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SAMMANFATTNING

Svensk kärnbränsleförsörjning, nuvarande svensk kärnbränslehantering,
SKB inlämnade under 1982 till regeringen en ansökan att uppföra och
driva ett slutligt förvar för reaktoravfall. Till ansökan fanns fogat
en preliminär säkerhetsrapport. Statens strålskyddsinstitut tillstyrkte
ansökan i april 1983. SKB erhöll i juni 1983 regeringens tillstånd
enligt atomenergilagen och § 136 a byggnadslagen att uppföra och driva
ett slutligt förvar för reaktoravfall.

SKB inlämnade i november 1987 till SSI en ansökan om att få ta SFR-1
etapp 1 i drift. Till ansökan fogades en slutlig säkerhetsrapport.

SSI ger i kapitel 1 en översikt av bakgrunden till ärendet och i kap 2
en kort sammanfattning av SKBs säkerhetsrapport.

SSI har för sin granskning utnytjat kcnsulter inom olika områden. Dessa
konsultrapporter sammanfattas i kapitel 3.

Institutet redovisar i kapitel k sina synpunkter och bedömningar på de
avsnitt av säkerhetsrapporten, som institutet anser väsentliga från
strålskyddssynpunkt eller där granskningen visat brister, svagheter
eller annat som institutet vill påpeka.

Granskningen har varit mycket omfattande och förutom granskning av
anläggningens konstruktion, driften av anläggningen och missödeskon-
sekvenser, har egna beräkningar av resulterande stråldoser gjorts.
Beräkningarna har gjorts dels när Öregrundsgrepen utgör recipient, dels
när landhöjningen har resulterat i att en insjö har bildats och som då
utgör primär recipient. Som värsta fall har även ett brunnsscenarie
beaktats. Brunnen är placerad i närheten av SFR-1 och då på sådant sätt
att lakvatten infiltrerar brunnen.

I normalfallet, d v s förväntat utläckage av radioaktiva ämnen från
förvaret, blir dosen till kritisk grupp några mikrosievert per år och i
brunnsscenariet ca 0,5 mSv per år.

SSIs sammanfattande synpunkter är att SFR-1 etapp 1 motsvarar en högt
ställd ambitionsnivå vad avser strålskyddet under driftskedet och
åtgärderna att reducera framtida stråldoser förorsakade av utläckage
från förvaret. Det finns emellertid fortfarande ett antal punkter där
en noggrann uppföljning bör ske så att förvarets funktioner blir så bra
som möjligt. Även kompletteringar av det tekniska underlaget bör göras
innan driftsättning kan ske fullt ut.

Granskningsrapporten utmynnar i att drifttillstånd bör ges med vissa
preciserade villkor.



1. BAKGRIFND

1.1. Existerande tillstånd

Under 1982 inlämnade Svensk Kärnbränsleförsörjning AB, nuvarande
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ansökan om tillstånd lör
uppförande och drift av slutligt förvar för reaktoravfall, SFR-1,
beläget utanför Forsmarks kärnkraftverk, Östhammars kommun. Den 22
juni 1983 erhölls regeringens tillstånd enligt atomenergi lagen och 136
a § byggnadslagen. Tillstånd enligt vattenlagen erhölls genom dom i
Stockholms Tingsrätt dagen efter regeringsbeslutet. 1 juli meddelade
koncessionsnämnden för miljöskydd igångsättningstillstånd och
byggnadsarbetena kunde därmed påbörjas.

Koncessionsnämnden beslutade 1983-12-01 om tillstånd enligt miljö-
skyddslagen som 1987-09-11 kompletterades med nämndens beslut om vill-
kor för driften av SFR-1.

Koncessionsnämndens föreskrifter har överklagats till regeringen som
ännu (1988-03-30) inte avgjort överklagandet.

Ansökan liksom ovanstående tillstånd avser endast slutförvar för
driftavfall från kärnkraftverk och därmed jämförligt avfall, SFR-1. En
eventuell utbyggnad av SFR att även omfatta slutförvar av härdkompo-
nenter och interna delar (SFR-2) och/eller rivningsavfall (SFR-3)
kräver nya ansökningar och regeringstiIlstand.

I regeringens tillstånd enligt byggnadslagen föreskrivs att SKB fort-
löpande i samråd med länstyrelsen i Uppsala län och strålskyddsinsti-
tutet skall informera berörda partei inom området om säkerhet mot
radioaktiva utsläpp från anläggningen, samt att SKB skall utarbeta en
sjötransportplan för transporterna 'ill SFR. Planen skall efter samråd
med berörda myndigheter, godkännas av sjöfartsverket, innan transport
får ske.

I regeringens tillstånd enligt atomenergi lagen konstateras

"Enligt 5 § tredje stycket strålskyddslagen (1958:110) får
strålskyddsmyndigheten meddela de särskilda föreskrifter som,
utöver de för tillståndet gällande villkoren, erfordras för
strålskyddet".

Övriga meddelade tillstånd för SFR-5 har ingen direkt koppling till
strålskyddsfrågor annat än att viss samordning bör göras, t ex vad
gäller föreskrifter enligt miljöskyddslagen.

Den preliminära säkerhetsrapporten innehöll inte någon teknisk be-
skrivning av en framtida förslutning av förvaret. Vidare har både
Statens Kärnkraftinspektion (SKI) och Statens Strålskyddsinstitut
(SSI) i sina yttranden påpekat att man inte tagit ställning till
förslutning av förvaret. SSI skriver t ex

"Innan förslutning av förvaret sker anser strålskyddsinstitu-
tet det nödvändigt att göra en ny sammanfattande granskning
av omgivningskonsekvenserna mot bakgrund av den då tillgäng
liga informationen".



SKI föreslår i ett yttrande att anläggningen får förslutas först efter
tillstånd av regeringen eller myndighet son regeringen bestämmer.

Enligt kärntekniklagen (SFS 1984:3). som f r ö n den 1 febr 1984 har
ersatt atomenergilagen, krävs ej regeringstiIlstand för avveckling
eller förslutning av kärnteknisk anläggning dit ett slutförvar för
kärnavfall räknas.

1.2. SSI:s tidigare insatser

1.2.1. Remissvar

Statens strålskyddsinstitut har i remissvar till bostadsdepartementet
1982-06-23 tillstyrkt ansökan enligt byggnadslagen vad avser
lokalisering och principlösning för SFR-1, men aviserade samtidigt att
den huvudsakliga strålskyddsgranskningen skulle göras i samband med
granskningen av ärendet enligt atomenergilagen.

Efter noggrann genomgång av den preliminära säkerhetsrapporten (PSR)
avgav institutet den 15 april 1983 ett remissvar på ansökan enligt
atomenergilagen i vilket institutet tillstyrkte uppförandet av SFR-1
enligt de riktlinjer som framgick av ansökan och därtill bifogad PSR.
Till yttrandet fanns fogat en reservation, ett särskilt yttrande och
en kommentar.

Reservanten ansåg att SSI skulle ha fått möjlighet att ta ställning
till en större lösning där hela det framtida utnyttjandet av området
för slutförvar utvärderas, d v s även SFR-2 och SFR-3 utvärderas,
innan yttrande avges. Reservationen innehöll emellertid inte förslag
till avstyrkan. Det särskilda yttrandet innebar en kort diskussion
kring anrikning av ämnen i levande organismer i akvatisk miljö, och
den särskilda kommentaren gick ut pa att sökanden med en annan
lokalisering med gynnsammare geologi skulle kunna uppnå samma
ambitionsnivå till en avsevärt lägre kostnad.

I yttrandet, som togs av styrelsen, pekades på ett antal komplette-
ringar, som måste göras innan anläggningen tas i drift. Dessa var:

"1 Detaljerad analys av hur inventariekontrollen skall äga
rum, där i detalj skall redovisas vilka radionuklider som
skall upptas och hur analysen skall utföras

2 Radon/radondotterhalten i berganläggningen skall kartläg-
gas (kan ske först efter utsprängning av berget) och
eventuella kompletterande ventilationsåtgärder skall
redovisas

3 Mer detaljerade dosuppskattningar av arbetet baserat på
de i den slutliga säkeihetsrapporten fastlagda arbets-
rutinerna tillsammans med en mer detaljerad haverianalys
(olika olycksscenarion av typ tappade kollin, brand i
transportfordonet i nedfartstunneln m m)

4 Svallningen av jonbytat massa i bitumen och gasbildningen
i silona (främst från bitumeningjutet avfall) och dess
påverkan på barriärerna



5 Eventuella kompletteringar rörande transportsystemet som
f n är föremål för SSI:s granskning

6 Översyn av brandförsvaret i berganläggningen

7 En bättre analys av ett eventuellt behcv av forsknings-
program i anslutning till SFR-1 motiverat dels av veten-
skapliga skäl och dels av "public acceptance" skäl"

1.2.2. Myndigheternas Arbetsgrupp för Avfall till SFR-1

Institutet aviserade i sitt remissvar att alla de olika avfallskatego-
rierna, som skall slutförvaras i SFR-1, skall genomgå en "typgransk-
ning" innan de förs ner i förvaret. Denna skall göras efter det att
SFR-1:s egenskaper är kända och syfta till att garantera att det
avfall som förs ner i slutförvaret inte på ett oacceptabelt sätt
påverkar förvarsbarriärerna och även för övrigt har egenskaper som
står i överensstämmelse med de förutsättningar som finns i den slut-
liga säkerhetsrapporten.

För att dra upp riktlinjerna för en sådan granskning och godkännande
av avfallskategorier till SFR-1 har SSI och SKI bildat en gemensam
arbetsgrupp. "Myndigheternas arbetsgrupp för avfall till SFR-1"
(MAAS).

Arbetsgruppen har i en rapport "Myndigheternas riktlinjer för redovis-
ning och bedömningar av avfall avsett för slutförvaring i SFR-1"
sammanfattat myndigheternas bedömningsgrunder och dragit upp riktlin-
jer för vad som skall krävas av avfallet och hur redovisning av
avfallets egenskaper bör ske, samt hur besluten skall fattas. Rappor-
ten är godkänd av både SSI och SKI.

Av rapporten framgår att SKB har det direkta ansvaret för att inge
ansökan och att förse myndigheterna med underlag för beslut.

Den procedur som gäller för att myndigheterna skall kunna medge att
viss avfallskategori får föras till SFR-1 är i korthet följande:

SKB anhåller om medgivande att viss avfallskategori får föras till
SFR-1 och inplaceras i angiven förvarsdel. Ansökan inges samtidigt
och med identiskt underlag till SKI och SSI. För nya typer av
avfallskollin inges också samtidigt ansökan beträffande tillverk-
ningsprocessen av avfallsproducenten.

Myndigheterna bereder ärendet i den gemensamma arbetsgruppen MAAS
och upprättar ett gemensamt gransknings-FM med förslag till
beslut.

Respektive myndighet utfärdar beslut i ärendet i enlighet med det
gemensamma förslaget. Beslut av detta slag tas av kärnavfallsenhe-
ten vid SKI respektive av huvudenheten för kärnenergi vid SSI.
Medgivande innebär att ifrågavarande typbeskrivning med eventuella
tillägg är godkänd.

Utöver medgivande enligt ovan krävs i vissa fall särskilt trans-
porttillstånd för enskilda avfallskollin. När så erfordras framgår



av transportbestämmelserna. Det ankommer i sådana fall på avfalls-
producenten och berörda anläggningsinnehavare att inge ansökan och
att i samråd med SKB förse myndigheterna med underlag för gransk-
ning och beslut.

Vid sin granskning av typbeskrivningar och övrigt underlag kommer
myndigheterna att lägga stor vikt vid att redovisade åtgärder för
kvalitetssäkring är genomförda. Avfallsproducenterna ansvarar för
kvalitetssäkring av de enskilda avfallskollina medan SKB ansvarar för
kvalitetssäkring av förvaret och dess barriärfunktioner. Myndigheterna
förutsätter dock att en samordning av dessa frågor sker mellan SKB och
avfallsproducenterna.

Förfarandet innebär vidare att samtliga delar av hanteringssekvensen
undergår prövning. I praktiken medför detta att alla utestående frågor
rörande avfallets tillverkning, lagring och hantering skall vara
uppklarade innan det aktuella avfallet transporteras till SFR-1.

1.2.3. Uppföljning av krav enligt regeringsbeslut (byggnadslagä-
rendet)

I enlighet med bestämmelserna i regeringsbeslutet i byggnadslagärendet
har SSI lämnat synpunkter på informationsbroschyr om SFR-1 som utar-
betats av SKB, dels vid en första utgivning 1983, dels vid en full-
ständig revidering av broschyren 1987. SKB har svarat för distribution
av materialet, ca 20 000 ex av den första upplagan, till hushållen i
närområdet. Broschyren skickades även till utvalda grupper utanför
närområdet t ex till Åland. Vidare har allmänna informationsmöten
hållits. Helgen 10-11 oktober 1987 anordnade SKB ett öppet hus vid
anläggningen. Myndigheterna, SSI, SKI och SKN, ställde därvid upp med
utställning och information liksom även lokala säkerhetsnämnden och
den lokala aktionsgruppen mot kärnkraft och atomvapen. Besökarna fick
därigenom tillgång till en mycket bred och allsidig information kring
SFR.

SKB har enligt institutets uppfattning genom de vidtagna åtgärderna
fullgjort villkoret angående information i regeringstillståndet.
Institutet förutsätter att SKB även fortsättningsvis kommer att ha en
öppen och aktiv information rörande SFR-1.

Beträffande kravet på godkänd sjötransportplan har en sådan för
godkännande skickats till sjöfartsverket. SSI erhöll sjötransport-
planen på remiss från sjöfartsverker den 20 mars 1987. Strålskyddsins-
titutet har i remissvar den 2 juli 1987 tillstyrkt ett godkännande och
sjöfartsverket har i beslut 1987-07-23 godkänt sjötransportplanen.

1.2.4. Fortlöpande kontakter

Efter remissyttrandet över den preliminära säkerhetsr^pporten har SSI
haft fortlöpande kontakter med SKB. Dels lörande det pågående arbetet
med uppförande av anläggningen, del: rörande de forskningsarbeten som
bedrivits för att besvara kvarstående och uppkomna frågeställningar t
ex sådana som ställdes av myndigheterna i samband med granskningen av
den preliminära säkerhetsrapporten, samt underhandskontakter rörande
vissa förändringar som genomförts i anläggningen jämfört med det



ursprungliga förslaget. Dessa frågor kommer att tas upp till diskus-
sion längre fram i denna granskningsrapport.

1.2.5. Internationella konventioner

Som framgår av utredning gjord vid granskningen av den preliminära
säkerhetsrapporten anser strålskyddsinstitutet att SFR-1, såsom det
där föreslogs utfört, ej strider mot

konventionen om förhindrande av havsföroreningen till följd av
dumpning (Londonkonventionen)

konvention om skydd för Östersjöområdets marina miljö (Öster-
sj ökonven t ionen)

De förändringar av SFR-1 som gjorts rörande konstruktion och drift
jämfört med uppgifterna i den preliminära säkerhetsrapporten ger ej
anledning att omvärdera SSI:s uppfattning på detta område. Det har
heller inte kommit andra förhållanden till S5I:s kännedom som skulle
motivera en omvärdering.

Pariskonventionen är inte tillämpbai på Östersjön.

1.2.6. Lokalisering till Forsmark

Av strålskyddsinstitutets remissvar på den preliminära säkerhetsrap-
porten framgår att institutet såg det som en fördel med en samlokali-
sering med ett befintligt kraftverk och att Forsmarksalternativet var
fullt jämförbart med en förläggning till Simpevarpshalvön med hänsyn
till den »ffekt på det ekologiska systemet som ett utläckage av radio-
aktiva ämnen kan ha. liven om förläggningsplatsen ej är föremål för
bedömning i den här aktuella ansökan kan det konstateras att det under
tiden sedan den bedömningen gjordes ej framkommit något som från
strålskyddssynpunkt ger anledning att i dag göra en annan bedömning.

1.3. Internationella jämförelser

Under de senaste åren har en intensiv internationell debatt förts
rörande slutförvaring av radioaktivt avfall. Detta har lett till
omfattande forsknings- och utvecklingsarbete på området och även i
vissa fall till förändrad syn på delfrågoi och till ändrad nationell
policy.

I de länder som slutförvarar låg- orh medelaktivt kärnavfall sker
detta främst genom nedgrävning i ytnära förvar där avfallet efter
deponering täcks med högst några meters jordtäckning. I vissa fall
förses förvaret med konstruerade barriärer och med dräneringssystem
som möjliggör uppsamling av vatten, som rinner genom förvaret, för
kontroll och eventuell rening. Ett exempel på en sådan anläggning är
La Hauge i Frankrike (fig 1-1). Anläggningen som togs i drift 1969 har

en kapacitet av ca 400 000 m och är således betydligt större än
SFR-1. Detta gäller både avfallsvolym och aktivitet. Anläggningen



beräknas vara fylld i början på 1990-talet. En ny liknande anlägning

med en kapacitet av 1 miljon m är under uppförande 15 mil öster om
Paris.

Fig 1-1 Deponering av låg- och medelaktivt avfall i La Hague,
Frankrike (från CEA, 1984)

Markdeponering i stor skala tillämpas även i USA och Storbritannien. I
Japan är ett markförvar med en kapacitet av 2 miljoner 200 liters fat
under uppförande. I Västtyskland har låg- och medelaktivt avfall depo-
nerats i en saltgruva (Asse), en verksamhet som emellertid nu har
upphört, medan Östtyskland fortfarande använder sig av det deponering-
salternativet. I Västtyskland är en ansökan inlämnad för att
licensiera en gammal järnmalmsgruva, Konrad-gruvan, som slutförvar för
låg och medelaktivt avfall medan Belgien fortfarande arbetar med ett
alternativ där avfallet skall lagras i en lerformation. Finland
planerar att bygga SFR-1-liknande förvar vid sina två
kärnkraftanläggningar.

Våren 1987 beslöt NIREX i England (motsvarar SKB i Sverige) att överge
planerna att finna en ny plats för markdeponering (Shallow ground
burial) av lågaktivt avfall, som skulle ersätta den nu använda anlägg-
ningen i Driggs, när denna är fylld i början av 1990 talet. NIREX
skall istället koncentrera sig på att finna en plats där man på större
djup skall kunna förvara medelaktivt avfall. Det lågaktiva, som tidi-
gare skulle markdeponerades eller dumpades i havet, skall slutförvaras
tillsammans med det medelaktiva avfallet. Huvudskälet till omoriente-
ringen anges vara nya ekonomiska utvärderingar. Deponeringskostnaderna
för lågaktivt avfall i ett ytnära förvar uppgår till mellan 500 och
1000 pund per kubikmeter medan marginalkostnaderna för samdeponering



med medelaktivt avfall i djupa förvar ligger i intervallet 750 till 1
200 pund per kubikmeter. Den lilla skillnaden skulle då inte motivera
de större problemen främst vad gäller att få ytnära slutförvar av
radioaktivt avfall accepterade hos allmänheten.

Arbetet i USA på att få de olika delstaterna att enas om nya regionala
deponeringsanläggningar för låg- och medelaktivt avfall, utöver de
tre som sedan tidigare är i drift, har visat sig vara svårare än
beräknat. Svårigheterna har främst berott på att det har varit svårt
att få acceptans hos allmänhet och politiska beslutsfattare.

Ett flertal länder, däribland Kanada är inne i en fas där olika alter-
nativ studeras och där ställningstagande rörande deponering séiedes
ännu ej tagits. I dessa länder mellanlagras avfallet tills vidare.

Fram t o m 1983 har främst Storbritanien men även Belgien, Schweiz cch
Nederländerna använt havsdumpning som metod för kvittblivn'ng. Dump-
ningen har skett under internationell övervakning (OECD/NEA) och inom
de ramar som Londonkonventionen (LOC) medger. På grund av ett starkt
tryck från bl a Danmark och Spanien har LDC vid möte år 1986 beslutat
om ett tillfälligt förbud mot havsdumpning i avvaktan på en teknisk
vetenskaplig utvärdering av riskerna. Av den vetenskapliga
arbetsgruppens rapport framgår att enighet rådde i slutsatsen att vad
gäller riskerna från strålskyddssynpunkt av havsdumpning, (inom de
ramar som LDC medger), är dessa sådana att havsdumpning är acceptabel.
Detta är emellertid endast en faktor av betydelse för bedömningen av
om havsdumpning som deponeringsmetod är acceptabel eller ej. Sverige
har i olika sammanhang aktivt arbetat för att metoden ej skall
accepteras, främst p g a risker i samband med dumpning av annat
miljöfarligt avfall än radioaktivt. LDC har ännu inte tagit ställning
till denna huvudfråga. Det är, oavsett vilket formellt beslut som
fattas, tveksamt om havsdumpning av låg- och medelaktivt avfall kommer
att återupptas.

Internationellt, t ex inom IAEA, diskuteras även frågan om deponering-
ar som skall kunna vara gemensamma för flera länder. Något större
nationellt gensvar har dessa initiativ inte fått även om det från
teknisk/vetenskaplig synpunkt skulle kunna innebära vissa fördelar.

1.4. Ansökan om idrifttagning av SFR-1

För att kunna ta SFR-1 i drift krävs att anläggningen, så som den de
facto utformats, godkänts från säkerhetssynpunkt och från strål-
skyddssynpunkt och att erforderliga säkerhets- och strålskyddsföresk-
rifter meddelats.

Säkerhetsfrågorna regleras av kärntekniklagen (SFS 1984:3) med till-
hörande förordning (SFS 1984:14) och med statens kärnkraftinspektion
som ansvarig myndighet, medan strålskyddsfrågorna regleras av strål-
skyddslagen (SFS 1958:110) och dess förordning (SFS 1958:652) och med
statens strålskyddsinstitut som ansvarig myndighet. Även om det har
visat sig omöjligt att i praktiken skilja på säkerhets- och strål-
skyddsfrågor skall formellt granskningen av de två aspekterna handläg-
gas som två separata ärenden.



Avsaknaden av en klar gränsdragning mellan säkerhets- och strålskydds-
frågorna innebär att de två nr -digheterna i stor utsträckning granskar
samma frågor eftersom det finns både säkerhets- och strålskyddsaspek-
ter, om än av olika dignitet, på de flesta delfrågorna. SKB har också
valt att inge samma underlagsmaterial för de båda myndigheternas
bedömning.

Ansökan till SSI avser således att få anläggningen SFR-1 etapp 1, så
som den uppförts, godkänd frän strålskyddssynpunkt och att få de
erforderliga strålskyddsföreskrifterna, vilket av SKB uttryckts som
ansökan om medgivande till idrifttagning.

Till ansökan finns fogat en slutlig säkerhetsrapport (SSR) och en
fullständig systembeskrivning. Vidare har SKB ställt alla de under-
lagsrapporter som finns refererade i SSR, och som institutet begärt få
ta del av, till förfogande.

Den slutliga säkerhetsrapporten omfattar en detaljerad redovisning av
konstruktions- och dimensionsförutsättningarna, en allmän beskrivning
av kvalitetsstyrning och kontroll av avfallets ursprung och kvantita-
tiva uppskattningar av totala avfallsmängderna och av anläggningsfunk-
tionerna samt en mycket översiktlig beskrivning av möjlig utbyggnad
(SFR-1 etapp 2) och hur en förslutning skall kunna utföras. En omfatt-
ande beskrivning av främst omgivningspåverkan men även av arbetar-
skyddsfrågorna görs. Den tilltänkta driftorganisationen presenteras
tillsammans med vissa driftrutiner.

Systembeskrivningen omfattar en ovanjordsanläggning samt underjord-
sutrymmena. I beskrivningen ingår även all utrustning för hantering
och kontroll av avfallskollina.

I ansökan ingår ej transporterna utanför SFR. För sjötransporterna har
sjötransportplanen, vilken utarbetats av SKB enligt villkor i rege-
ringsbeslut den 22 juni 1983, efter tillstyrkan från bl a SSI, god-
känts av sjöfartsverket. Samtliga transporter är underställda bestäm-
melserna i lag om transport av farligt gods (SFS 1982:821) som dock ej
kräver speciella tillstånd sa länge kraven enligt lagen är uppfyllda.
För transport av kärnavfall krävs emellertid även tillstånd enligt
lagen om kärnteknisk verksamhet. Enligt 19 § tillämpningsförordningen
avgörs sådana ärenden av SSI efter hörande av SKI.

Ansökan om tillstånd för transport har av SKB inlämnats till SSI den
16 september 1987. Kärnkraftinspektionen har i remissyttrande den 22
oktober 1987 tillstyrkt ansökan. Strålskyddsinstitutet gav den 2
november 1987 SKB ett begränsat tillstånd att föra 23 fyllda avfalls-
transportbehållare till terminalbyggnaden vid SFR-1. Strålskyddsinsti-
tutet avser att avgöra transportärenden först efter det att beslut
fattats rörande drifttagning av SFR-1.

Trots att SKB i ansökan, dels omnämnt en utbyggnad av SFR-1 med en
etapp 2, dels nämnt förvar för interna delar (SFR-2) och rivnings-
avfall (SFR-3), avser SSI att i sin granskning endast bedöma SFR-1
etapp 1 så som den finns detalj redovisad i SSR. Även en utbyggnad av
SFR-1 etapp 2 skall föregås av en godkänd skriftlig redogörelse av
utbyggnadsplanen före byggstart och en godkänd slutlig säkerhetsrap-
port före drifttagning.



Institutet avser infe heller att i föreliggande granskning göra en
slutlig bedömning, av vare sig återfyllning av förvarsutrymmerna,
förslutning av förvaret, eller slutligt krav på omgivningskontroll-
program efter avslutad deponering.
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2. SKB:S SLUTLIGA SÄKERHETSRAPPORT

För att SFR-1 skall få tas i drift skall Svensk Kärnbränslehantering
AB (SKB) till statens strålskyddsinstitut, SSI och statens
kärnkraft inspektion, (SKI) inlämna en slutlig säkerhetsrapport för
godkännande. Den slutliga säkerhetsrapporten granskas av SSI med
avseende på strålskydd, och av SKI med avseende på säkerhet.

Den slutliga säkerhetsrapporten (SSR) är SKB:s underlag för att få
SSI.s och SKI:s tillstånd att ta SFR-1 i drift.

Nedan görs en kort sammanfattning av de från strålskyddssynpun.''.t
viktigaste delarna av SKB:s slutliga säkerhetsrapport samt SKB:s
bedömning av omgivningspåverkan. I detta avsnittet görs inte några
myndighetsbedömningar.

2.1. Översiktlig anläggningsbesktivning

2.1.1. Inledning

Slutförvaret för reaktoravfall (SFR-1) har till uppgift att ta emot
låg- och medelaktivt avfall och att efter förslutning utgöra ett
passivt förvar. Efter förslutning skall inga ytterligare åtgärder
krävas för att upprätthålla förvarets funktion. Avfallet som deponeras
och förvaras i SFR-1 uppstår vid drift av svenska kärnreaktorer och
vid mellanlagring av använt kärnbränsle, samt vid annan radiologisk
verksamhet i Sverige.

Avfallet utgörs främst av använda, organiska jonbytarmassor från
rening av reaktorvatten och bassängvatten, samt av fast avfall i form
av sopor, skrot, mekaniska komponenter från underhållsarbete etc. En
mindre mängd likartat radioaktivt avfall från annan industriell,
forsknings- och medicinsk verksamhet i Sverige kommer även att ingå.

SFR-1 består av en ovanjordsdel och en underjordsdel. Slutförvars-
platsen ligger i und*rjordsdelen. Förvaret är utformat som en berg-
rumsanläggning under havet och är uppdelat i ett antal enheter med
hänsyn till de speciella krav som föreligger för olika typer av
avfall. Förvaret nås via tillfartstunnlar från ovanjordsdelen.

2.1.2. Ovanjordsdelen

Ovanjordsdelen av SFR-1 är placerad i direkt anslutning till hamnen
vid Forsmarks kärnkraftverk och består av tre byggnader; kontors- och
verkstadsbyggnad, ventilationsbyggnad och terminalbyggnad.

I kontors- och verkstadsbyggnaden arbetar den personal som inte deltar
i den operativa driften och normalt inte behövs i bergrumsanläggning-
en

Ventilat ionsbyggnaden innehåller utrustning för ventilation av
bergrumsanläggningen.
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Terminalbyggnaden är den enda av ovanjordsbyggnaderna som kommer att
innehålla radioaktivt material. Den har utformats med strålskärmade
ytterväggar på tre sidor. Framför den fjärde sidan, där portöppningai-
na finns, har en strålskärmande vall av bergmassor lagts upp mot
havet.

Avfallstransporterna sker till största delen med specialfartyget m/s
Sigyn som även används för transporter av utbränt kärnbränsle. Loss-
ning av fartyget sker med ett terminalfordon som hämtar avfallstrans-
portbehållarna (ATB) i fartygets lastrum och kör dessa till terminal-
byggnaden. Terminalbyggnaden medger dels en smidig lossning vid mot-
tagning av avfall, dels att transportplaneringen kan göras relativt
oberoende av hanteringen i bergrumsanläggningen. Inför vintersäsongen,
då isproblem omöjliggör sjötransporter, eller vid planerad uppläggning
av transportfartyget, kan även bergrum i anläggningen utnyttjas för
mellanlagring av transportbehållarna. Visst lågaktivt avfall i
standardcontainrar kan även komma a't transporteras till SFR-1 med
lastbil. Transport av avfall från Forsmarksverket går på landsväg,
huvudsakligen inom verkets industriområde.

2.1.3. Underjordsdelen

Underjordsdelen är ett bergrum vars tak ligger 60 meter under havsbot-
ten och nås via tillfartstunnlar vardera 1 km långa.

Underjordsdelen består av följande huvuddelar: bergsalar, silo och
anslutande tunnelsystem. I underjordsdelens centrum har personella och
tekniska byggnader grupperats. Från driftbyggnaden skall arbetet i
anläggningen ledas. Därifrån dirigeras och rangeras allt inlastnings-
arbete. Inlastningen i silo- och BMA-förvaren fjärrmanövreras från
driftbyggnaden men kan även manövreras från lokala kontrollrum. I nära
anslutning till driftbyggnaden finns en elbyggnad och en underhålls-
byggnad. Dessutom finns här två ventilationsbyggnader varav den ena
svarar för distribution av tilluft och den andra för frånluft. En
översiktlig bild av underjordsdelen framgår av Fig 2-1.

Pig 2-1
Underjordsdel (SSR)
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2.1.4. Avfallet i de olika förvaringsutrymmena

Redan vid förpackningen av avfallet i kärnkraftverken har en anpass-
ning gjorts till olika egenskaper hos avfallet. Endast låg- och medel
aktivt avfall ska slutförvaras i SFF-1. Avfallet ska heller inte
innehålla långlivade ämnen annat än i mycket små kvantiteter. Avfal-
lets aktivitetsinnehåll bestämmer i första hand både valet av förpack-
ning och deponeringsplats i SFR-1. Aktivitetsinnehållet påverkar
dessutom kollinas ytdosrater och därmed de hanteringsrutiner som
behöver tillämpas.

Samtliga kollin, utom standardcontainrar till bergsalar för lågaktivt
avfall (BLA), transporteras i speciella avfallstransportbehållare,
ATB. Dessa transporteras på terminalfordon från båten via
terminalbyggnaden och ner till förvaret. Från tunnelnedfarten ner till
de olika försvarsutrymmena går fordonet eldrivet och kan även
fjärrstyras från driftbyggnaden i underjordsdelen. Standardcontainrar
transporteras med 25 tons truck med trailer till inlastningszonen för
BLA.

2.1.5 Silon

Silon är det mest kvalificerade förvaringsutrymmet. Där ska det
medelaktiva avfallet, som normalt förpackas i strålskärmade betongko-
killer (1,2m x 1,2m x l,2r.i), i plåtkokiller med samma mått eller i 200
liters plåtfat (fyra i fatkorg) förvaras. Detta avfall består till
exempel av förbrukade jonbytarmassor, filtermassor, filterpatroner
från reaktor- och bassängreningskretsar samt ett antal filterpåsar med
crud från CLAB och visst avfall från Studsvik AB.

Siloförvaret består av ett cylindriskt bergrum i vilket en fristående
betongcylinder uppförts. Betongcylindern (50 m hög och 25 m i diame-
ter) utgör själva förvaringsutrymmet och är inrett med vertikala
schakt avpassade för 4 eller 2 kokiller eller, i ett fåtal positioner,
andra kollin. I kokillpositionerna kan även fatkorgar placeras. Varje
fatkorg rymmer 4 fat och upptar en area som motsvarar en betongkokill.
Upptill är varje schakt täckt av ett strålskärmande lock.

I anslutning till silon finns en intagstunnel, en intagsbyggnad, och
mellan silon och transporttunneln finns en betongnisch för inlastning
av betong för kringgjutning av avfallsgodset. Fig 2-2 visar silon.

Fig 2-2
Siloförvaret med
inlastni ngs byggnad
och nisch för betong-
hantering (SSR)
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Inlastning av avfallskollin och betong sker helt fjärrstyrt från
driftbyggnaden, men kan även ske frän ett apparatrum i inlastnings-
byggnaden. Den fjärrstyrda inlastningen påbörjas efter det att termi-
nalfordonet backat in i inlastningsbyggnaden, placerat transportbehål-
laren i position och kört ut ur inlastningsbyggnaden si att portarna
kan stängas.

En locktravers försedd med specialverktyg för att lossa och sätta fast
transportbehållarlocket börjar med att lossa och lyfta undan locket.
Avfallskollina lyfts med en travers rakt upp ur transportbehållaren
till inlastningstunneln. Trallan på vilken traversen står går på räls.
Den transporterar sedan avfallskollit genom hela intagstunneln och ut
på silons karusell. När trallan kört ut på karusellens räls, kan
karusellen vridas med hjälp av den cirkelformade räls som löper utmed
betongsilons ytterkant. När trallan placerats i rätt position över
schaktet, sänks kollit ner till sin slutliga förvaringsplats, där oket
frigörs och lyfts upp.

När transportbehållaren är tömd, inspekterad och locket påsatt hämtar
terminalfordonet transportbehållaren och kör upp till ovanjordsdelens
terminalbyggnad för att hämta en ny transportbehållare.

Sedan en transportbehållare tömts, uppskattad tid ca 1 timme och 40
minuter, har normalt tre till fyra lager kokiller placerats i ett
förvaringsschakt. Gjutning med betong ska normalt utföras en dag i
veckan.

Betongnischen består i princip av en öppen yta avsedd för uppställning
av en betongbil, samt en av vardera fyra olika typer av betongbaskrar.
Vid gjutning av ett schakt hämtar trallan en betongbask, lyfter upp
den och transporterar den på samma sätt som avfallsgods fram till
aktuellt schakt i silon. Betongbasken sänks ner till avfallsgodsets
nivå där tömningsventilen utlöses och betongen rinner ut och fyller
spalterna runt avfallsgodset. Basken återförs sen till betongnischen
för påfyllning eller, efter avslutad kringgjutning, rengöring.

Eftersom silon innehåller större delen av aktivitetsmängden i SPR-1
har silon de mest omfattande barriärerna. Den innersta barriären
utgörs av själva avfallskollit som efterhand kringgjutits med betong.
Därefter kommer siloväggar av betong, lerfyllning (bentonit) mellan
silo och berg och slutligen den omgivande bergmassan.

2.1.6 Bergsal för medelakt ivt avfall, BMA

I bergsalen för medelaktivt avfall lagras betydligt mindre aktivitets-
mängd än i silon. Där lagras avfall med svällande eller andra föl-
silon oönskade egenskaper, eller sådant avfall som av geometriska skäl
inte kan placeras i silon. Övrigt avfall som placeras i BMA är sådant
som på grund av aktivitetsinnehåll inte behöver placeras i silon, men
som kräver strålskärmning vid hantering. Kollina består i stor ut-
sträckning av kokiller eller fat som innehåller lågaktiva jonbytarmas-
sor, ingjutna i betong eller bitumen, från kondensatreningskretsar
eller motsvarande.

BHA är utformat som en större tunnel s k bergsal 160 m lång, 19,5 u
bred och 11,5 m hög (vägghöjd). BHA är den sista bergsalen av fyra



utefter transport tunneln. BHA är uppdelat i 13 lika stora förva-
ringsfack och två mindre fack närmast inlästningszonen. Facken avgrän-
sas från varandra med ca 8 m höga betongväggar. Väggen met inlast-
ningszonen liksom de längsgående väggarna är tjockare för att ge
bättre strålskärmning.

Fig 2-3
Bergsal för medel-
aktivt avfall, BHA
(SSR)

Den första delen av bergssalen fram till strålskärmsväggen mot förva-
ringsfacken kallas inlastningszon och nås via en port från transport-
tunneln.

Vid inlastning av avfall backar terminalfordonet in i inlastningszo-
nen, ställer av transportbehållaren och kör ut varefter portarna
stängs. När detta är gjort, sker all hantering fjärrstyrt från drift-
byggnaden, eller i undantagsfall, från det lokala manövrerrummet.

Hanteringen i bergsalen sköts med två traverser och liknar mycket
hanteringen i silon. Locktraversen frigör och lyfter undan transport-
behållarens lock så att inlastningstraversen kan hämta godset. Inlast-
ningstraversen består av en traversbrygga som löper på överkanten av
bergsalens sidoväggar. Traversen lyfter normalt 4 st kokiller eller
fatkorgar. Godset transporteras normalt till det längst bort belägna
facket, där det placeras. Kokiller staplas i sex lager och fatkorgar i
åtta lager. Med hänsyn till hållfastigheten placeras aldrig kokill på
fatkorg.

Efterhand som facken fylls täcks de med betongplank som övergjuts med
ett betongsskikt. Vid behov, t ex för plåtfat, kan de även kringgju-
tas.

2.1.7 Bergsal för lågaktivt avfall, BLA

I BLA lagras avfall med mycket lågt aktivitetsinnehåll och som i
allmänhet har en enklare förpackning. Detta innebär att avfallet här
inte kräver lika kvalificerad hantering som avfall till silo eller
BHA. Avfallet till BLA utgörs av sopor och skrot samt fat med aska
från förbränningen av lågaktiva sopor i Studsvik. Avfallet är inneslu-
tet i plåtfat eller plåtlådor i olika storlekar eller kompakterade
balar i container och kan transporteras och hanteras oskärmat. Trans-
porterna till SFR-1 sker i standardcontainrar vilka i huvudsak kommer
att deponeras medan några töms och återanvänds.



BLA är den treH}e av fyra bergsalar utefter transporttunneln med
följande dimensioner: 160 m lång, IS m bred och 9 n hög (vägghöjd).
Utefter bergsalens långsidor finns inga betongväggar. Inlastningszonen
är utrymmet mellan porten mot transporttunneln och en vägg av
strålskärmsblock som täcker halva bergsalsbredden.

Fig 2-4
Bergsal for lågaktivt
avfall, BLÅ (SSR)

Vid inlastning kör 25 tons-trucken med trailer ner containern till
inlastningszonen och placerar containern där. En gaffeltruck hämtar
containern från inlastningszonen och placerar den med långsidorna
tvärs bergsalen med början längst in. Stapling av containrar sker i
tre lager i höjdled och två eller fyra i bredd.

Det är inte planerat att kringfyllning av containrarna för lågakt ivt
avfall ska utföras. Trots detta finns en möjlig tillträdesväg, genom
vilken efterfyllning är tekniskt möjlig.

2.1.8 Betongtankförvar, BTF

I de två bergsalarna för betongtar.kar, BTF, lagras lågaktiva
avvattnade pulverformade jonbytarmassor i betongtankar (3,3 m långa,
2,3 m höga och 1,3 m breda). I BTF kan även komma att lagras en del av
det lågaktiva avfallet, t ex askfat med förbränningsaska. Huvudparten
av jonbytarmassan kommer från kokarreaktorernas kondensatrening och
innehåller således en relativt liten n.ängd aktivitet.

BTF är de två första av fyra bergsalar utefter transporttunneln med
dimensionerna: 160 m långa, 15 m breda och 6,5 m höga (vägghöjd). BTF
utgörs av stora öppna bergsalar. Bergsalarnas långsidor har inga be-
tongväggar.

Till inlastningszonen kommer terminalfordonet med en transportbehålla-
re innehållande tre betongtankar. Terminalfordonet backar in, ställer
av transportbehållaren, och kör ut varefter portarna stängs. Sidodör-
rarna till transportbehållaren öppnas och en gaffeltruck med strål-
skärmad förarhytt lyfter ut en betongtank. Eftersom betongtankarna i
transportbehållaren är placerade med kortsidan mot sidoöppningen,
måste gaffeltrucken först köra betongtankarna till omlastningsposi-
tion.
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Efter att trucken bytt gaffel för att greppa betongtankarna från
långsidan körs de till sin slutliga lagringsposition. Betongtankarna
placeras tvärs bergsalen, vars bredd ger plats för fyra stycken och
tvi betongtankar ovanpå varandra.

Fig 2-5
Betongtankförvar, BTF
(SSR)

Efterhand som bergsalen fylls, läggs prefabricerade strålskärmselement
ovanpå betongtankarna. Kringgjutning i BTF kan göras successivt eller
vid förslutning av hela bergsalen. Möjlighet finns även att vid för-
slutning aterfylla hela bergsalen upp till bergtaket.

2.2. SKB:s bedömning av omgivningspåverkan

I SFR-1 finns flera barriärer mot biosfären, varav det omgivande
berget utgör en. Kall termen till biosfären, d v s den aktivitet som
tillförs biosfären per tidsenhet, är beroende på barriärens styrka. En
stark barriär har effekten att transporttiden för radionuklider till
biosfären ökar och således minskar kall termens styrka på grund av att
en stor del av aktiviteten hinner klinga av. En annan effekt som en
barriär kan ha är att utläckaget blir jämnare fördelat över tiden. SKB
har använt sig av ett system som innebär att silon, som innehåller
mest aktivitet har fler barriärer (betong, bentonit och omgivande
berg), medan BLA, som innehåller minst aktivitet, främst har det
omgivande berget som barriär. Ett sådant arrangemang är väl förenligt
med grundläggande strålskyddsprinciper under förutsättning att den
samlade barriärstyrkan är sådan att de resulterande omgivningskon-
sekvenserna kan accepteras.

De radionuklider som frigörs från förvaret kommer att transporteras
med grundvattnet till ett utströmningsområde som primärt kan utgöras
av Östersjön, insjö, flod, brunn etc med efterföljande regional och
global spridning i biosfären. Spridningen av ett ämne i biosfären
beror av egenskaper som är speciella för ämnet i fråga och av vatten-
och luftrörelserna.

SKB:s beräkningar av stråldoser till människor är baserad på, dels de
förhållanden som råder idag dels de förhållanden som tros råda om ca
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2500 år. Det kan inte uteslutas att mycket långlivade radionuklider
når biosfären först efter mycket lång tid, tusentals år och i sådana
fall är det förhållanderna vid denna tidpunkt som bör utgöra start-
punkt för dosberäkningarna. Antagandena om de framtida förhållandena
är dock behäftade med osäkerheter som blir större ju längre fram i
tiden man sträcker sig.

Under de tidrymder som behandlas i ansökan, d v s 10 000 år, kommer
sannolikt sjöar att bildas och växa igen i det aktuella området:
odling på torrlagda och igenväxta före detta utströmningsområden kan
inte uteslutas; brunnar kan komma att borras etc. En annan mycket
viktig faktor som drastiskt påverkar förhållanderna är en eventuell
istid.

SKB har i sin uppskattning av dos i princip beaktat följande två
huvudmottagare (recipienter); dock beaktas vissa fördröjningsmekanis-
mer.

Öregrundsgrepen (saltvattenperioden fram till 2 500 år efter
förslutning)

insjö (inlandsperioden från 2 500 år efter förslutning och framåt)

Öregrundsgrepen förutsätts således utgöra recipient de 2 500 första
åren efter förslutning. Det antas också att förhållanderna är desamma
som råder idag. Efter 2 500 år förutsätts Öregrundsgrepen delvis ha
torrlagts på grund av landhöjningen. Ett antal sjöar förutsätts vidare
ha bildats under denna process och med ledning av områdets topografi
kan man sluta sig till lokaliseringen av dessa. För att ej underskatta
konsekvensen har SKB betraktat en sjö som ett sannolikt utströmnings-
område.

Vid uppskattning av dos till människa har SKB antagit att alla radio-
nuklider i förvaret är tillgängliga för transport med grundvattnet
till recipienten; dock beaktas vissa fördröjningsmekanismer.

Med dessa antaganden får SKB individ- och kollektivdosen för referens-
fallet under saltvattenperioden enligt Fig 2-6. Maximal individdos är
0,0001 mSv/år.

För insjöperioden förutsätts ingen aktivitet ha läckt ut när beräk-
ningarna börjar 2 500 år efter förslutning. Vidare förutsätts bl a att
all betong har degraderats så att endast ballastmaterial kvarstår. Med
bl a dessa förutsättningar fås individ- och kollektivdoser enligt Fig
2-7. Maximal individdos är 0,1 mSv/ar.

Bland de särskilda fall (scenarier) som behandlas ger brunnsfallet
beräkningsmässigt den högsta individdosen, 6 mSv/år (med brunnen
direkt i avfallet i BMA eller BLA).
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Fig 2-6 Maximala individ- och ackumulerad kollektivdos,
som funktion av tiden (för saltvattenperioden).
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Fig 2-7 Maximal individ- och ackumulerad kollektivdos,
som funktion av tiden (för inlandperioden).
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3. KONSULTRAPPORTER

3.1. Granskning av ventilationssystem

PRIM Consult AB har på SSI:s uppdrag granskat ventilationsanläggningen
i SFR-1, system 743 och 744. Granskningen avser ventilationsanlägg-
ningens funktion gentemot de kravspecifikationer för anläggningen
såsom de anges i den slutliga säkerhetsrapporten. Viktigast är därvid
funktionen vid onormala driftsituationer t ex brand. Institutets
uppdrag skall ses som ett komplement till det uppdrag som SKI lagt ut
avseende det tekniska utförandet.

Rapporten daterad december 1987 är benämnd "Granskningsrapport angåen-
de ventilationsanläggning i SFR-1 system 743 och 744".

Granskningen visar att systemen 743 och 744 ger ventilationstekniska
funktioner som väl svarar mot de konstruktionsmässiga kraven för de
angivna onormala driftsituationerna.

Vidare visar granskningen att de i "slutlig säkerhetsrapport" angivna
ventilationstekniska åtgärderna vid indikering av:

a) rök
b) värme
c) aktivitetsspridning

är genomgående adekvata och riktiga.

De ventilationstekniska funktionerna uppvisar också, med något mindre
undantag, på en genomgående hög tillgänglighet.

Det bör här påpekas att granskningen har avsett systemfunktioner och
inte komponenter. Komponenterna har antagits vara "bästa möjliga". Ej
heller har installationen granskats, utan antagits vara utförd enligt
god "ingenjörspraxis".

För att kunna bedöma "hela ventilationsanläggningens" tillförlitlighet
vid onormala driftsituationer, krävs en ingående integrerad granskning
av de registrerande, styrande och reglerande enheterna/systemen i
kombination med de mekaniska verkställande funktionerna. Detta har
inte legat inom uppdragets ram.

Konsulten har även framfört att mot bakgrund av att primärorsaker till
alla utom ett av de redovisade brandfallen är relaterade till fordo-
net, d v s någon form av olja kan vara eller är direkt inblandat i
brandförloppet, är vattenbegjutning inte lämpligaste bekämpningsmeto-
den. Vattenkanon kan t o m ge upphov till brandspridning genom att
brinnande olja flyter ut. Man föreslår därför att brandposter överallt
i huvudvägarna görs om till skumbrandposter och att vattenkanonen görs
ont till skumkanon.

Den 25 november 1987 inträffade en brand i en asfaltkokare som stod
uppställd i transporttunneln till silons topp. Ventilationsanlägg-
ningen var ej driftsätt, men i funktion. Beträffande ventilations-
systemets funktion under branden gör PRIM Consult följande samman-
fattning:
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"Ventilationssystemet "driftsätt enligt driftfall F2" klarade
av att ventilera ut rökgaser så att en snabb och effektiv
lokalisering och släckning av branden kom till stånd. Detta
trots att den totala rökgasventilationen låg under 50% av den
kapacitet som systemet är satt att klara av vid jämförbar
rökutveckling i drifttaget skick (detektorvillkor 2/forcerad
ventilation). Vidare kan med st~r sannolikhet antas att
rökgasutvecklingen i det aktuella fallet vida överstiger det
för systemet dimensionerande brandfallet EB-7. (Asfaltbrand
underhållen av tryckluft från brusten tryckluftslang att
jämföra med traversbrand).

Även insatstiden i det aktuella fallet överstiger kraftigt
den förväntade vid idrifttaget system, t ex manuell i stället
för automatisk detektering/larmning, varför branden och
rökutvecklingen fått möjlighet att utvecklas och spridas
ojämförligt mycket. Vår bedömning är således den att ventila-
tionssystemet väl klarar att fylla sin funktion vid onormala
driftsituationer förorsakade av brand i silo-området".

3.2. Granskning av aktivitetsinnehåll

Scandpower A/S har gjort en granskning av aktivitetsinventariet i
SFR-1 främst vad avser förändringar av transuraninnehållet vid en
ökning av utbränningsgraden. Rapporten "granskning av aktivitetsinne-
håll i SFR-1" daterad den 8 januari 1988 innehåller i huvudsak följan-
de:

Scandpower bedömer att utbränningsgraden av bränslet kommer att öka
enligt tabell 3-1.

Tabell 3-1
Typiska utbränningsgrader vid svenska kärnkraftverk

Utbränningsgrad MWd/tU
ÄR PVR BWR

1975 - 85 30 000 34 000
1985 - 95 38 000 40 000
1995 - 45 000 50 000

Den ökade utbränningsgraden kommer i sin tur att förändra den relativa
sammansättningen av transuranerna enligt tabell 3-2.
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Tabell 3-2
Relativa förändringar av koncentrationen av några intressanta
transuraner som funktion av utbränningsgraden.

Utbränning
MVd/tU

20 000 30TO0 40 0Ö0 50 000 60 000

U-235
U-236
U-238

Np-237
Np-239

Pu-239
Pu-240
Pu-241
Pu-242

Am-241
Am-242 m
Am-243

Cm-244

1,64
0,80
1,01

0,56
0,88

0,93
0,68
0,63
0,37

0,47
0,43
0,22

0,13

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

0,57
1,11
0,99

1,42
1,12

1,00
1,22
1,23
1,84

1,40

2^71

3,82

0,30
1,14
0,98

1,77
1,23

0,99
1,34
1,35
2,73

1,58
1,65
5,39

9,86

0,15
1,11
0,97

2,01
1,32

0,97
1,40
1,40
3,55

1,61
1,69
8,83

19,72

För Pu-238 har endast en grov uppskattning av förväntad förändring
gjorts. Enligt denna skulle den relativa ökningen vara mellan 5 och 10
gånger vid ökning av utbränningsgraden från 30 000 till 50 000 MWd/tU.

Vid en ökning av utbränningsgraden från 30 000 till 50 000 MWd/tU ökar
koncentrationen av Np-239, Pu-240, Pu-241 och Am-242 mindre än
ökningen i energiproduktionen medan Np-238, Pu-238, Am-243 och Cm-244
ökar mer.

Antalet bränsleskador vid de svenska kärnkraftverken är f n nere i 1-2
skador per år per 100 000 bränslestavar (totalt finns 300 000
bränslestavar i svenska BVR och 60 000 i PVR). Detta ligger långt
under de förutsättningar som legat till grund för SKB:s beräkningar.
Säkerhetsrapporten ger således en överskattriing av transuraninnehåi-
let. Det är dock en viss risk att uppskatta transuraninnehållet endast
efter normalfallet, eftersom att en enda större skada på reaktorhärden
skulle kunna ge upphov till avfall med signifikant ökning av trans-
uraninnehållet.

3.3. Granskning av brandsäkerhet i SFR-1

Strålskyddsinstitutet har i skrivelse till Brandförsvaret i Östhammar
kommun begärt Brandförsvarets synpunkter på och kommentarer till
brandsäkerheten i SFR-1 speciellt det förebyggande brandförsvaret.

Vid underhandsdiskussion med brandmästare Thor-Ulf Karlsson som är
ansvarig för det förebyggande brandskyddet framkom, att Brandförsvaret
haft kontinuerliga diskussioner med SKB rörande utformningen av brand-
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försvaret och att Brandförsvaret gjort noggranna inspektioner av SFR-
1. Brandförsvarets yttrande till strålskyddsinstitutet är mycket
kortfattat:

"Under projekteringsarbetet av SFR-1 i Forsmark var
brandförsvaret i Östhammar med och ställde krav på
brandsäkerheten i anläggningen.

Kontinuerlig kontroll har skett under byggnadstiden och
slutbesiktning av anläggningen utfördes i december.

Med ledning av detta får brandförsvaret meddela att ur
brandskyddssynpunkt är SFR-1 utan anmärkning."

3.4. Granskning av främst kol-14 problematiken

Tekniska forskningscentralen (VTT) i Finland har på SSIs uppdrag
granskat främst kol-14 problematiken men även översiktligt den
mikrobiella nedbrytningen och korrosionshastigheten.

Rapporten daterad februari 1988 har titeln "Review of the Final Safety
Assessment of the SFR-1 Repository for Low and Medium Level Reactor
Waste". Nedan görs en kort sammanfattning av rapporten.

Mycket pessimistiska antaganden (pessimistiska betyder här att de
leder till en överskattning av riskerna) är gjorda i den slutliga
säkerhetsrapporten.

De flesta av de förändringar som gjorts i beräkningsförutsättningarna
jämfört med den preliminära säkerhetsrapporten innebär att konsekven-
serna blir mindre. I några fall, speciellt i närzonsmodelleringen har
emellertid försiktigare antaganden gjorts vilka leder till större
konsekvenser. Detta visar klart på behovet av en regelbunden uppdate-
ring av omgivningskonsekvensbedömningarna t ex vart 10 år.

Viss kritik riktas mot uppläggningen av säkerhetsrapporten som är
något svåröverskådlig.

Kol-14 behandlas utförligt. Baserat på studier som VTT gjort på de
finska kärnkraftverken konstateras att SKBs antaganden om både den del
av kol-14 som i avfallet föreligger i organisk form - och därmed inte
binds som karbonater - och den totala mängden kol-14 i avfallet
förefaller vara tilltagna i överkant. Kunskapsunderlaget är emellertid
relativt dåligt på denna punkt. Å andra sidan är det enligt VTT
inkonsekvent av SKB att förutsätta att all betong är fullständigt
degra^rad så att endast ballastmaterialet kvarstår efter 2 500 år
samtidigt som SKB förutsätter att det kol-14, som initialt bands som
karbonat, fortfarande är kvar i bunden form. Om även detta kol-14
skulle frigöras skulle detta drastiskt öka kollektivdosen från kol-14.

Vidare påpekas att SKB i sina dosberäkningar inte medtagit den globala
spridningen av kol-14, varför kollektivdosinteckningen kraftigt har
underskattats. Med den spridningen men för övrigt SKBs parametrar,
blir kollektivdosinteckningen från kol-14 integrerad över oändlig tid
62 manSv medan SKB angett 1,1 manSv.



Pi institutets fråga on riskerna för bildning av gasformigt kol-H i
förvaret går VTT översiktligt igenom de mekanismer som kan ge upphov
till detta. Även om kunskapsläget inte är bra på många delar av detta
område drar i alla fall VTT den slutsatsen att utsläpp av gasformigt
ko1-1A inte torde kunna ge upphov till någon signifikant omgivningspå-
verkan. Det kan emellertid finnas anledning att göra ytterligare
insatser på detta område.

Enligt mätningar av gasbildning vid biologisk nedbrytning av
sopavfall, sådant som enligt planerna kommer att placeras i BLA, är

siffran 1 m /år och ton avfall som anges i SSR något låg.

3.5. Granskning av gasgenomsläpplighet i betong och betongs
långtidsstabilitet

På uppdrag av SSI och SKI har professor Pihlajavaara vid VTT granskat
SKBs behandling av frågan om gasgenomsläppligheten, speciellt för den
betong som föreslås som kringgjutningsbetong i silon samt konstruk-
tionsbetongens långtidsegenskaper. I sin behandling av frågorna har
professor Pihlajavaara även granskat de bakgrundsrapporter som SKB har
refererat till.

Rapporten daterad i februari 1988 har skrivits på engelska och nedan-
stående sammanfattning utgör främst en översättning av rapportens
slutsatser.

Huvudproblemet beträffande gaspermeabiliteten (gasgenomsläppligheten)
är att inom den traditionella betongforskningen har frågan inte stude-
rats tillräckligt. T ex saknas studier av de grundläggande fenomenen.
Detta innebär att det är svårt att kräva att få en detaljerad och
tillförlitlig uppskattning av genomsläppligheten. Både det teoretiska
och experimentella underlaget är svagt.

Ansträngningarna att finna lämpliga parametrar för gaspermeabilitet
hos betongen i SFR har varit tillfredsställande mot bakgrund av den
rådande situationen. Både teoretiska och experimentella arbeten bör
emellertid fortsätta för att förbättra kunskapen. Detta är särskilt
viktigt för den speciella "porösa betongen" som är planerad att använ-
das som kringgjutningsbetong. Bättre kunskap är här nödvändig om den
betongen skall användas och om gasgenomsläppligheten är en väsentlig
parameter.

Det är uppenbart att långtidsstabilitet (och därmed barriärfunktion)
hos betong är starkt beroende av följande faktorer

- typ och kvalitet hos betongs trukturen

- täthet hos betongkonstruktioner

- omgivande mediets egenskaper

- konstruktion

Allmänt kan tryckhållfastheten hos betong variera mellan 10 och 100
MPa och grovt räknat kan även gas- och vattengenomsläpplighet variera
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över en tio-potens. Detta betyder att betongens livslängd kan variera
ned flera tio-potenser.

Mekan" men för den allmänna nedbrytningen har studerats i cillräcklig
omfattning för att förstås tillfredsställande. Nedbrytningen av
betongytan beror på kvaliteten hos betongen och på konstruktionen.

Trots viss detaljkritik som riktas i kommentarerna till underlaget är
slutsatserna fördelaktiga

- ett mycket seriöst långsiktigt tekniskt/vetenskapligt arbete har
nedlagts för att klarlägga betongens långtidsstabilitet i samband
med slutförvaring av kärnavfall. De uppnådda resultaten är
framgångsrika och illustrativa

- långtidsstabiliteten hos betong i SFR har behandlats realistiskt

- de observerade svagheterna är huvudsakligen beroende av reella
svårigheter förorsakade av brister i det grundläggande kunskapsun-
derlaget, av att detta är det första verkliga försöket att studera
lågtidseffekter över hundratals till tusentals år och av att de
inblandade forskarna i många fall har helt skilda bakgrunder och
därmed principiellt olika sätt att behandla ett problem och att
uttrycka sig.

Sammanfattningsvis konstateras ett tillfredsställande till dåligt
kunskapsunderlag vad gäller gaspermabilitet i konstruktionsbetongen.
Betong av hög kvalitet har använts i siloväggarna som därmed har
mycket låg gasgenomsläpplighet. Mer teoretiska och experimentella
studier bör göras beträffande den "gasgenomsläppliga" betongen som
skall användas för kringgjutning i silon. Frågan om långtidsstabili-
teten hos betongen i SFR har behandlats realistiskt. Tidsperioden
under vilken den har barriärfunktion är snarast underskattad i SSR.

3.6. Granskning av hydrologiska förhållanden vid området kring
SFR-1

För att granska och utvärdera de hydro-geologiska förhållandena vid
förvaret har Uppsala Geosystem AB på uppdrag av SSI gått igenom och
analyserat underlaget i ansökan som berör vattenströmning i området
kring och i SFR-1. 1 uppdraget ingår även att lämna synpunkter på de
förutsättningar inom hydrologiområdet som SSI använder sig av i sina
beräkningar.

Institutet har fortlöpande haft kontakt med konsulten. Nedanstående
sammanfattning är baserad på dessa och på ett rapportutkast.

Området kring SFR-1 är förhållandevis bra karaktäriserat vad gäller
bergmassans vattenförande egenskaper. Det framstår som klart att
vattenflödet i området i huvudsak sker i sprick- och krosszoner. I
övrigt har bergmassan låg vattengenomsläpplighet. Singölinjen kan
tillskrivas stor betydelse för vattenrörelsen i området eftersom denna
skär av strömning från fastland ut genom lagret. Även efter landhöj-
ning kommer denna zon att reducera flödet genom lagret genom att
infiltratinsområdet minskar.
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De sprick- och krosszoner som omgärdar lagret kan for det fall de är
sammankopplade nedföra en utjämning av tryckförhållanden i lagret och
därmed ge i stort sett stagnanta förhållanden i lagret. Denna effekt
kan dock inte gottgöras i konsekvensanalysen eftersom det ej kan ledas
i bevis utifrån vidtagna mätningar att sådan sammanlänkning förelig-
ger. Även om denna effekt inte kan tillskrivas analysen bör man dock
avstå från avtätning av vattenförande zoner som inte står i direkt
förbindelse med ett lagerutrymme.

Ett påpekande som konsulten gjort, vilket i viss mån illustrerar SKBs
försiktighet att inte tillskriva sig processer som reducerar doskon-
sekvenser om de inte låter sig kvanrifieras, är att SKB i sina beräk-
ningar tvingas ansätta ett övertryck i Singölinjen på 0,5 meter för
att generera tryckgradienter. I nuläget torde en "saltvattengräns"
förhindra vattenströmning genom förvaret och först efter det att
landhöjningen förskjutit denna "saltvattengrans" ut mot lagret är en
genomströmning möjlig. Denna effekt av det tunga grundvattnet har dock
inte tillgodoräknas i konsekvensanalysen. Ett faktum som talar för att
en saltvattengräns existerar är att vattnets salthalt i förvaret indi-
kerar att vattnet härrör från ett tidigare stadium av Östersjöns ut-
veckling.

I konsekvensanalysen utgör intag av kontaminerat dricksvatten en fråga
av stort intresse. Detta då framtida kostvanor är svåra, för att inte
säga omöjliga att prognostisera. Intag av dricksvatten kommer dock
alltid att utgöra en livsnödvändighet och erfarenhet från andra lik-
nande analyser visar att detta vattenintag ofta utgör primär och
dominant intagsväg för radioaktiva ämnen som sprids i miljön.

Koncentrationen av radioaktiva ämnen i brunnsvatten är proportionell
mot utspridningsvolymen (för vattentrcgna nuklider). En detaljerad
utvärdering är dock inte möjlig i dagsläget (brunn torde bli aktuell
tidigast efter det att landhöjning torrlagt lagerområdet och ett
område kring detta). Konsultens bedömning är dock den att den antagna
utspädningen med en faktor 100 är eft försiktigt antagande.
Erfarenheterna pekar på att betydligt större utspädning kommer att
erhållas i det verkliga fallet.

Slutsatserna är att bedömningarna är starkt pessimistiska (leder till
överskattning av konsekvenserna) och att angivna flödesmängder starkt
överskrider de som kan förväntas. Slutsatsen är därför att
förutsättningarna är bättre för slutlagring i Porsmark än vad som
redovisas i säkerhetsanalysen.
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4. SSI:S SYNPUNKTER OCH BEDÖMNINGAR

4.1 Inledning

Det är ett mycket omfattande material som har inlämnats som under-
lag för SSIs bedömning. Förutom säkerhetsrapportens totalt 8
pärmar, vilka innehåller SKB:s sammanfattningar och bedömningar
samt detaljerade systembeskrivningai, finns det huvudsakliga
sakunderlaget i de tekniska bakgrundsrapporterna som säkerhetsrap-
porten hänvisar till. Dessa bakgrundsrapporter är av mycket vari-
erande slag, allt från vetenskapliga uppsatser utarbetade vid ett
universitet till rena konsultuppdrag styrda av SKB och interna
SKB-dokument. Det kan därför vara svårt att alltid veta vilka
slutsatser i en bakgrundsrapport som SKB helt ställer sig bakom
och vilka detaljuppgifter t ex parametervärden som SKB valt att
använda. Detta framgår inte heller alltid av själva säkerhetsrap-
porten. Ett flertal av de för institutets bedömning väsentliga
bakgrundsrapporterna har inte funnits tillgängliga förrän under
slutet av granskningsperioden, vilket är mycket otillfredsställ-
ande. Vidare är strukturen på säkerhetssrapporten inte så lätt-
överskådlig, som hade varit önskvärt. Dessa synpunkter har även
framförts av t ex VTT i samband med deras granskning för SSIs
räkning av vissa delar av rapporten. Myndigheternas arbete har på
grund av detta blivit onödigt tungt.

I det följande ger strålskyddsinstitutet kommentarer och synpunk-
ter på de avsnitt av säkerhetsrapporten som institutet anser
väsentliga från strålskyddssynpunkt eller där granskningen visat
på brister, svagheter eller annat som institutet vill påpeka.

4.2. Bedömningsgrunder

Det radioaktiva avfall som enligt förslaget skall föras till SFR-1
är vad som normalt betecknas som låg- och medelaktivt. I SFR-1
kommer även radioaktivt avfall från sjukvård, forskning och in-
dustri; d v s avfall från icke kärnkraftanknuten verksamheten att
slutförvaras. Aktivitetsmässigt kommer avfallet att domineras av
driftavfall från kärnkraftreaktorerna, varför icke kärnkraftanknu-
tet avfall inte nämnvärt kommer att påverka konsekvenserna från
SFR-1, vare sig i det kortsiktiga (arbetarskyddsfrågor) eller det
långsiktiga (omgivningskonsekvensen) perspektivet. Avfallet i SFR-
1 kommer ej att innehålla klyvbara ladionuklider i sådan utsträck-
ning att de kan utgöra någon risk för kriticitet eller vara av
intresse som källa för upparbetning.

Strålskyddsinstitutets ansvarsområde täcker både arbetarskydds-
frågor och frågor rörande skydd till allmänheten och omgivningen
när det gäller effekter av joniserande sttålning från radioaktiva
ämnen.

Arbetarskyddsfrågorna bevakas genom förhandsgranskning av de
hanteringsinoment som sker och de system som är inolandade, men
framför allt genom inspektioner sedan anläggningen tagits i drift.
Skyddet för allmänheten och omgivningen påverkas av de utsläpp som
kan ske från anläggningen under driftskedet och utläckage efter
förslutningen. Under driftskedet finns det i princip möjlighet att
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påverka utsläppssituationen genom olika aktiva åtgärder. Sedan
anläggningen förslutits upphör i praktiken denna möjlighet även om
det i princip alltid är möjligt att via nya tunnlar ta sig ner
till förvarsplatsen och där vidtaga åtgärder.

För arbetarskyddsfrågorna finns väl förankrade internationella
rekommendationer, främst från den internationella strålskyddskom-
missionen (ICRP), och ett nationellt regelsystem som inkluderar
tillåtna stråldoser. Dessa regler är väl kända av sökanden och har
också beaktats vid utformningen av anläggningen. När det gäller
tillåtna stråldoser till allmänheten är den internationella situa-
tionen inte lika klar. Visserligen finns av ICRP rekommenderat
högsta gränsvärde för individer bland allmänheten, men det finns
inga riktlinjer för hur detta övre gränsvärde skall användas när
det gäller radioaktivt avfall som inte bara ger en stråldos till
vår generation utan framför allt kan ge en stråldos till kommande
generationer.

De bedömningsgrunder för omgivningseffekten som SSI utgått från
vid granskningen är i huvudsak följande:

1 Alla individuella stråldoser, oavsett om de förorsakas
inom en nära eller en avlägsen framtid, skall vara lägre
än de värden som anses vara acceptabla planeringsvärden
för övriga led i kärnkraftcykeln.

2 Vid dessa bedömningar måste man räkna med den uppbyggnad
av radioaktiva ämnen i biosfären som kan förorsakas genom
utsläpp långt fram i tiden.

3 Vid bedömningen av stråldoser som är så låga att det inte
finns risk för akuta effekter och där sannolikheten för
att de inträffar är mycket liten anser institutet att det
är rimligt att använda produkten av sannolikheten och do-
sen som bedömningsunderlag- Denna situation är tillämplig
på t ex vissa extrema händelser.

A Kollektivdosen från avfallshanteringen och avfallsförva-
ringen skall inte nämnvärt förändra dosbilden för hela
kärnkraftcykeln.

Den totala stråldosen från SFR-1 för alla kommande år, d v s kol-
lektivdosinteckningen, kan delas upp i två delar, dels den som
uppstår i samband med avfallshanteringen under deponeringsskedet,
dels den som härrör från doser som uppstår till följd av utläckage
från förvaret efter förslutningen.

Det första bidraget är lätt att uppskatta eftersom det i stort
sett endast rör sig om externbestrålning från de avfallskollin som
hanteras. Det andra bidraget däremot bestäms av flera faktorer
vars värden i många fall är osäkra. Det gäller t ex vilka geoke-
miska fördröjningar som uppnäs för de olika radionukliderna under
transporten samt hur de binds i sedimenten i havet eller en insjö
eftet ett utläckage.

Eftersom det inte har varit möjligt att alltid göra realistiska
beräkningar av kollektivdosinteckningen har SKB inte gjort något
försök till verklig optimering. Han har istället tagit till sådana
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barriärer att man ansett sig få så låga stråldoser från depone-
ringen att strålskyddsmyndigheten kan acceptera dess» konsekvenser
med god marginal.

Vid bedömningen av övriga steg i kärnkraftcykeln kräver SSI en
optimering av strålskyddsinsatserna i den betydelse soa ICRP
framfört i sin publikation nr 26, d v s att man kan visa att
stråldoserna inte kan reduceras ytterligare med rimliga insatser.
En förutsättning för att en sådan optimering skall vara menings-
full är att man kan göra en realistisk beräkning av skillnaden i
den resulterande kollektivdosinteckningen från olika slutdepone-
ringsalternativ.

Strålskyddsinstitutet konstaterar att det inte har gjorts några
realistiska bedömningar av kollektivdoserna som funktion av tiden
för utläckaget från SFR-1. De som är gjorda är inte sådana att det
är möjligt att med dem som grund göra en optimeringsanalys av hela
förvaret. Även om institutet inte har krävt att SKB vid planering-
en av slutförvaret skall totaloptimera anläggningen kan institutet
likväl ha synpunkter vad gäller deloptimeringar, dvs optimering av
delar av förvarssystemet. Detta är även i enlighet med ICRPs rikt-
linjer vad gäller strålskyddsbedömningar vid slutförvaring av ra-
dioaktivt avfall.

4.2.1. Bedömningsgrunder för individdosen i kritisk
grupp

För de individer som tillhör en s k kritisk grupp får den årliga
stråldosen ej överstiga 1 mSv. Detta är ett övre gränsvärde för
den totala stråldosen från alla strålkällor som kan kontrolleras
och styras genom regler och föreskrifter (naturlig strålning och
stråldoser till patienter vid medicinsk undersökning och
behandling är således undantagna). För kärnkraftverk har
strålskyddsinstitutet gett ett riktvärde på 0,1 mSv per år för
planeringen och har angett att 0,5 mSv under ett år inte bör
Överskridas.

Hed dessa dosgränser finns en god marginal för andra strålkällors
bidrag till totaldosen, som inte får överskrida 1 mSv per år
enligt ovan. Denna slutsats gäller både med hänsyn till de
stråldoser som uppkommer lokalt och de som uppkommer globalt d v s
långt utanför det egna landets gränser. I det globala perspektivet
måste man ha god marginal när det gäller individdoserna för att ge
utrymme för andra strålkällor. De i samband med SFR-1 uppskattade
individdoserna är sådana att de inte ger något nämnvärt bidrag
till den globala individdosen och därmed uppfylls de villkor som
närmare utvecklas i §§ 19:29 - 19:32 i de av de nordiska strål-
skyddsmyndigheterna gemensamt utgivna rekommendationerna "Report
on the Applicability of International Radiation Protection". Det
globala lr.'Uviddosbidraget granskas därför inte närmare.
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4.2.2. Bedömningsgrunder för kollektivdosen

De totala hälsokonsekvenserna ("detrimentet" av verksamheten,
enligt den terminologi som används av ICRP och av
strålskyddsinstitutet) av den beskrivna metoden för deponering av
avfall bedöms vara proportionella mot den totala
kollektivdosinteckningen från avfallsdeponeringen. För att inte
ändra konsekvensbilden för hela bränslecykeln bör
kollektivdosinteckningen från SFR-1 vara endast en liten del av
den totala kollektivdosinteckningen från bränslecykeln.

Här möter speciella problem genom att avfallet innehåller en liten
del radioaktiva ämnen med lång halveringstid. Detta medför att
kollektivdosinteckningen kan bli stor utan att någon individ
utsätts för nämnvärda stråldoser.

Om motsvarande detrimentberäkning skulle utföras för skadliga
icke-radioaktiva ämnen såsom kvicksilver, kadmium eller arsenik
skulle summeringen av den potentiella möjligheten för
skadepåverkan ge utomordentligt stoia detriment.

SSI ser det som rimligt att för SFR-1 använda integrationstiden
10 000 år för att beräkna kollektivdosinteckningen. Skälen till
detta är flera. Dels har aktiviteten i SFR-1 avklingat så långt
att det beräknade dosbidraget per år och per generation efter
10 000 år är mycket mindre än före 10 000 år, dels är 10 000 år en
normal tid mellan två istider i Skandinavien (en istid kan helt
förändra beräkningsförutsättningarna), dels är felet i beräkning-
arna, beroende på osäkerheterna i beräkningsförutsättningarna, så
stora att det framräknade värdet svårligen kan tillmätas någon
större vikt.

4.2.3. Bedömning av scenerier

När det gäller att välja scenarier för olika beräkningsfall är
institutet medvetet om att det är möjligt, om många pessimistiska
antaganden staplas på varandra, att konstruera sådana som kan
resultera i stråldoser som ligger högre än de konstruktionsvärden
som SKB använt sig av. Orsakerna till detta är att det inte med
absolut säkerhet går att utesluta dels osannolika situationer, t
ex att vattenomsättningen i en del av förvarsområdet skulle öka
dramatiskt, dels kombination av osannolika situationer och händel-
ser. Det är vidare inte möjligt att med vetenskapliga metoder
statistiskt analysera denna typ av osannolikhet när ingenting
eller mycket litet är känt om de orsaker som leder till dessa
situationer och det inte finns ett statistiskt erfarenhetsmaterial
att stödja sig på.

Det är nödvändigt att i ett sådant läge vara försiktig, till och
med irycket försiktig, men det finns i alla fall gränser för hur
osannolika och hur många efterföljande osannolika situationer som
bör beaktas. Den yttersta konsekvensen av alltför stor hänsyn till
osannolika situationer är att ingen lösning är acceptabel. Det är
enligt institutets uppfattning nödvändigt att myndigheterna i sitt
granskningsarbete efter bästa förmåga gör realistiska bedömningar



31

och på ett översiktligt och lättförståeligt sätt redovisar de
osäkerheter som råder och de säkerhetsmarginaler som tagits med.

4.3. Förläggningsplatsen

De topografiska variationerna i norra Uppland är relativt små och
området kan i princip betraktas som ett peneplan; d v s svagt
vågig terräng som uppkommit genom erosion. Inom området för
Porsmarks kraftstation varierar marknivån från noll till fem meter
över havet. Lokalt förekommer sjöar och kärr. Allmänt kan sägas
att marken i Forsmarksområdet sluttar två till tre promille åt
nordost. Sveriges Geologiska AB (SGAB) har tidigare utfört
bottenundersökningar i Oregrundsgrepen. Berget karaktäriseras av
en relativt ojämn yta som täcks av en 4 - 14 m mäktig morän. Några
mindre områden täcks med glacid lera med en mäktighet på upp till
fyra meter. Kalt berg saknas helt i det undersökta området.

Berget vid SFR-1 uppvisar en komplex struktur. Berggrunden är upp-
sprucken i ett blockigt mönster. Tektoniska processer har resulte-
rat i att berggrunden på vissa ställen har brutits sönder varvid
svaghetszoner (sprickzoner) har bildats. Den största i området,
Singö-linjen passerades utan större svårigheter vid drivningen av
tillfartstunnlarna till SFR-1.

SKI har i sin granskning analyserat de geologiska förhållandena
och strålskyddsinstitutet gör på den punkten inga egna bedömningar
men kan med hänvisning till SKIs analys konstatera att berget,
jämfört med de antaganden som gjorts i den preliminära säkerhets-
rapporten, är tillräckligt bra.

4.4. Anläggningens konstruktion

4.4.1. Anläggningar ovan jord

Ovanjordsanläggningen, (förutom ventilationsbyggnaden som
behandlas senare) skall svara för personella och administrativa
behov, ge förutsättningar för service och underhåll av fordon,
samt mottagning, kontroll och mellanlagring av avfall innan
nertransport till förvaret sker.

Terminalbyggnaden och gårdsplanen utanför är området där radiolo-
gisk verksamhet förekommer. Detta område skall klassas enligt
gällande kärnkraftsnormer. De fyllda avfallstransportbehållare som
mellanlagras utomhus, skall märkas tydligt för att undvika onödig
vistelse i närheten av dessa.

Fyllda behållare vilka är känsliga för temperatur, väder och vind
skall placeras inne i terminalbyggnaden, t ex betongtankar.

Vid underhåll och service i eller av terminalbyggnaden skall det
kontrolleras att dosraterna i berörda områden är tillräckligt
liga.

Persondosimetrar skall bäras av all personal som vistas på
zonindelat område klassat med avseende på strålmiljön.
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När persondosinerrårna inte används skall de normalt förvaras i
speciella fack i administrativa byggnaden vid SFR.

Strålskyddsinstitutet anser att ovanjordsanläggningens utformning
och funktion är sådan att dsn kan uppfylla de strålskyddskrav som
institutet ställer.

4.4.2. Bergrurasanläggningen

Bergrumsanläggningens uppgift är att utgöra inneslutning för SFR-1
där låg- och medelakt i.'t reaktoravfall skall slutförvaras. I
bergutrymmena inryms kommunikationsutrymmen, förvars- och service-
byggnader. Berget ska fungera som ett stabilt och säkert hölje
under bygg- och driftskeden samt utgöra barriär mot spridning av
radioaktiva ämnen under förvaringsskedet. Barriäregenskaperna
granskas av SKI.

Genom SFR-1:s placering och layout har hänsyn tagits till bergets
långtidsstabilitet och geotekniska förutsättningar. Institutet
anser att tillräckliga åtgärder i stort har vidtagits för att
begränsa konsekvenserna för de som arbetar och för omgivningen
både under byggskedet och driftskedet. Bergrumsanläggningen
uppfyller väl funktionskraven.

4.4.3. Silon

Silo 1, betecknas IS, har som huvudfunktion att utgöra utrymme för
slutförvaring av medelaktivt avfall med barriär mot spridning av
radioaktiva ämnen till omgivningen. Mer än 90 X av aktiviteten i
SFR-1 skall förvaras i silon.

Genom silons placering, i förhållande till bergets sprickzoner har
man undvikit att ge silon markanta svaghetszoner. De bärande
konstruktionsdelarna är grundlagda på fast berg och materialet hair
valts för att ge god långtidsbeständighet. I syfte att minska
mängden hålrum runt avfallet, vilket kan orsaka deformationer hos
silon så att bentonitbarriären skadas, skall avfallskollina enl
SKB kringgjutas.

Strålskyddsinstitutet anser att huvudfunktionen uppfylls väl.
Den detaljerade granskningen av barriärfunktionen görs av SKI.

I inlastningstunneln och inlastningsbyggnaden har strålkyddade
utrymmen konstruerats för inspektion, underhäll och service.
Dessutom har åtgärder vidtagits för att i händelse av missöde
kunna ta hand om avfallet och sanera utrymmet. Även på denna punkt
bedöms de förberedande åtgärderna tillräckliga.
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4.4.4. Bergsal för medelaktivt avfall, BHA

Bergsalen för medelaktivt avfall har som huvudfunktion att
slutförvara avfall med betydligt mindre aktivitetsmängd än i
silon, men ända inte tillräckligt lågt för att kunna hanteras utan
strålskärmning.

Genom att allt avfall först är inneslutet i olika typer av
emballage och att det omges av konstruerade golv och väggar med
god långtidsbeständighec, uppfylls även kravet på att utgöra
barriär mot spridning av radioaktiva ämnen till omgivningen.

Avfallet som skall slutförvaras i BMA varierar i form och storlek.
För att kunna minska hålrum och öka stabiliteten i bergsalen så
finns här möjlighet att kringgjuta avfallet. Institutet ser detta
som en fysisk förstärkning av konstruktionen och inte som ytterli-
gare barriär. Detta kommer institutet att ytterligare behandla i
samband med förslutningen av förvaret.

4.4.5. Bergsal för lågaktivt avfall, BLA

Bergsalen för lågaktivt avfall har till uppgift att fungera som
slutförvar för containrar med avfall av typen kompakterade sopor
och skrot samt ingjuten aska.

I bergsalen finns utrymmen och utrustning för inspektion,
underhåll och omhändertagande vid eventuella missöden. Även här
finns teknisk möjlighet till kringfyllnad runt containrarna.

Bergsalen är försedd med betonggolv. Väggar och tak är
sprutbetongklädda bergytor. Institutet anser att denna barriär mot
spridning av radioaktiva ämnen är tillräcklig för det avfall som
skall förvaras där.

4.4.6. Bergsal för betongtankar, BTF

Dessa bergsalar, 2 st , har som huvuduppgift att slutförvara
betongtankar innehållande avvattnad jonbytarmassa och slam.

Liksom BLA är BTF försedd med betonggolv och sprutbetongklädda
bergytor.

Institutet anser att BTF uppfyller sin huvuduppgift och att BTF
även lämpar sig för att under kortare perioder mellanlagra andra
avfallsbehållare.

4.4.7. Ventilationsanläggningen

Ventilationsanläggningen består av tre ventilationsbyggnader och
innehåller två ventilationssystem, ett för förvarsdelen och ett
för byggdelen.

Ventilationsbyggnad 1, (1VB) har till uppgift att utgöra ventila-
tionsanläggning för driftdelen, byggdelen och den egna byggnaden.



Dessutom inrymmer den ställverksrum, batterirum, kontrollrum och
olika bassängutrymmen.

Vent ilationsbyggnad 1 hör till ovanjordsdelen och är placerad
ovanför tunnelmynningen. Byggnaden ligger utanför den del av
anläggningen som ur radiologisk synpunkt är zonindelat område, men
innehåller det ur radiologisk cmgivningskonsekvenssynpunkt mycket
viktiga utsläppsmonitoringssystemet.

I 1VB finns dubblerade huvudfläktar för till- och frånluft både
för drift- och förvarsdel, samt byggnadsdelen. Förvarsdelens
ventilationssystem levererar luft till ventilationsbyggnad 3
vilken distribuerar luft till de olika förvarsdelarna. Byggdelens
ventilationssystem levererar luft till anläggningen i dess
nedersta del. Luften strömmar därefter fritt genom tunnelsystemet
tillbaka till tunnelmynningen där den evakueras med
frånluftsfläkt. Eventuell förekomst av radioaktiva ämnen i
frånluften från förvarsutrymmena, kontrolleras med ett monite-
ringssystem.

1VB uppfyller väl funktionskraven och har god förberedelse för
större kapacitetskrav.

Ventilationsbyggnad 2 (2 VB), vilken är placerad nere i berget i
närheten av "torget", innehåller driftdelens hjälpfläktar för
frånluften. Dessa skall svara för att undertryck råder i de olika
förvaringsutrymmena, för att vid eventuella missöden inte sprida
aktivitet till angränsande utrymmen.

I 3 finns också en samlingskammare för frånluften och plats för
eventuell framtida installation av absolutfilter.

Eftersom avfallet är väl förpackat innebär det att ingen lös
aktivitet kommer att finnas i SFR-1. Det vill säga att SFR-1
utrymmena i normala fall enbart behöver klassas med avseende på
dosrat.

Institutet delar SKB:s bedömning att det inte behövs något abso-
lutfilter, i vart fall inte under inledningsskedet, eftersom
avfallet är väl förpackat och missöden med tappade kollin i de
flesta scenarierna inte innebär någon aktivitetsspridning.

Vent ilat ionsbyggnad 3 (3 VB), är liksom 2 VB placerad nere i
berget i närheten av "torget". 3 VB innehåller driftdelens
tilluftsfläktar och utrustning samt tillhörande apparat och elrum.
Driftenhetens tilluftsfläkrar tillsammans med frånluftsfläktar
svarar för att övertryck råder i trapphus, skobytesslussar och
kommunikationsutrymmena, för att vid eventuella missöden inte
sprida aktivitet till dessa utrymmen.

Strålskyddsinstitutet anser att all? ventilationsbyggnaderna är
väl utbyggda med goda möjligheter a)t anpassas till ändrade
förutsättningar. Strålskyddsinstitutet delar vidare i stort den
bedömning av ventilationsanläggningens funktion som gjorts av
PRIM-Consult i sin granskningsrapport (se avsnitt 3.1).
Ytterligare kommentarer görs även i avsnitt 4.6 och 4.7.
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4.4.8 Övriga utrymmen

Gemensamt för Driftbyggnad (DB), Elbyggnad (EB) och
Underhållsbyggnad (UB) är att den dimensionerande strålkällan är
terminalfordonets last när den passerar de olika byggnaderna.
Väggarna mot csntial tunneln har dimensionerats för att även utgöra
strålskärm.

För övrigt är byggnaderna att betrakta som icke klassade områden
där ingen radiologisk kontroll krävs.

Samtliga byggnader är enligt SSIs bedömning väl tilltagna och
förberedelser har gjorts för att i händelse av missöde, och
eventuell omklassning till zonindelning med avseende på
kontamination, fungera tillfredsställande.

4.5. Källterm

Även om granskningen formellt endast gäller SFR-1 etapp 1 avser
källtermen allt avfall som skall deponeras i SFR-1 dvs även en
eventuell framtida etapp 2.

4.5.1. Ingående avfall

I SFR-1 skall endast slutförvaras så kallat driftavfall från
svenska kärnkraftreaktorer, från CLAB samt från Studsvik. Med
driftavfall avses allt sådant material som uppstår under den
normala driften men inte avfall från rivning av kärnkraftverken.
Strålskyddsinstitutet anser inte att det finns någon klar och
entydig gräns för vad som är driftavfall och vad som är
rivningsavfall. I det normala underhållet av ett kärnkraftverk
ingår rutinmässigt att byta ut sådana komponenter som förslitits
eller av andra skäl måste utgå. Så 3ange detta är små komponenter
t ex pumpar, rör, enstaka mindre tankar m m anser institutet att
detta är att hänföra till det normala driftavfallet. När det
emellertid blir frågan om enstaka skrotning av mycket stora kompo-
nenter som t ex vid byte av ånggeneratorer, som för närvarande
planeras i Ringhels, är institutet tveksam att benämna detta annat
än rivningsavfall. Det gäller där främst komponenten (ånggenera-
torn) som sådan och inte dess innehall av radionuklider (radionuk-
lidinnehållet utgörs av crud och är således detsamma som finns i
det normala driftavfallet). Det sekundäravfall som uppstår vid
lagret kan därför betecknas som driftavfall. SSI anser att ta upp
denna fråga till särskild behandling.

Ytterligare ett gränsfall är det avfall som uppstått vid avveck-
lingen av R-l reaktorn, Drottning Kristinas väg, Stockholm. Detta
avfall är helt klart rivningsavfall i betydelsen att det uppstått
vid rivning av en kärnkraftreaktor. Detta är emellertid inte
rivningsavfall av det slag som SKB avser i sin beskrivning av det
avfall som skall fotas till SFR-3, vilket är rivningsavfall från
stora kraftproducerande reaktorer. Sådant avfall innehåller
material som till sin sammansättning väsentligt skiljer sig från
driftavfall och som vidare har en större andel av långlivade
radionuklider. Aktivitetsinnehållet i avfallet från rivningen av
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R-l reaktorn är litet och materialet är relativ, likartat det som
uppstår vid drift med några undantag. Dessa är främst 52 ton

grafit innehållande bl a 4 x 10 Bq kol-14, ett aluminium-kapslat
borparaffinlock och ca ett ton kadmium-plåt. Dessa tre
avfallsposter är p g a sin avvikande avfallstyp sådant att SSI
inte vill beteckna det som avfall som omfattas av regeringens
tillstånd för SFR-1.

Vidare ingår ej avfall från reaktorhärden som till sitt aktivi-
tetsinnehåll väsentligt avviker från normalt driftavfall.

Institutet kommer noggrannt att granska det avfall som skall föras
till SFR-1 även mot den bakgrunden att det skall vara sådant som
är avsett för SFR-1.

Enligt avtal mellan Studsvik och SKB, vilket utan erinran
granskats av regeringen, skall i SFR-1 även deponeras sådant
avfall från svenska sjukhusuniversitet m m som är sådant att det
passar in i slutförvaret. Detta anser institutet vara riktigt.

4.5.2. Uppskattade mängder

Avfallet som skall deponeras i SFR-] utgörs dels av nedan
befintligt avfall, dels av sådant som kommer att produceras under
tiden fram till dess att det svenska kärnkraftprogrammet är
avvecklat år 2010.

De vid kärnkraftverken befintliga avfallsvolymerna är väl kända.
Vidare finns ett bra underlag för prognos av framtida volymer
under förutsättning att reaktorernas driftförhållanden inte
väsentligt störs t ex på grund av större antal bränsleskador eller
andra händelser som ger upphov till stora avfallsvolymer. SKBs
uppskattning bygger på drift fram till år 2010. En tidigare
avveckling innebär en minskning av avfallsmängderna.

Nuklidinnehållet av gammastrålande ämnen är väl dokumenterat i de
mätningar som rutinmässigt görs på allt avfall som produceras. Det
finns emellertid anledning att göra en allmän kontroll av dessa
mätningar, bl a mot bakgrund av skillnader som har noterats vid
enstaka sådana kontrollmätningar. Det nuklidinventarium som SKB på
detta sätt räknat fram (tabell 4-1) är så tilltaget att det ger en
god marginal så länge oförutsedda driftsituationer vid kärnkraft-
verken inte uppstår. Inventariet av vissa svårmätbara radio.lukli-
der behandlas separat nedan.
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Tabell 4-1 MuklidspecifDct aktivitetsinnehåll i GBq för d«
olika förvarsdelarna i SFR. VBrdena avser laget år
2010. (enligt SSR)

Nuklid

H3

C14

Fe55

Ni 5 9

Co60

Ni63

Sr90

Nb94

Te99

RU1°
6

il29

eg" 4

cg135

C8 1 3 7

PU238

PU239

PU24°

Pu24l

Am24l

Cm244

E

Halverings-
tid (år)

12.3

5.7M03

2.7

7.5*104

5.2

100

28.8

2.0«104

2.1M05

1.0

1.6«107

2.3

3.0M06

30.2

87.7

2.4M04

6.6U03

14.4

433

18.1

2.

2.

2.

5.

1.

7.

2.

1

2

6

2

6

1

4

1

2

1

3

4

1

BLA
(GBq)

6-

3-

3*

8-

9-

1-

3-

1-

1"

4-

6-

.4

.4

.7

.9

.9

.5

.8

.4

.2

-

10°

103

ioi

103

IO3

ioi

lO"2

10-1

10°

10-4

102

10"3

IO3

•10"1

•10-1

•10-1

•ioi

•10"!

•10-1

•io4

2.

1.

1.

2.

8.

D.

1.

8.

1

4

2

5

1

3

1

1

9

2

2

6

BMA
(GBq)

-

9-

c-

o-

6-

8-

5-

o-

8-

7'

7-

2-

3-

.3

.1

.2

.9

.4

.4

.8

.0

102

IO5

IO3

ID5

IO4

IO3

10°

10°

102

10-2

IO3

10"!

IO5

ioi

ioi

•ioi

•102

•ioi

•10°

•io5

1.

1.

1.

4.

1.

2.

1.

3

6

2

1

2

5

1

6

1

5

1

1

1

BTF

(GBq)

.

3-

7-

5-

o-

5-

7-

5-

6-

2'

2-

1-

.2

.3

.7

.9

.1

.4

.3

.5

.4

IO2

IO4

102

104

104

103

10-1

10°

IO1

10"2

IO4

10"!

IO4

•IO1

•10°

•ioi

•102

•ioi

• 10°

•105

Silo
(GBq)

1.3-

6.8-

7.1-

6.8-

1.8-

6.3'

2.5'

6.8

3.3

6.1

1.9

8.1

1.9

4.9

1.2

3.8

7.8

4.2

1.0

1.2

9.2

IO5

IO3

IO5

IO3

IO6

IO5

IO5

10°

IO2

IO3

10°

10s

•ioi

•106

•103

•io2

•io2

•104

•io3

•io2

•106
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Avfallet från Studsvik är inte lika väldokumenterat som det från
kraftverken, varför även prognoserna för Studsviksavfallet blir
något sämre. Detta utgör dock endast en mindre del och påverkar
ej, med undantag av några få radionuklider, den totala bilden.

4.5.3. Inventariet av betydelsefulla radionuklider

Kobolt-60 och Cesium-137

Dessa två radionuklider dominerar initialt aktivite sinnehållet i
SFR-1. Externstrålningen domineras under driftskedet helt av
kobolt-60. I vissa scenarier kan de även ge signifikanta bidrag
till individdosen i kritisk grupp.

Kobolt-60 häriör från korrosion av konstruktionsmaterial och
aktiviteten av detta går att prognostisera med god noggrannhet.
Mängden cesium-137 är däremot starkt beroende av antalet bränsle-
skador, vilket gör att den beräknade mängden förutsätter antagan-
den om framtida status på bränslehärden. SKB har därvid antagit
större frekvens bränsleskador än vad man i verkligheten har haft.
En ren extrapolering av de nu bildade mängderna ger en totalakti-
vitet som är 5 gånger lägre än den som förutsetts i den slutliga
säkerhetsrapporten.

Inventariet av dessa två radionuklider är mycket lätt att bestämma
med hjälp av gammaspekcrometriska mätningar direkt på avfallskol-
lina, något som skall ske för allt avfall som skall deponeras i
SFR-1. Det är därigenom möjligt att hela tiden noggrannt följa
mängden kobolt-60 och cesium-137 och hur den fördelar sig i de
olika förvarsdelarna.

Strontium-90

Strontium i kärnavfallet har liksom cesium-137 sitt ursprung i
läckande bränsle. Till skillnad från cesium är det emellertid inte
möjligt att detektera strontium i jet konditionerade avfallet
p g a att strontium är en ren betastrålare. Rutinmässigt görs
emellertid anaiys av strontium-90 i reaktorvattnet. En genomgång
av dessa visar att förhållandet mellan cesium-137 och strontium-90
normalt ligger väl under 1 X och i enstaka fall några procent. Den
uppskattning av strontium-90 innehållet, som SKB gjort genom att
sätta detta lika med 5 X av cesium-137 innehållet, ger därigenom
sannolikt en ordentlig överskattning av strontium-90 innehållet.
Det är dock nödvändigt att fortsättningsvis följa upp detta,
främst via de reaktorvattenanalyser som görs.

Kol-14

Beräkningar visar att med de antaganden som görs i den slutliga
säkerhetsrapporten domineras kollektivdosinteckningen från utläc-
kage från SFR-1 av bidraget från kol-H. Det finns därför anled-
ning att närmare studera källtermen av kol-14 som kommer till
SFR-1, dels från användning inom forskningsverksamheten där t ex
kol-14 märkta föreningar används som spårämne, dels från driften
av kärnkraftverken. Avfall från forskningsverksamhet m m samlas
upp av Studsvik. I en rapport NV 85/1064 uppskattar Studsvik det
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årliga tillskottet till mindre än 10 Bq. Detta är i överensstäm-
melse med SSIs bedömning baserat på inköpt kvantitet (uppgifter
från handelsföretag). Sammanlagt bedömer Studsvik mängden kol-14

12
som från Studsvik levereras till SFR-1 till 1.7 x 10 Bq. Detta
är av samma storleksordning som enligt SKBs bedömning levereras
till SFR-1 från kärnkraftverken.

I kärnkraftverken uppstår kol-14 främst genom reaktioner med syre
i reaktorvattnet. Den bildade mängden är av storleksordningen 5 x

10 Bq per GVår producerad el. Det är allmänt accepterat att
huvuddelen, enligt VTTs studier 99 X, av detta går ut via ventila-
tionssystemet till omgivningen under driften. Av det kol-14 som
fastnar i reningskretsens jonbytarmassor avgår enligt VTTs stu-
dier huvuddelen i samband med uppvärmning av jonbytarmassorna.
Sådan uppvärmning görs i Forsmark och även i Barsebäck. Det är
således endast en liten del av den totalt bildade mängden kol-14
som överförs till avfallet som deponeras i SFR-1. Det finns emel-
lertid mycket få mätningar som visar hur kol-14 fördelar sig
(luftutsläpp via skorsten, diffusa läckage och till de olika
avfallskategorierna). VTT, som är den forskningsinstitution i
Norden som bäst torde känna till frågan, har i sin granskning för
SSIs räkning av kol-14 problematiken konstaterat att SKBs upp-
skattning förefaller att vara försiktig (pessimistisk), d v s
innebära en överskattning av mängden kol-14 i förvaret.

Hot bakgrund av den dominerande roll som kalltermen av kol-14 har
anser institutet att underlaget måste förbättras. Vid sammanträde
på SKB den 23 februari presenterade SKB ett första utkast på in-
satser för att öka kunskapen. Även strålskyddsinstitutet kommer
under året att initiera forskningsprojekt som avser att öka kun-
skapen om kol-14 och hur den uppför sig i kärnkraftverken och i
omgivningen. Institutet anser dock att de marginaler som SKB tagit
till vid uppskattningen av mängden kol-14 är tillräckliga för att
täcka den osäkerhet som finns.

Klor-36

Hed anledning av att NÅGRA, den schweiziska motsvarigheten till
SKB, i en rapport har angett att klor-36 skulle kunna ge ett
signifikant dosbidrag och att den nukliden inte finns med i den
slutliga säkerhetsrapporten, har SSI försökt göra en grov upp-
skattning av den kall termen.

Ursprunget till klor-36 är främst neutronaktiviering av kloridjo-
ner som är upplösta i reaktorvattnet. Halterna i de svenska reak-
torerna är normalt mindre än 1 ppm i BVR och 5 ppm i PVR. Hed
detta som utgångspunkt kan man överslagsmässigt räkna fram mängden
klor-36 i avfallet från det svenska kärnkiaftprogrammet till

mindre än 10 Bq.

I konstruktionsmaterial kan högre halter klor förekomma. Detta
innebär att rivningsavfallet som till stor del utgörs av kon-
struktionsmaterialet, kan innehålla större mängder klor-36. Även
om det finns viss risk för att klor från konstruktionsmaterialet
kan diffundera ut ur detta och in i reaktorvattnet, torde detta
inte nämnvärt påverka de totala mängderna klor-36 i driftavfallet.



På grund av att klor-36 förekommer i SÅ låga halter och är en ren
betastrålare är den svår att detektera. Några bra mätningar av
klor-36 i driftavfall finns inte som institutet känner till. Den
förväntade mängden av klor-36 är är dock så låg att den inte
nämnvärt torde påverka vare sig individdosen eller kollektivdosen
från förvaret. Denna bedömning är emellertid baserad på teoretiska
överväganden och bör kompletteras med stickprovsmätningar son ve-
rifierar detta. Sådana stickprovsmätningar bör göras innan en
väsentlig del av avfallet har deponerats.

Transuraner (främst plutonium)

Strålskyddsinstitutet har efter granskningen av den preliminära
säkerhetsrapporten lagt ut en omfattande studie av innehållet av
transuraner i driftavfall. Studien har utförts av institutionen
för kärnkemi vid Chalmers tekniska högskola (CTH). Efter det att
studien genomförts har Bertil Persson vid OKG arbetat fram förslag
till hur transuraninnehållet noggrannare skall kunna bestämmas med
hjälp av resultaten av CTH-studien.

SKB har vid ett sammanträde på SSI där även SKI deltog fått i
uppdrag att med hjälp av dessa riktlinjer genomföra noggrannare
beräkning av transuraninnehållet.

CTH-studien visar på transuranhaltei som är betydligt lägre i det
avfall som producerats (storleksordningen en faktor 5) än vad som
framgår av den slutliga säkerhetsrapporten.

Mängden transuraner i avfallet är emellertid på samma sätt som
mängden fissionsprodukter starkt beroende av bränslestatus. Hed de
relativt små mängder som förekommer kan även enstaka större bräns-
leskador signifikant påverka den totala mängden. Det är därför
nödvändigt att även fortsättningsvis- vara mycket uppmärksam på den
punkten och när sådant inträffar undersöka vilken påverkan det kui
ha. Institutet har flera vägar att få information om bränsleska-
dor, t ex reaktorvattenanalyser och incidensrapporter.

Med tanke på de låga halter som förekommer anser institutet att
ytterligare insatser utöver /ad som nu görs inte är motiverade.

4.5.4. Avfallsforrr r

SKB har redovisat de olika avfallsformer som förekommer och
planeras. Som framgår av granskningen av den preliminära säker-
hetsrapporten anser både SSI och SK1 att det är viktigt att de
avfallsformer som förekommer är sådana att de inte på ett oaccep-
tabelt sätt påverkar förvarets barriärer. Detta innebär att varje
avfallsform måste granskas och bedömas utifrån sina specifika
egenskaper, ett förhållande som tidigt uppmärksammades av SSI och
SKI. Myndigheterna har därför i en gemensam arbetsgrupp MAAS
(Myndigheternas Arbetsgrupp för avfall till SFR-1) dragit upp
riktlinjerna för granskning och bedömning av avfall, som skall
deponeras i SFR-1. Detta är dokumenterat i en PM daterad 1982-02-
27 som efter godkännande på SSI och SKI tillställts SKB. Som
framgår av tidigare avsnitt 1.2.2 avser SSI och SKI att gemensamt
granska alla förekommande avfallskategorier innan de deponeras.
Institutet kommer därvid att tillsammans med SKI tillse att inga



avfallstyper, som infe på etf. från strålskydds- och säkerhetssyn-
punkt tillfredsställande sätt kan deponeras i SFR-1, tillåts föras
dit. Institutet an.«er därför inte att det finns anledning att inom
ramen för granskningen av den slutliga säkerhetsrapporten ta
ställning till de förekommande avfallstyperna. Två specialfrågor
inom ramen för avfallsformer - svallning och gasbildning -behand-
las under punkterna A.8 och 4.9.

4.5.5 Fördelning på olika förvarsdelar

Jämfört med den preliminära säkerhetsrapporten har anläggningen
fått ett annat utseende än tidigare. Detta leder även till en
annan fördelning av avfallskollina mellan de olika förvarsdelarna.
Fortfarande kommer dock enligt planerna, huvuddelen av aktivite-
ten, 92,5 X, att deponeras i silon, 6 X i BMA, 1,4 X i BTF och 0,1
X i BLA. Institutet anser detta i stort vara en rimlig fördelning,
men anser att även andra faktorer är av betydelse vid fördel-
ningen, t ex risk för svallning och gasbildning.

I samband med granskningen av de olika avfallskategorierna som SSI
och SKI skall göra, kommer institutet även att bedöma lämpligheten
av inplacering i föreslagen förvarsdel. Genom att det på detta
sätt är möjligt att kontinuerligt följa uppbyggnaden av avfall i
de olika förvarsdelarna och att institutet har möjlighet att vid
varje tidpunkt gå in med föreskrifter även rörande inplacering av
avfall anser instituet inte att det finns behov att för närvarande
detalj reglera den frågan.

4.5.6 Avfallsdokumentation

SKB har i den slutliga säkerhetsrapporten redogjort för hur SFR-1
avfallsdatabas skall användas.

Avfallsproducenterna, d v s kärnkraftverken, CLAB och Studsvik,
skall i enlighet med gällande krav från SKI och SSI, registrera
allt kärnavfall som producerats i ett särskilt avfallsregister.
När avfallet förts ner i SFR-1, skall uppgifterna i befintliga
avfallsregister finnas i ett datorbaserat "SFR-1-register". SSI
skall ha tillgång till uppgifterna i registret. Detaljerna kring
hur detta register skall utformas, liksom hur registrens säkerhet
och skydd mot otillbörlig eller felaktig överföring, skall garan-
teras kommer SSI att reglera i särskild ordning.

Syftet med SFR-1-registret är för SSIs del att försäkra sig om att
avfall förs till avsett förvar, (så att barriärfunktionerna upp-
rätthålls) samt med hjälp av uppgifterna i regiscret kunna göra
omgivningskonsekvensberäkningar om en olycka eller tillbud inträf-
far i samband med deponering eller transport.

4.6. Brandbekämpning

I granskningsrapporten över den preliminära säkerhetsrapporten för
SFR-1 riktade SSI efter att bl a ha anlitat Brandtekniska labora-
toriet vid Statens provningsanstalt, kritik mot det föreslagna
brandbekämpningssystemet. Sedan dess har SKB arbetat om systemet
med hänsyn taget till de synpunkter som framfördes. SKB har under
1987 haft separat redovisning för SSI och SKI av brandbekämpnings-
systemet.



Inom ramen för granskningen av den slutliga säkerhetsrapporten har
SSI dels lagt ut ett uppdrag avseende granskning av ventilation-
sanläggningens funktion främst vid onormala driftsituationer t ex
brand, dels begärt yttrande från Brandförsvaret i Östhammar röran-
de det förebyggande brandförsvaret. En kort sammanfattning av
yttrandena framgår av kapitel 3.

Strålskyddsinstitutet har ingen anledning att inte dela konsult-
ens bedömning, att den ventilationstekniska funktionen väl svarar
mot de konstruktionsmässiga kraven för onormala driftsituationer.
Kritiken mot val av vattenbrandposter har SKB bemött i skrivelse
daterad 1988-02-22. SKB framhåller där att vatten är nödvändigt
för kylning i samband med brand under många situationer, dels att
personalen, som enligt instruktionerna endast skall göra insatser
i ett mycket tidigt skede, har tillgång till handbrandsläckare,
dels att brandstyrkan från Forsmarksverkei för med sig brandbil
utrustad med skumsläckning. Ett utbyte av vattenbrandpost mot
skumkanon anser SKB därför inte är lämpligt. Strålskyddsinstitutet
delar SKBs bedömning att tillgång till vatten är nödvändig och
konstaterar att brandpersonalen har tillgång till de släckmedel
som är nödvändiga. Faktum kvarstår dock att vatten som släckmedel
i vissa fall kan förvärra en situation i stället för att förbättra
den. Detta måste lösas genom att SKB noggrant utbildar och infor-
merar all personal som har arbetsuppgifter i SFR-1 rörande brand-
bekämpning om, hur den skall utföras och, minst lika viktigt, hur
den inte skall utföras. Institutet anser att brandbekämpningsprin-
ciperna är riktiga och att de tekniska hjälpmedlen, inklusive
ventilationssystemet, har tillräcklig och hög standard.

4.7. Strålskydd under det operativa skedet

4.7.1 Inledning

Allt avfall som planeras att slutlagras i SFR-1 kommer att vara kondi-
tionerat och anpassat till slutlig lagring redan innan transport till
lagret sker. Oetta innebär att kraven på ett avfallskollis egenskaper
vad gäller hanterbarhet, möjlighetei att innehålla aktivitet vid en
onormal händelse, dosrat, ytkontamination m m skall tillgodoses redan
vid produktionsstället.

Hanteringen vid SFR-1 kommer inte pa något avgörande sätt att skilja
sig från kraftverkens eller Studsviks hantering av konditionerat av-
fall. Den stora mängd avfall som skall transporteras till och lagras i
SFR-1 har dock medfört en i många fall mer avancerad konstruktion med
kraftigare strålskärmning och ett större utnyttjande av avståndshante-
ring och automatisering än vad som sker vid kraftverken.

4.7.2 Strålskärmsdimensionering

Hålsättningen för strålskärmsdimensioneringen av SFR-1 har varit att
begränsa den genomsnittliga personaldosen till under 1/10 av årsdos-
gränsen 50 mSv. De olika förvarsdelarna ät enligt SKB dimensionerade
för följande maximivärden för enskilda kollins ycdosrater

Silo 500 mSv/h
BHA 30 mSv/h
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BTF 10 mSv/h

I BLA hanteras främst hela containrar. Dessa skall uppfylla doskraven
enligt IAEAs transportbestämmelser (ytdosrat 2 raSv/h).

Hanteringsmetodik och strålskyddsdimensionering med avseende pi arbe-
tarstrålskydd har granskats av SSI med angivna maxvärden som
utgångspunkt.

En nuklidfördelning med 50X Co-60 och 50X Cs-137 har använts vid
samtliga beräkningar, vilket SSI bedömer vara ett konservativt
antagande vid dimensioneringen. Institutet har därför inga
invändningar mot de strålskärmsdimensioneringår som SKB gjort.

4.7.3. Radiologisk miljö

Terminalbyggnaden och centrala drift tunnelvägar med angränsande för-
varslokaler kommer att utgöra zonindelat område. Samtliga utrymmen pi
zonindelat område, utanför själva förvaringsdelarna, kommer enligt SKB
att erhålla klass 1 (blå zon), med en dosratsnivå lägre än 0,01 mSv/h.
Denna klassning gä.'ler enbart under läge "förvaring" dvs då ingen
inlastning av avfall pågår. Vid inlastning kan lokalt förhöjda strål-
nivåer uppnås. Ett alarmsystem som indikerar när inlastning pågår
kommer att finnas.

Olika klassningar för terminalbyggnaden kommer också att tillämpas,
beroende på vilket gods som för tillfället finns uppställt.

Vid normal drift skall inte någon fri aktivitet (lös kontamination)
förekomma i lagrst.

Om ett missöde inträffar med aktivitetsfrigörelse som följd kan sprid-
ningen begränsas genom förberedda saneringsmöjligheter och genom att
tilluften till det aktuella utrymmet blockeras, vilket medför att
undertryck gentemot omgivningen erhalles. För att motverka spridning
av radioaktiva ämnen skall all personal alltid passera en rammonitor
vid utpassering från förvaret.

Vidare finns lokala skobytesgränser förberedda i anslutningsvägarna
till samtliga bergsalar samt silon. Dessutom finns en centralt place-
rad skobytesgräns i driftbyggnaden. I anslutning till skobytesgränsen
finns en grovmoniteringsram placerad som då måste passeras.

SSI anser att SKBs åtgärder för att skapa en god radiologisk miljö vad
avser arbete i SFR-1 väl uppfyller de allmänna strålskyddskrav som har
ställts upp för verksamheten. SSI a"ser emellertid att noggrannt följa
utvecklingen på detta område.

4.7.4 Interntransporter och kollihantering

Avfallet som mellanlagras i eller vid terminalbyggnaden ska flyttas
från ovanjordsdelen till underjordsdelen. Beroende på kollityp som
skall transporteras sker dessa förflyttningar med ett kombinerat
diesel- och el-drivet så kallat terninalfordon (vilket kan köras
obemannat), eller en dieseldriven 25 tons truck med semitrailer.



Vid transporttunnelns mynning överger terminalfordonet från diesel-
drift till eldrift. 25 tons trucken, vilken även skall användas för
omlastningar nere i förvaret, drivs alltid med diesel.

All hantering av avfall i Silo och BMA kommer att utföras fjärrstyrt
från driftcentralen. Styrning och övervakning kan även ske från lokala
manöverrum i anslutning till respektive förvar. För förvarstyperna BTF
och BLA sker deponering med hjälp av den ovan nämnda 25 tons trucken.

Beträffande strålskyddet för förarna av dessa fordon så är strålskyd-
det till föraren av terminalfordonef granskat i samband med att bräns-
letransporter, med ett likadant fordon, godkändes.

Strålskärmen till föraren av 25 tons trucken har dimensionerats så att
dosraten i hytten uppgår till max 0-02 mSv/h då lasten befinner sig i
den ur strålskyddssynpunkt värsta positionen och med antagen maximalt
tillåten ytdosrat av 10 mSv/h på kollit.

SSI anser att SKBs val av system med fjänmanöverering och truckhante-
ring är ett från strålskyddssynpunkt fördelaktigt sätt att lösa hante-
ringen på.
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4.7.5. Dosbelastning till personal

De arrangemang som vidtagits i förvaret med framförallt fjärrstyrd
hantering medför att det är få hanteringsmoment som kräver manuella
insatser vid normal drift. Därigenom blir personaldoserna från hante-
ringen låga. De mest dosbelastande arbetena har bedömts vara inlast-
ning i BTF och transport av avfall med terminalfordonet. Dessa båda
arbeten beräknas ge ca 15 mmanSv/år totalt. Körs terminalfordonet
obemannat i stor utsträckning reduceras detta värde ytterligare.
Övriga arbeten som kan hänföras till normal drift har inte specifice-
rats av SKB, men uppskattas ge totalt 10 mmanSv/år. Den totala kollek-
tivdosen för all verksamhet i SFR-1 skulle därmed uppgå till 25 mmanSv
på ett år.

SSI anser att den beräknade kollektivdosen inrymmer mycket konserva-
tism (pessimism). Maximal ytdosrat har antagits på samtliga kollin som
hanteras. Vidare beaktas inte att terminalfordonet kan köras
obemannat. Den kollektivdos som hanteringen i SFR-1 kommer att orsaka
bör enligt SSIs bedömning underskrida den uppskattade, som redan i sig
är låg.

4.7.6 Missöden

Olika slag av störningar och missöden kan inträffa i anläggningen
under dess drift. SKB har analyserat ett flertal och funnit att ingen
av de analyserade händelserna leder till allvarliga konsekvenser för
personalen. SSI har granskat SKBs analyser och har inga invändningar.
Vidare anser institutet att SKB inte har utelämnat väsentliga tänkbara
händelser i sin analys.

All nedtransport av avfall sker med avfallet inneslutet i någon form
av transportemballage, lågaktiva sopor i standardcontainrar och resten
i typ industriemballage s k avfallstransportbehållare (ATB). Det mera
aktiva avfallet är konditionerat på ett sådant sätt att kollit i sig
utgör en enhet med egenskapen att bl a bibehålla en god strålskärmning
även efter missöde. Risken för spridning av större aktivitetsmängder
från ett transportemballage bedöms vara liten även då en fordonsbrand
beaktas.

Brandmissöden i någon av de olika delarna i anläggningen, är i sig en
allvarlig händelse men SSI bedömer dock att strålskyddsaspekterna inte
behöver vara gränssHttände för de personella brandbekämpningsinsatser
som kan förutses (jfr avsnitt 4.6).

Hanteringsmissöden vid de tillfällen då avfallet är "oskärmat", dvs
uttaget ur transportemballaget, kan från personaldossynpunkt ge de
största doskonsekvenserna. En sådan händelse kan vara tappade kollin i
samband med inlastning. Uppröjning efter ett sådant missöde underlät-
tas av att varje avfallskolli är väldefinierat med avseende på egen-
skaper, innehåll, ytdosrat mm. Vidaie saknas drivkrafter för spridning
av aktivitet samt att, vilket är viktigt, gott om tid finns för plane-
ring av erforderliga åtgärder för a't hantera en missödessituation och
lösa dessa strålskyddsproblem samt begränsa konsekvenserna för berörd
personal.



SKB gör den bedömningen i säkerhetsrapporten att ett missöde av denna
typ kan klaras av inom en kollektivdos av 15 mmanSv. SSI anser detta
vara en rimlig bedömning.

A.7.7. Underhåll och service

Återkommande underhåll och service kan i många fall vara doskrävande.
Således är det av stor vikt att detta beaktas i ett tidigt skede vid
en anläggnings utformning.

De olika lyftanordningar och traverser som används vid hantering i
silon och BMA utgör i detta hänseende de besvärligaste delarna i an-
läggningen. SSI kan dock konstatera att den väl tilltagna skärmningen
mellan förvarsdelarna och angränsande utrymmen samt möjligheter att
vid behov förflytta traverser och transportfordon till avspärrade
platser, bör leda till att underhåll och service i normala fall kan
utföras i en från strålskyddssynpunkt god miljö och att resulterande
doser därmed bör bli låga. Även för övrigt anser institutet att SKB på
ett från strålskyddssynpunkt tillfredsställande sätt planerat för
underhåll och service. SSI kommer dock att aktivt följa utvecklingen
inom detta område.

4.7.8. Ventilation

SSI påpekade redan vid granskningen av den preliminära säkerhetsrap-
porten för SFR-1 risken för förhöjda halter av radon och dess dotter-
produkter i de underjordiska delarna av anläggningen. SKB har i den
slutliga säkerhetsrapporten gjort luftflödesberäkningar och då inte
enbart utifrån radonrisken utan även med avseende på ventilation av
dieselavgaser och rök- och brandgaser. Vid beräkningarna har bl.a
arbetarskyddsstyrelsens anvisningar tillämpats.

Av resultaten framgår att evakuering av dieselavgaser och rök- och
brandgaser är styrande för dimensioneringen av ventilationen. Oetta
innebär att radonhalten enligt SSIs bedömning bör ligga på en accepta-
belt låg nivå.

Radonhalten har även kontrollerats av SSI genom mätningar på luftpro-
ver tagna i olika delar av underjordsförvaret, varvid gjorda antagan-
den har bekräftats. De uppmätta värdena avseende radonhalten låg i

intervallet <30 upp till 290 Bq/m . Den från strålskyddssynpunkt
intressanta radondotterhalten är högst 50 X av detta. Institutet anser
det inte vara motiverat att för närvarande kräva ytterligare insatser.

4.7.9. Okontrollerat dränage

Allt bergdränage leds genom självfall tiJl tva lågpunkter där uppsam-
lingsbassänger finns. Den ena ligget pä huvudnivån för bergsalarna och
den andra vid siloförvarets botten. Den övre dränagebassängen utgör
brandvattenreservoar vid extrema brandsituationer. Den övre dränage-
bassängen kan t ex vid elbortfall brädda till den nedre dränagebasäng-
en.
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4.7.10. Kontrollerat dränage

Eftersom alla avfallsemballage är väl inneslutna förväntas ingen lös
aktivitet förekomma i SFR-1 och därför är behovet av kontrollerat
bergdränage mycket begränsat- Större behov att ta hand om sanerings-
vatten kan dock uppstå vid ett eventuellt missöde eller brand. Åtgär-
der för omhändertagande av större mängder vatten kan då regleras i
särskild ordning.

I inlastningszonen till BMA och i inlastningsbyggnaden till silon

finns en uppsamlingsgrop (ca 1 m ) för spol- och saneringsvatten. Vid
inlastning av avfall i de olika facken i BMA kan - innan betongblocken
läggs över - bergdränagevatten som droppar på avfallskollina ta med
sig eventuell lös aktivitet. När det gäller BMA kan dränagevatten från
fack under fyllning dräneras till uppsamlingsgropen. Där kan prov på
vattnet tas och efter godkännande pumpas över till det okontrollerade
ordinarie dränagesystem och sedan ut.

För övriga bergsalar, vilka saknar uppsamlingsgrop, skall åtgärder
vidtagas för att minimera bergdränagedropp på avfallskollin, så att
dränaget hålls sa rent som möjligt.

Eftersom bergdränagevattnet har hög salthalt, vill man inte ta in det
för behandling i Forsmarksverkets aktiva avfallsbehandlingssystem.
Därför skall metod tas fram för behandling av eventuellt kontaminerat
bergdränage. Vidare skall ett kontrollprogram för utsläpp tas fram.
Kontrollprogrammet skall tillställas SSI för godkännande. Utsläppsbe-
gränsr.ingarna för Forsmarksverket skall inkludera utsläppen från SFR-1
(i utsläppen inräknas inte de från geosfären ingående ämnena). Be-
träffande sanitärt spillvatten så ät det endast driftbyggnadens av-
loppsvatten som uppsamlas i tank varefter tömning sker med sugtankbil.
Detta spillvatten kan vid behov omhändertas på samma sätt som Fors-
marksverkets avloppsvatten.

4.7.11. Luftprovtagning

Provtagningsutrustningen för luftburen aktivitet i ventilationssyste-
mets frånluftskanal är i stort av samma typ som används vid kärnkraft-
verken.

Utrustningen består av en ventilationsslinga och en mätslinga. Venti-
lationsslingans uppgift är att överföra en delluftmängd från fiån-
luctskanalen till mätslingan, vilken har uttag för kol- och aerosol-
illter. Provluften från frånluftskanalen tas in genom flera munstycken
för att reducera inverkan av stråkbildning. Vidare är provtagningen
isokinetisk dvs. flödeshastigheten på luften i mätslingan är lika hög
som den i frånluftskanalen.

Under normaldrift kommer endast aerosolfil ter att användas och tas ut
för utvärdering efter varje uppsamlingspeliod. Kolfilter för jodanalys
kommer endast att sättas in om nya avfallstyper som tas ned i lagret
så kräver. SSI anser att nu planerade avfailskollityper inte kräver
utsläppskontroll med kolfilter.



Provtagningsutrustning av den typ som finns i SFR-1 är väl känd och
har under många år varit i drift vid svenska kärnkraftverk. De krav
som ställts på dessa utrustningar i fråga om korta rördragningar, få
antal rörböjar, snabb indikation vid bortfall av luftflöde 1 mätsling-
an ra m har enligt SSIs bedömning tillgodosetts vid utformningen av
provtagningssystemet vid SFR-1.

4.7.12. Personalstrålskydd

Vid SFR-1 skall samma föreskrifter vad avser strålskydd till persona-
len tillämpas, som redan nu användas vid Forsmarksverket. Detta inne-
bär bl.a att anläggningen skall klassas i radiologiska zoner. Inom
dessa zoner skall personalen bära persondosmätare. Vidare skall ar-
betet planeras och genomföras i enlighet med gällande optimerings-
principer (ALARA).

Som tidigare redovisats i avsnitt A.7.5 är den förväntade dosbelast-
ningen till personalen från verksamheten låg såväl vad avser individ-
dos som kollektivdos.

4.7.13. Organisation

SKB har i egenskap av ägare och koncessionsinnehavare det övergripande
ansvaret för verksamheten. För drift̂  och underhåll av anläggningen har
SKB träffat avtal med Statens vattenfallsverk, Forsmarksverket. Avta-
let har tillställts SSI för kännedom. Vattenfalls organisation för
drift och underhåll av SFR-1 ingår som en produktionsenhet (FSF) inom
Forsmarksverket.

Versamheten under chefen för FSF är uppdelad på tre sektioner, sektio-
nen för drift (FSFD, 8 personer), sektionen för underhåll (FSFU, 8
personer) och sektionen för administration (FSFA, 3 personer). Således
uppgår den totala personalstyrkan vid SFR-1 till 20 personer.

Sektionen för drift ombesörjer alla arbetsmoment från externa trans-
porter till kringgjutning av avfallet i lagret. I sektionens arbets-
uppgifter ingår även strålningsmätningar och kontaminationskontroll
samt att utfärda arbetsbesked och radiologiska arbetstillstånd.

Underhållsarbeten kommer normalt att utföras av SFRs egen personal.
Vid större arbeten anlitas personal från Forsmarksverket och/eller
entreprenörer.

Funktionen som radiologisk föreståndare för SFR-1 har integrerats i
Forsmarksverkets organisation.

Institutet har tidigare godkänt att Forsmarksverket, för SKBs räkning
svarar för driften av SFR-1. Vidare bedömer SSI att den föreslagna
organisationen och resurserna vad gäller personal bör ge goda förut-
sättningar för att upprätthålla en god stialskyddsstandard vid
anläggningen.

Institutet har utan anmärkning översiktligt granskat ett antal av de
inlämnade driftinstruktionerna. Detta arbete kommer att fortsätta som
en naturlig del av institutets övervakning av arbetet vid SFR-1.



Innan drifrtagning skall drifthandbok innehållande bl a centrala
driftinstruktioner tillställas SSI för kännedom.

4.8. Svallning av jonbytarmassor

Vid granskningen av den preliminära säkerhetsrapporten konstaterades
att det inte kunde uteslutas att jonbytarmassa ingjuten i bitumen
skulle kunna svälla så att silobarriärerna skulle förstöras på sådant
sätt att ett utläckage inte längre skulle vara diffussionsstyrt.
Institutet konstaterade visserligen att de radiologiska konsekvenserna
och en sådan uppsprickning inte ökulle bli allvarliga vad gäller indi-
viddoser (mindre än 0,1 mSv/är) men SKB skulle i alla fall ytterligare
analysera problemställningen fram till den slutliga säkerhetsrappor-
ten.

Sedan PSR lämnades in har omfattande insatser gjorts för att öka
kunskapen om de grundläggande frågorna, t ex svällingsmekanism och
svällningstryck. Vidare har kraftverkens kunskaper om sina behand-
lingsprocesser ökat, t ex har Barsebäcksverket genomfört en omfattande
parameterstudier av sin bitumeningjutningsprocess för att dels till-
försäkra sig kunskap om vilka driftparametrar *om är av betydelse för
den bitumeningjutna avfallsproduktens svällningsegenskaper, dels
förbättra sina kontrollmöjligheter av processen. Studien visade att
det förelegat klara brister vad gäller processen och processtyrningen.
Den genomförda studien och åtgärderna som dessa ledde till skall
avrapporteras under våren. Vidare har Barsebäcksverket gjort studier
beträffande deras avfallsprudukts svällningsegenskaper.

Den förbättrade kunskapen och den förbättrade avfallsprodukten från
Barsebäck har emellertid inte eliminerat risken för svallning i
förvaret. Vidare finns redan producerat bitumenavfall vars egenskaper
inte är lika väldokumenterade. Hot bakgrund av detta har SKB gjort
vissa modifieringar av förvaret och avser även att placera ett stort
antal lågaktiva bitumenfat i BMA. För att ytterligare minska riskerna
för att silon skadas vid svallning planerar SKB att placera in ett
antal tomma plåtbehållare i anslutning till bitumenfaten som skall
kunna ta upp eventuella svallningar. De tekniska detaljerna kring
detta är ännu inte klara. Institutet kommer att följa detta arbete och
lämna nödvändiga synpunkter.

SKI har lagt ner ett omfattande arbete för att studera bitumen och
dess svallning.

Strålskyddsinstitutet har fortlöpande följt arbetet som har utförts
och kan konstatera att det trots de insatser som gjorts och att SKB
avser att placera visst avfall i BMA inte kan uteslutas att silons
betongskal blir skadat på grund av svallning av bitumen. Enligt under-
handskontakter med SKI är det enligt deras bedömning möjligt att genom
att kontrollera det avfall som förs till silon, dess inplacering och
införande av svällvolymen uppnå sådana förhållanden i silon att den på
grund av konditioneringsmaterialets svallning inte skadas i sådan om-
fattning att utläckaget blir strömningsstyrt istället för diffusions-
tyrt.

Beträffande inplacering av bitumenfat i silon har SSI inga principiel-
la synpunkter på detta, men konstaterar att det bl a finns vissa
hållfasthetsaspekter som måste beaktas eftersom bitumenfaten inte tål
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belastning av t ex ett antal betongkokiller. SSI kommer att följa upp
frågan.

T>ots att risker för svallning kvarstår under tiden närmast efter
förslutningen och därmed risken för viss uppsprickning av silon inte
fr eliminerad anser institutet att sannolikheten för detta är låg även
om d~~i är svår att kvantifiera. Vidare föreslås åtgärder som minskar
riskerna (inplacering och svällningsvolym). Omgivningskonsekvenserna
av en skadad silo är vidare begränsade eftersom utläckaget fortfarande
är diffusionsstyrt. Hot bakgrund av detta anser institutet inte att
det finns skäl att principiellt motsätta sig deponering av bitumen.
Det finns dock anledning att noggrannt granska de tekniska detaljerna
i form av inplacering av bitumenfaten, utformning av eventuella extra
svällvolymer m m.

4.9. Gasbildning i SFR-1

I den typ av avfallsförvar som SFR-] utgör, förväntas avsevärda
mängder gas bildas över en relativt lång tidsperiod. Metaller såsom
järn, korroderar långsamt under bildning av vätgas. Järn ingår bl a i
avfallet och som armering i silon. Hikrobiell nedbrytning av det
organiska materialet i avfallet kan. under de syrefattiga förhållanden
som tros råda, komma att producera stora mängder metan och koldioxid;
båda kan innehålla små mängder kol-H. Radiolys av vatten och orga-
niskt material förväntas ge endast relativt små mängder gas.

För att ta hand om de frågeställningar kring gasbildning som togs upp
vid granskningen av den preliminära säkerhetsrapporten har SKB lagt ut
omfattande studier. Dessa har resulterat i bedömningen att
gasbildningen inte är något problem för förvarets långtidsegenskaper
vad avser BLA, BTF och BMA. För silon kvarstår vissa problem. Där har
SKB i den slutliga säkerhetsrapporten presenterat en ny lösning som
innebär att silons topp förses med ett antal "gasavlastningsventiler"
samt att avfallet i silon kringgjuts med en "gasgenomsläpplig" betong
för att garantera att gas som bildas i förvaret kan ledas upp till
silotoppen för att därifrån kunna ledas ut till det omgivande berget.
Konstruktioner av detta slag existerar ej tidigare så vitt SSI känner
till. Vidare finns ett antal frågetecken kring själva
gasavlastningsventilen. Med tanke pa att det dröjer länge innan det
blir dags att försluta silon och att överslagsberäkningar visar att
även utan en silotopp med "gasavlastningsventil" (helt öppen topp)
blir doskonsekvenserna i omgivningen ej anmärkningsvärt höga
(storleksordningen 0,1 mSv/år) anser institutet inte att den frågan
kräver sin slutliga lösning innan anläggningen tas i drift.

Frågan kring kringgjutningsbetongen är II,«JI problematisk eftersom den
måste vara löst innan en omfattande deponering i silon kan ske.
Kringgjutningsbetongen skall fylla tre funktioner

- ge viss tryckutjämning mellan de olika facken

- möjlio"<jöra gastransport upp till : i lo toppen

- hjälpa till att klara tryckbelastningen på de deponerade
avfallskollina.
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Enligt planerna skall därför en succesiv kringgjutning av det
deponerade avfallet ske.

Av professor Pilhajavaaras rapport (se kap 3.5) rörande
gasgenomsläpplighet framgår att det finns ett mycket bristfälligt
underlag för bedömningen av gasgenomsläppligheten och peciellt hur
den förändras med tiden, Om gasen inte leds upp till silons överdel
för att ledas ut via "ventilerna" pa toppen finns det risk för
gasinducerad tryckuppbyggnad som är så stor att barriärerna kan
skadas. SKI tar i sin granskning upp denna fråga.

Det är uppenbart att för att garantera att bitumenfaten i slutförvaret
inte trycks sönder är det nödvändigt med det stöd som en betong ger.
För betongkokillerna är det däremot inte lika viktigt med stöder. Där
skulle eventuellt en kringfyIlning med lämplig sand kunna vara
tillräcklig. Sand är sannolikt att föredra när det gäller att
tillgodose önskemålet om gasgenomsläpplighet i långtidsperspektivet.
Den något större vattenmängd som då kan tryckas ut ur silon i samband
med tryckuppbyggnaden i denna utgör ej något större problem.

Enligt underhandskontakter med SKI erfar SSI art i ett fall där det
byggs upp ett övertryck i silon på grund av gasbildning kan mindre
sprickor uppstå i betongkonstruktionen, men sannolikt skulle
utläckaget fortfarande vara diffusionsstyrt.

På grund av den bristfälliga kunskap som råder vad gäller
"gasavlastningsventilernas" funktion och kringgjutningsbetongens
egenskaper kan SSI för närvarande inte godkänna den nya
silokonstruktionen med ventiler och kringgjutningsbetongen.
Beträffande drifttagning av silon kan den således ej ske annat än i
liten omfattning (högst 2-3 lager per fack) innan kringgjutningen är
ytterligare utredd. Frågan om utformningen av silotopen behöver
däremot inte lösas nu. Institutet finner kravet motiverat (ALARA)-
trots att konsekvenserna av gasbildning från strålskyddssynpunkt inte
är allvarliga - eftersom åtgärden i sig, enligt vad institutet har
erfarit, inte medför allvarliga problem eller större kostnader.

Beträffande driftskedet kan konstateras att avsevärda mängder gas
kommer att bildas främst i BLA, vilka kontinuerligt måste ventileras
ut. De gasmängder som bildas kan främst, vad gäller mikroliell
nedbrytningen av jonbytarmassa i bergsalarna, vara underskattade i
SKBs rapport (jfr avsnitt 3.A). Även om detta inte påverkar
långtidsegenskaperna hos bergsalarna finns det anledning att övervaka
förekomsten och halterna av sådana gaser i förvarsutrymmena under
driftskedet.

4.10. SKBs jämförelse av SFR-1 avfallet och matjord

SKB har i sin broschyr rörande SFR-1 gjort en jämförelse mellan det
avfall som deponeras i SFR-1 och matjord. Man har därvid hävdat att
efter 500 år skall farligheten hos avfallet vara jämförbar med
farligheten hos matjord. Efter omfa*tände kritik från folkkampanjen
mot kärnkraft och kärnvapen har SKB i sin senaste reviderade upplaga
av broschyren visserligen kvar sin bedömning, men bättre förklarat vad
man avsåg.
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StrålskyddsinsH Mit«»t har känt till jämförelsen och, även om institu-
tet anser att det kan vara olyckligt att göra jämförelser som kan
missförstås, inte haft anledning att ta avstånd från den som i sak
helt felaktigt.

Vad SKB har gjort är att räkna fram de koncentrationer av olika
radionuklider som finns i avfallet efter 500 år och de koncentrationer
av radioaktiva ämnen som finns i "matjord" (uran- och toriumserien
liksom kalium-40). Därefter har SKB viktat dessa koncentrationer med
en viktningsfaktor som anger nuklidernas farlighet vid intag via
munnen. Den kalkylen visade riskvärden som SKB ansåg vara jämförbara
för de två fallen.

Strålskyddsinstitutet har gjort samma beräkningar och även tittat på
jämförelsen med "matjord" vid inandning. Institutet har därvid
förutsatt att uran och thorium som försekommer i matjord står i
jämvikt med sina dotterprodukter. Beträffande koncentrationerna har
institutet konsulterat Sveriges Geologiska AB (SGAB) som tidigare
gjort en riksomfattande inventering. Förutom uran, torium och dess
dotterprodukter förkommer även kalium-40. Baserade på SGABs uppgifter
har uranhaiten satts till 200 Bq/kg. toriumhalten till 100 Bq/kg och
kalium-40 halten till 1000 Bq/kg. De viktningsfaktorer som SSI använt
sig av är de så kallade ALI-värdena (Annual Limits on Intake) så som
de definierats av den internationella strålskyddskommissionen ICRP och
de numeriska värdena som anges i ICEPs publikation nr 30. Tabellerna
4-2, 4-3, och 4-4 anger de värden som används vid beräkningarna. I
tabellerna används beteckningen E för tiopotens dvs 2xE2 är detsamma

2
som 2x10 . För avfallet förutsattes att aktiviteten, så som den anges
i den slutliga säkerhetsrapporten, är utspädd i avfallsvolymen 90 000
m . ALI(oral) betecknar ALI-värdet vd oralintag (via mag-tarm-kanalen)
och ALI(inh) betecknar värdet vid inhalation. Riskfaktorn fås genom
att dividera aktivitetskoncentrationen med respektive ALI-värde. För

kalium-40 är de två ALI-värdena desamma, 10 Bq och med
-4koncentrationen 1000 Bq/kg ger detta riskfaktorn 10 . Vid en uran-238

koncentration av 200 Bq/kg är uran-235 koncentrationen 9,2 Bq/kg. Av
de dotterprodukter som ingår i sönderfallet är aktinium-227 en som ur
risksynpunkt dominerar bilden. Den har ett ALI värde av 7000 Bq resp
20 Bq för oralintag respektive inhalation. Radionuklids bidrag till

riskfaktorn blir således 1,3 x 10" resp 0,46. Övriga värden framgår
av tabellerna 4.2-4.4. En "matjord" som innehåller 200 Bq/kg av uran
och 100 Bq/kg av torium (i jämvikt med sina dotterprodukter) skulle då

få en riskfaktor på (1,6 x 10"2 • 5.3 x 10"3 + 10~* + 1,3 x 10~3) «

2,3 x 10"2 vid oralintag och (2,8 + 1.3 + 10"4 + 0,46) = 4,6 för
inhalation. De motsvarande värdena för SFR-1 avfall är enligt tabell

4-2 8,6 x 10"2 respektive 47.

Av detta framgår att de är av samma stoleksordning vad gäller de i
SKBs broschyr beskrivna förutsättningarna som innebär oralintag, medan
riskfaktorn är 10 gånger högre för SFR-1-avfallet när det gäller in-
halation.

I jordbruksmark förekommer även tillskott av icke försumbara mängder
främst radium via konstgödsel. Detta är inte medtaget i denna jämfö-
relse.



Detta avsnitt är medtaget i granskningsrapport-en enbart på grund av de
intensiva diskussioner som förekommit och inte därför att det skulle
vara betydelsefullt för SSIs bedömning av drifttillståndet för SFR-1.



TABELL 4-2

Riskfaktor från SFR-1-avfallet efter 500 år och utspätt i 90 000 m med

en densitet av 2 000 kg/m är den lokala avfallsmassan 1,8 x 10 kg

Nuklid

C-14

Ni-59

Ni-63

Sr-90

Nb-94

Tc-99

1-129

Cs-135

Cs-137

Pu-238

Pu-239

Pu-240

Am-241

Konc.
Bq/kg efter
500 år

3,8 E4

4,4 E4

1,3 E5

8,3 EO

4,4 EO

1,9 E3

1,1 El

1,1 E2

2,9 E2

1,4 E2

2,2 E3

4,5 E3

2,5 E3

ALI

oral

9 E7

9 E8

3 E8

1 E6

4 E7

1 E8

2 E5

3 E7

4 E6

3 E5

2 E5

2 E5

5 E4

(Bq)

inhalation

9 E7

7 E7

3 E7

1 E5

6 E5

2 E7

3 E5

4 E7

6 E6

2 E2

2 E2

2 E2

2 E2

1

Riskfaktor
konc.
ÄLTToral)

4,2 E-4

4,9 E-5

4,3 E-4

8,3 E-6

1,1 E-7

1,9 E-5

5,5 E-5

3,7 E-6

7,3 E-5

4,7 E-4

1,1 E-2

2,3 E-2

5,0 E-2

8,6 E-2

konc.
ÄLTTinh.)

4,2 E-4

6,3 E-4

4,3 E-3

8,3 E-5

7,3 E-6

9,5 E-5

3,7 E-5

2,8 E-6

4,8 E-5

7,0 E-l

11

22,5

12,5

47



TABELL 4-3

Riskfaktorn från "matjord" innehållande 200 Bq/kg av uran i jämvikt
med sina dotterprodukter

Nuklid

U-238

Th-234

Pa-234 m

U-234

Th-230

Ra-226

Pu-222

Po-218

Pb-2U

Bi-214

Po-214

Pb-210

Bi-210

Po-210

ALI (Bq)

oral

5 E5

1 E7

9 E7

4 E5

1 E5

7 E4

-

-

3 E8

6 E8

-

2 E4

3 E7

1 E5

inhalat ion

2 E3

6 E6

2 E8

1 E3

2 E2

2 E4

-

-

3 E7

3 E7

-

9 E3

1 E6

2 E4

Riskfaktorn
konc.
ALI (oral)

4,0 E-4

2,0 E-5

2,2 E-6

5,0 E-4

2,0 E-3

2,9 E-3

6,7 E-7

3,3 E-7

1 E-2

6,7 E-6

2,0 E-3

1,6 E-2

konc.
ÄLTTinh.)

1,0 E-l

3,3 E-5

1,0 E-6

2,0 E-l

1,0

1,0 E-2

6,7 E-6

6,7 E-6

2,2 E-2

2,0 E-4

1,0 E-2

1,3
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TABELL 4-4

Riskfaktorn från "matjord" innehållande 100 Bq/kg av torium i jämvikt
med sina dotterprodukter

Nuklid

Th-232

Ra-228

Ac-228

Th-228

Ra-224

Rn-220

Po-216

Pb-212

Bi-212

4.11.

ALI (Bq)

oral

3 E4

9 E4

9 E7

2 E5

3 E5

-

-

3 E6

3 E8

inhalation

4 El

4 E4

4 E5

4 E2

6 E4

-

-

1 E6

1 E7

1

Omgivningskonsekvenser

Riskfaktor
k one.
ALI (oral)

3,3 E-3

1,1 E-3

1,1 E-6

5,0 E-4

3,3 E-4

3,3 E-5

3,3 E-7

5,3 E-3

konc.
ALI (inh.)

2,5

2,5 E-3

2,5 E-4

2,5 E-l

1,7 E-3

1,0 E-4

1,0 E-5

2,8

4.11.1 Inledning

De totala stråldoskonsekvenserna orsakade av SFR-1 orsakas dels av
bestrålningen av personal i arbete (arbetarskydd, vilket är redovisat
i avsnitt 4.7) och dels av bestrålningen av allmänheten och omgiv-
ningen på grund av utläckage av radioaktivt material från förvaret
efter förslutning (omgivningskonsekvenser).

Vid bedömningen av konsekvenserna orsakade av att radioaktivt material
kommer ut i biosfären har SSI beaktat strålningens effekter på männi-
skor och andra levande organismer. När det gäller effekter som ej
berör människor ser dock institutet inte det som sin uppgift att
skydda varje enskild individ utan a't skydda populationer.

När det gäller människor är Het i fallet SFR-1, liksom i varje annat
fall där människor kan komma att exponera? för strålning, ett krav att
varje enskild individ erhåller ett acceptabelt skydd med de åtgärder
som har vidtagits.
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För att bedöma de radiologiska konsekvenserna av utläckage av radioak-
tiva ämnen från SFR-1 måste i princip alla tänkbara processer som kan
vålla utläckage och även alla tänkbara exponeringsvägar beaktas.

Detta kan göras genom att olika ansatser görs för förvarets barriär-
förmåga och för det ekosystem som föreligger kring den mottagande
recipienten.

I fallet SFR-1 medför dock källtermens långvarighet i tiden, det vill
säga det långsamma utsipprandet av radioaktiva ämnen från förvaret,
att recipienten inte utgör ett stationärt system utan utgör ett spekt-
rum av olika ekosystem.

I det första skedet efter förslutning utgörs recipienten av Öregrunds-
grepen som vi känner den i dag. Detta innebär att de radionuklider som
når biosfären förmodligen trängs ut medelst grundvatten i de mellersta
delarna av Öregrundsgrepen där de, för det fall den kemiska miljön ej
innebär att de vidhäftat partikulärt material i vattnet och därmed
sedimenteras, sprids ut i Bottenhavet och vidare ut i Östersjön.

I ett längre tidsperspektiv kommer landhöjning att resultera i att
Öregrundsgrepen blir mindre och mindre, dvs kustlinjen flyttas längre
och längre ut. Den mottagande recipienten övergår från att vara Öre-
grundsgrepen till insjöar och slutligen ett terrest system. Hur detta
fortlöper har utretts i SSIs granskning av den preliminära säkerhets-
rapporten. Detta dock under förutsättning att klimatförändring, t ex
istid, ej inträffar.

För den radiologiska konsekvensanalysen kan ej alla kemiskt/fysika-
liska processer som fördröjer utläckaget till biosfären medtagas
eftersom de är svåra att kvantifiera och därmed leda i bevis.

Detta innebär att förenklingar av de beaktade systemen måste till för
att man med säkerhet skall kunna visa att hälsoeffekterna är acceptab-
la.

SKB har till SSI redovisat situationen kring SFR för i huvudsak två
olika tidsperioder. Den första för tiden omedelbart efter förslutning
och den andra för tiden då förvaret och området kring detta har
torrlagts på grund av landhöjningen.

Med beaktande av dessa två situationer redovisar SKB den omgivningspå-
verkan man anser att lagret kan ge upphov till.

Vid bedömning av denna påverkan har SKB inte tillgodoräknat alla
processer som kan reducera eller förhindra denna påverkan eftersom de
inte med säkerhet kan kvantifieras.

Strålskyddsinstitutet anser att detta tillvägagångssätt i princip är
riktigt när det gäller att garantera att förvaret inte ger oacceptabla
effekter. Om enkla och säkra antaganden ger stråldoser som ligger be-
tydligt under en given dosgräns, innebär detta att mindre förändringar
i beräkningsförutsättningarna fortfarande ger stråldoser som är accep-
tabla.

SSIs granskning av SKBs underlagsmaterial har fokuserats till att
granska och bedöma redovisade beräkningar och förutsättningar. SSI har
även granskat olika scenarier; brackvattenrecipient, insjö, odling i
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torrlagt sediment samt brunnsborrning. SSIs granskning av omgivnings-
konsekvenserna kommer att förutom i denna granskningspromenoria
utförligt redovisas i en kommande SSI Rapport.

4.11.2. Granskning av SKBs stråldosberäkning

Vid beräkning av radionuklidläckage har två särfall identifierats. För
det första fallet, vilket omfattar de 2 500 första åren efter förva-
rets förslutning, utgörs den primära recipienten av Öregrundsgrepen.
För det andra fallet, vilket omfattar tiden efter 2 500 år, antas en
sjö utgöra den primära recipienten. Dessa båda särfall kallas av SKB
saltvattenperioden respektive inlandsperioden.

För saltvattenperioden antas det att all aktivitet initialt är kon-
centrerad till de olika förvarsutrymmena enligt Tabell 4-1. För in-
landsfallet är ansatsen något annorlunda. Här antages inget utläckage
ha skett under de 2 500 första åren, utan endast avklingning på grund
av sönderfall.

Detta är enligt SSIs bedömning en konservativ ansats eftersom en viss
del av radionuklidinventariet under de första 2 500 åren troligtvis
har transporterats bort med grundvattnet.

Samtliga förvarsdelar (silo och bergsalar) modelleras som om avfall
och konditioneringsmaterial (betong och bitumen) är väl blandat med
omgivande vatten, "omrörd tank". Sorption till konditioneringsmateria-
let beaktas men under den förutsättningen att betong och bitumen har
samma sorptionsegenskaper. Under saltvattenperioden används sorptions-
data för färsk betong medan data föi degraderad betong används i
inlandsfallet. Organiskt bundet kol-14, som antages vara 10 X av
totala kol-14 inventariet, ges ej några sorptionsegenskaper.

Utläckaget från silon under de 2 500 första åren, dvs saltvattenperio-
den, antages diffusionsstyrt. Under inlandsperioden antages däremot

3
transport med ett i silon axiellt vattenflöde uppgående till 7 m /år.

I bergssalarna sker radionuklidtransporten i huvudsak med det genom-
strömmande vattnet; dock antages diffussionskontrollerat flöde i BTF
de 100 första åren. Hed nuvarande kunskap om vattenflöde får ansatta
utlakningstider ses som konservativa eftersom allt avfall troligtvis
ej är frilagt.

För radionuklidernas passage genom det omgivande berget till biosfären
har sorption endast beaktats för inlandsfallet.

För att beräkna den vidare spridningen och ackumulationen i biosfären
har SKB konsulterat Studsvik AB(SE). Studsvik har med hjälp av sprid-
nings/dosberäkningsprogrammet Bioparf; prognostiserat stråldoser till
kritisk grupp i närområdet samt til] befolkning regionalt och globalt.
För att beräkna stråldoserna i såvä] det inledande skedet som i senare
skeden har biosfären indelats i zoner på olika nivåer.

Dessa olika nivåer gör det möjligt att studera exponeringssituationer
i begränsade ekosystem samtidigt som det är möjligt att följa sprid-
ningsförloppet genom en stegvis spridning på lokal, regional och
global skala.
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Beräkningsmodellen förutsätter tidsoberoende överföringsfaktorer och
kompartment, vilket är en förenkling av det faktiska skedet. Denna
beräkningsansats kan sägas ge doskonsekvensen under en begränsad tid
och beaktar t ex ej landhöjningen i området.

För att erhålla lämpliga överföringsfaktorer har SE behandlat dessa
på olika sätt; dels nuklidberoende och dels nuklidoberoende. För de
nuklidberoende faktorerna beaktas nuklidens speciella karakteristik i
ekosystemet, dvs kemiska/fysikaliska och biologiska egenskaper tas i
beaktande, t ex vid bedömning av sedimentationshastighet.

Modellen beaktar ej koppling mellan vatten och global atmosfär, vilken
innebär att den storskaliga cirkulationen av kol-14 ej kan beräknas
på ett riktigt sätt.

Institutets bedömning av beräkningsmodellen är att den i stort sett
överensstämmer med vedertagen beräkningsmetodik och att den för detta
syfte är tillfyllest eftersom endast "screening" utföres. För att till
fullo prognostisera spridningen och bioackumulationen i tid och rum
krävs kunskap om den framtida utvecklingen av ekosystemen i området -
en kunskap som för närvarande inte finns.

För att beakta den radiologiska konsekvensen orsakad av att mark- och
sjöområden kontamineras måste en mängd olika exponeringsvägar beaktas.
I SE-modellen har fisk, kött, mjölk, vatten, ägg mm antagits vara
producerad i närområdet och att dessa födoämnen utgör basföda för
boende i området.

Utöver detta antas att personer kan exponeras externt via kontaminerad
strand och fiskeredskap.

Institutet är tillfreds med det faktum att alla relevanta exponerings-
vägar har beaktats men vill att man håller i minnet att det inte är
troligt att en individ utsätts för alla dessa exponeringsvägar.

För att beräkna den koncentrationsökning som sker på grund av bioacku-
mulation i miljön har SE utnyttjat koncentrationsfaktorer.

Institutet har inga erinringar mot detta visserligen ofysikaliska men
ändå vedertagna sätt att beräkna koncentrationen eftersom utläckaget
kan ske under mycket lång tid till en i detta sammanhang stabil
recipient.

För inlandsperioden utgör plntioniumisotoperna en potentiell risk för
dem som dricker vatten från en brunn lokaliserad nära SFR-1, odlar på
mark som bevattnas med vatten från den kontaminerade vattentäkten
eller äter fisk.

SE har i sina beräkingar antagit realistiska faktorer för rotupptag
men det är naturligtvis förenat med utomordentliga svårigheter att i
nuläget ange vilka rotupptagsfaktorer som gäller i framtiden. Detta på
grund av att de kemisk/fysikaliska och biologiska förhållandena är
okända.

Avgörande för inlandsperioden är intag av kontaminerat dricksvatten.
Den resulterandde dosen är då proportionell mot dosomvandlingsfaktorn.
Institutet konstaterar att ^KB använt de reviderade dosomvandlingsfak-
törerna för plutonium i sina beräkningar.
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Sammanfattningsvis har SSI inga avgörande invändningar mot det sätt
SKB beräknat stråldoser till människa vad gäller individdoser. Inga
avgörande invändningar kan noteras mot det sätt SKB redovisat proces-
ser i geosfär eller biosfär. Osäkerheten vad gäller hydrologiska
förhållanden synes uppvägas av konservativa antaganden om barriärers
integritet. Vad gäller kollektivdosen kan dock inte SKBs redovisning
godtas. Den erhållna kollektivdosen är i storleksordning 100 manSv och
ej den redovisade 3 manSv. (Jfr avsnitt 4.11.6).

Institutet anser att det hade varit värdefullt om SKB försökt göra en
uppskattning av det sannolika dosutfallet med användande av realistis-
ka parametervärden även för de processer där kunskapsläget i och för
sig inte är tillfredsställande. SKB gjorde på SSIs begäran en sådan
beräkning som komplement till den preliminära säkerhetsrapporten.

4.11.3 SSIs beräkningar: Inledning

SSIs granskning av SFR-1 innebär att dels analysera det av SKB
redovisade underlagsmaterialet dels genom egen analys utvärdera
rimligheterna i de antaganden som görs.

SKI har i sin granskning huvudsakligen analyserat uttransporten av
radionuklider från förvaret fram till biosfären. På grund av att SSIs
och SKIs granskningsarbete fortlöpt parallellt under stark tidspress
har det inte varit möjligt att helt samordna och stämma av myndighe-
ternas granskning. Institutet har valt att i sina beräkningar av
omgivningskonsekvenserna använda en mycket enkel modell för transpor-
ten av aktivitet från förvaret till biosfären, en modell som inte
beaktar ett antal olika fördröjningsmekanismer. SKI gör i sin gransk-
ningspromemoria en noggrannare analys av transporten av radionuklider
till biosfären.

I avsnittet 4.11.2 har SSI diskuterat hur sökanden beräknat konsek-
venser som lagret kan ge upphov till. I de följande avsnitten redovi-
sas de egna beräkningar och överväganden institutet gjort i anslutning
till granskningen.

SSIs ambition har varit att medelst enkla och därmed lättförståeliga!
säkra och därmed ej optimistiska beräkningar som inte underskattar
resulterande stråldoser, förvissa sig om att konsekvenserna inte är
oacceptabla.

Institutet har vid sin bedömning utgått från den rapport som SGAB
redovisat på uppdrag från SSI i samband med granskningen av den
preliminära säkerhetsrapporten om dtn framtida recipientutvecklingen i
området. Således utgår SSI ifrån a f en insjö någon gång i framtiden,
utgör mottagande recipient.

De scenarier SSI beaktar är brackvatten, insjö, brunn och terrest
landskap.

En analys av inventariet i SFR-1 gei vid handen att stråldoserna i
inledningsskedet domineras av cesium-137. Detta beroende på mängd av
cesium-137 och dess radiotoxiteten. Det förutsätts att kobolt-60 av-
klingar till största delen innan det når ut till biosfären.
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I inledningsskedet kan närmast stagnant grundvatten förväntas i
lagerområdet, eftersom Singölinjen skär av eventuell vattenströmning
från land och det tunga saltvattnet styr flödet uppåt.

SK.B har för att modellera vattenströmingen i förvaret modellerat
förhållandena på tre olika nivåer

- regional
- lokal
- förvaret

Den regionala modell som används, vilken tar hänsyn till topografi,
har ej kunnat återskapa det uppmätta övertrycket i förvaret. Av den
anledningen har en annan regionalmodell utnyttjats, vilken åsatts 0,5
meters tryck, i Singölinjen. Denna modell genererar tryckgradienter
från Singölinjen och ger ett ca 10 ggr högre vattenflöde genom
förvaret.

Institutet har därför utgått ifrån att Singölinjen skär av vattenflö-
det från land under saltvattenperioden. Det tunga saltvattnet innebär
vidare att inledningsvis kommer mycket måttlig strömning att ske i
förvarsområdet. För att ej underskatta konsekvenserna utgår SSI trots
detta från att de av SKB redovisade vattenmängderna strömmar genom
förvarsområdet.

4.11.4. SSIs beräkningar: Inledningsskedet

För att överslagsmässigt bedömma konsekvenserna orsakade av SFR-1 har
SSI satt samman en modell enligt fig 4-1. Tanken är att med enkla
överväganden bedöma de konsekvenser som förvaret kan ge upphov till.

Beräkningarna genomförs för långa tidsrymder vilket innebär att väx-
lingar i klimat, strömningsförhållanden eller i bioaktivitet inte
behöver beaktas.

Resultatet av beräkningarna blir en koncentration i vattnet utanför
lagret.

För att beräkna vad detta innebär i stråldos har institutet antagit
att en person äter 30 kg fisk fångad i området (fisken antas leva
stationärt).
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Figur 4-1. Modell för brackvattenperioden.
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Den resulterande stråldos (fig 4-2) en person då kan förväntas erhålla
ligger i storleksordningen mindre än mikrosievert/år.

Eftersom denna beräkning utgår ifrån att ingen barriärfunktion till-
skrivs silo, BMA, BLA eller BTF under brackvattenperioden utgör beräk-
ningen en överskattning av det förväntade utfallet.

Slutsatsen är att institutet inte ansett det nödvändigt att ytterliga-
re studera processer som kan äventyra barriärernas integritet vad
gäller silo, BLA, BTF och BMA i inledningsskedet eftersom genomström-
ningsfallet motsvarar värsta tänkbara utfall och stråldoserna från
detta fall är så låga att de bedöms acceptabla.

4.11.5. SSIs beräkningar: Inlandsfallet

Ffter det att landhöjningen har torrlagt området ovanför SFR-1 sker
strömning av vatten genom lagerdelarna. Det kan dock förväntas att
Singölinjen till viss del skär av vattenflödet från inlandet så att en
reducering sker.

SSI har dock som beräkningsansats utgått från de av SKB redovisa!e
flödena för att utröna om stråldoskonsekvenserna blir sådana att det
krävs en mer noggrann analys.

Även för inlandsfallet har SSI utgått från samma beräkningsansats som
för brackvattenfallet dvs inga barriärfunktioner tillskrivs förvaret.
Detta gäller både bergsalar som silo.

Vid denna tidpunkt, då en insjö kan utgöra recipient, har huvudmäng-
den av de radioaktiva nukliderna avklingat och endast spårmängden av
långlivat material finns kvar. Utgående från radiotoxicitet och akti-
vitetsnivåer framgår att plutoniumitotoperna dominerar ur individdos-
synpunkt.

För att beräkna konsekvenserna av utläckage av dessa ämnen till en
insjörecipient har institutet utgått i stort sätt från samma enkla
modell som för brackvattenperioden. Modellen illustreras i fig 4-3.

Om någon äter fisk fångad i den insjö aom kan finnas om 2 500 år, kan
den erhållna stråldosen uppgå till några mikrosievert (fig 4-4).
Konsumtion av ofiltrerat dricksv?tten från sjön ger en stråldos av
samma storleksordning som fiskkonsumtion.

Vid granskningen av SFR-1 har ett flertal processer identifierats,
vilket kan leda till att förvarets integritet äventyras på sikt. Det
kan vara bildande av gasövertryck i förvaret genom korrosion, tnikro-
biell nedbrytning och radiolys. Det kan även vara söndersprängning av
betongkonstruktionen genom att armeringsjärn korroderar eller genom
svallning av jonbytarmassor.

För att i möjligaste mån förhindra och lindra verkningarna av sådana
processer har SKB från det att den preliminära säkerhetsrapporten
lämnades in genomfört konstruktionsmäsiga förändringar. Trots detta
kan det inte helt säkerställas att Jagrets kvarhållande förmåga inte
påverkas negativt av ovannämnda processer.

Det varsla utfallet kan dock inte bli värre än att förvarets barriär-
förmåga upphör. Eftersom de effekter på omgivningen detta kan ge
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Figur 4-3. Modell för inlanvisper loden.
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upphov till är acceptabla vad gäller skyddet av individen kan lagret
trots detta accepteras.

4.11.6 Kollektivdosinteckning

Institutets granskning visar att lagret är acceptabelt vad avser
skyddet av individen.

I tillägg till detta skall optimeringsprincipen beaktas, dvs att
stråldoserna skall hållas så låga som är rimligt möjligt. I bedöm-
ningsgrunderna (avsnitt 4.3) har institutet angivic att den kollektiv-
dosinteckning som lagret vållar skall vara liten i förhållande till
övriga delar av kärnbränslecykeln.

Kollektivdosen vad gäller doser till personalen kan inte kan reduceras
ytterligare utan betydande kostnader eftersom hanteringen till största
delen sker fjärrstyrt.

I samband med granskningen av den preliminära säkerhetsrapporten
begärde SSI av SKB en redogörelse av den förväntade kollektiv-
dosinteckningen. Denna redovisning gav vid handen att utifrån den
konstruktionslösning som SKB spelar endast ett liåtal radionuklider
spelar en avgörande roll för kollektivdosen och oavsett förändringar
av barriärtjocklekar eller hanteringsrutiner blir stråldosen i stort
sett densamma.

Kollektivdosen orsakad av bestrålning av omgivningen ges av huvudsak-
ligen kol-14. Att denna ger största bidraget beror på dess mobilitet,
dvs den sprids globalt och antas bestråla hela jordens befolkning.

Den av SKB redovisade kollektivdosin teckningen orsakad av kol-14 är
dock inte i överensstämmelse med den av SSI beräknade. Ett utsläpp av
en TBq kol-14 ger en dosinteckning av i storleksordningen 100 manSv
(ej 3 manSv som SKB angivit)

Den långa halveringstiden för kol-14 innebär att denna nuklid i
organisk form kommer att tränga ut i biosfären nästan oberoende av
vilken barriärskonstruktion som används. Eftersom förändring av
bärriärtjorklek eller hanteringsrutiner inte nedbringar dosen
kostnadseffektivt är ytterligare barriärförmåga för lagret inte
motiverat med hänsyn till kol-14.

Vid energiproduktion vid kärnkraftverk bildas kol-14 i reaktorn.
Största delen av denna, ca 99 %, går ut till den omgivande luften och
endast en mindre del - mindre än en procent - går till det låg- och
medelaktiva avfallet. Vid konditionering av avfallet kan ytterligare
kol avgå. Detta innebär att den kollektivdosinteckning som SFR-1
lagret vållar är liten i förhållande till den övriga kärnbränslecy-
keln. Lagret är därmed acceptabelt utifrån SSIs bedömningsgrund på den
punkten.

Eftersom smärre förändringar i planerade åtgärder för silon möjligen
kan säkerställa en viss, inte helt oväsentlig reduktion av kollektiv-
dosen orsakad av andra nuklider än kol-14, kan det ändå vara lämpligt
att dessa åtgärder vidtages.
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4.11.7 Övriga scenarier

Tidigare har beaktats fallen utströmning till Öregrundsgrepen och
inströmning till en insjö. I båda dessa fall kan radioaktivt material
ansamlas på botten på gtund av sedimentation.

Landhöjningen orsakar succesivt att sediment blottläggs. Dessa sedi-
ment kan i senare skede komma att brukas som åkermark, vilket innebär
att radioaktiva ämnen intas av människor via rotupptag i växter.

Odling i sediment kan ske efter det att ett större område, som under
en längre tid utgjort utströmningsområde, ha: blottlagts.

Aktiviteten som kan erhållas i sedimentet/jorden är i storleksordning-
en någon eller några Bq/kg. Exponering kan ske antingen genom in-
andning av radioaktivt damm eller otalt genom konsumtion av växter som
tagit upp radioaktiva ämnen via rotsystemet.

Om en person konsumerar rotfrukter, som odlats i mark som kontamine-
rats enligt ovan, erhålles en årsdos i storleksordning mikrosievert
eller mindre. Inhalation av damm ger en stråldos av samma
storleksordning.

Ett scenario som bör beaktas för perioden efter det att Öregrundsgre-
pen utgör primär recipient är intag av kontaminerat vatten från brunn.
Det kan i detta fall tänkas att en brunn borras genom den vattenföran-
de zonen mellan förvaret och mottagande recipient. Konsekvensen kan
beräknas genom likartade antaganden som tidigare dvs genomströmning av
bergsalar utan hänsynstagande till eventuella fördröjningseffekter.

Detta kan resultera i en maximal årsdos av 0,5 mSv till individ i
kritisk grupp, vilket är en relativt hög stråldos och beror på att
beräkningen ovan är konservativ. Det antas att ingen växelverkan sker
mellan radionukliderna och omgivande materia i förvar och berg. Om
adsorption/desorption beaktas reduceras stråldosen med minst en faktor
10, d v s även i detta extremfall erhålles stråldoser av storleksord-
ningen 0,1 mSv per år eller mindre.

4.11.8. Icke analyserade scenarier

Vid uppskattningen av doskonsekvensen från SFR-1 måste relativt långa
tidrymder beaktas. Konsekvensen beror till stor del på de gjorda
antagandena, speciellt vad gäller framtida händelser.

En vanlig typ av scenario är ett som grundas på konstanta förhållan-
den, t ex oförändrade konsumtionsvaror, oförändrat klimat etc.

En annan typ av scenarier utgår ifrån mer eller mindre sannolika
händelser. Ett exempel på en sannolik händelse är en framtida istid;
däremot vet vi ej när den kommer. Ett annat exempel på en osannolik
händelse är meteoritnedslag.

I konsekvensanalysen av SFR-1 har SKB antagit i tiden oförändrade
kostvanor, dvs samma som vi idag har. SSI hor inget att anmärka på att
förändrade kostvanor ej beaktas. Skälet härför är främst att det
dominerande bidraget till dos vanligan härrör från konsumtion av
dricksvatten. Dricksvatten är något som alla levande organismer
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behöver för sitt livsuppehåll och det finns inga skäl till att tro att
människans konsumtionsbehov av dricksvatten starkt förändras.

Intrusion är ett annat scenario som ej har behandlats* För det fall
intrånget sker då dokumentation om förvaret finns kvar är det rimligt
att antaga att även dokumentation finns angående förvarets innehåll
och risken som är förknippad med intrånget.

Intrusion i SFR-1 i avsikt att tillgodogöra sig det plutonium som kan
finnas där kan också ses som en mycket osannolik händelse. Detta
främst på grund av den utomordentligt låga halten som i praktiken
omöjliggör en renframställning samt på att mängden är för liten.

Effekten av en framtida istid är ett sannolikt, men ej av SKB beaktat,
scenario. En istid har den effekten att inga människor kommer att
kunna leva i området under tiotusentals år. Efter det att isen dragit
sig tillbaka kommer troligtvis förhållandena att vara snarlika de som
rådde strax efter den sista istiden och de från SFR-1 utläckande
nukliderna kommer således att spädas ut i en stor vattenrecipient.

Ett annat scenario vars konsekvenser man ej kan uppskatta är meteorit-
nedslag. Händelsen är dock så osannolik att institutet ej bedömer det
som nödvändigt att analysera den. Vidare beaktas ej rena sabotage-
eller krigshändelser.

4.12. Kringgjutning

Det första steget i den slutliga fölslutningen av förvaret är kring-
gjutning av det deponerade avfallet. Sådan skall enligt planerna ske i
BTF, BMA och silon. Syftet är att kiinggjutningen skall kunna utgöra
ett stöd för avfallskollin, minska tomrummet i förvaret och utgöra en
ytterligare strålskärmning under det operativa skedet.

För BTF gäller det övertäcking av betongtankar med strålskyddande
0,5 m prefabricerade strålskärmsplattor. Dessutom finns möjlighet för
kringgjutning av fat och betongtankar.

För BMA gäller det övertäckning av fack med strålskyddande 0,4 m pre-
fabricerande betongelement. Även här finns möjlighet att kringgjuta
avfall i varje förvaringsfack. För att i ett senare skede kunna åter-
fylla bergrummet förutsattes att en pågjutning på betongelementen görs
för att klara laster från återfyllning. Kringgjutning av avfallet i
silon har diskuterats i avsnitt 4.9.

Det är från stråiskyddssynpunkt nödvändigt med den extra strålskärm-
ning som betongplanken ger i BTF och BMA och vidare är det nödvändigt
med strålskärmande lock till silon, i vart fall när de övre delarna
börjar fyllas. Kringgjutning är nödvändig för stabiliteten hos bitu-
menavfall i silon. För övrigt är kringgjutningen värdefull för att den
minskar voidvolymerna (tomrummen).

De föreslagna metoderna för BTF och BMA anser institutet vara till-
räckliga och institutet ser inte några skäl att kräva kringgjutning
kring avfallet i BLA. Institutet konstaterar dock att BLA kommer att
innehålla mycket mindre mängder av betong, vilket innebär att utläk-
ningen av aktivitet sannolikt kommer att gå snabbare i BLA än i övriga
förvar (betongen hjälper till att hålla ett högt pH, vilket bidrar



till minskad löslighet hos ett flertal ämnen). Mot bakgrund av att BLA
endast innehåller mindre än 1 X av totala aktivitetsinnehållet i
förvaret ser institutet inga skäl att kräva att någon ytterligare
åtgärd skall vidtagas. För silon har institutet i avsnitt 4.9. konst-
aterat att ytterligare utredningar behövs för att institutet skall
acceptera den föreslagna kringgjutningsmetoden och materialet.

Institutet konstaterar vidare att åtgärden att kringgjuta avfallet med
betong avsevärt försvårar ett återtagande av det deponerade avfallet
även om det inte omöjliggör återtagandet.

Sammanfattningsvis har institutet inga principiella invändningar mot
att avfallet i SFR-1 kringgjutes. Därvid förutsattes att så länge
förvaret inte är förslutet finns det möjlighet att hålla det torrt via
den länspumpning som sker. I denna gransking tar institutet ej ställ-
ning till förslutning av förvaret.

4.13. Återfyllning av förvarsdelar

Med återfyllning avses den planerade återfyllningen av bergsalarna oc.i
silon när avfallet är deponerat.

Syftet med återfyllning av de enskilda förvarsdelarna är att komplet-
tera de konstgjorda barriärerna. Detta kan bli aktuellt att genomföra
under driftperioden.

Återfyllningens omfattning har av SKB motiverats som resultat av deras
säkerthesanalys, vilket innebär:

"att områden som är känsliga för en ökning av bergets hydrauliska
konduktivitet skall återfyllas med ett aktivt stödjande material
eller ett material med låg kompressibilitet,

att områden som i sig själva är relativt okänsliga för sättningar i
berget, men som ligger sä nära känsliga områden att sättningar
bör begränsas, återfylls med ett passivt stödjande material,

att för sättningar okänsliga utrymmen som ligger långt ifrån känsliga
utrymmen kan lämnas ofyllda men avskiljs från andra utrymmen
genom proppar som begränsar den hydrauliska kommunikationen inom
anläggningen."

Endast för silon planeras en fullständig aterfyllnad mellan det depo-
nerade avfallet (silotoppen) och berget. Den sker med sand, sand/ben-
tonit och cementstabiliserad sand.

Riskerna för framtida bergutfall och berguppluckring har beskrivits i
SKBs arbetsrapport SFR 82-03 "Stabiliteten hos tunnlar och bergrum i
SFR-konceptet, tidsaspekter". Med s'öd av denna anser SKB att bergsa-
larna inte behöver återfyllas fullständigt för att undvika att framti-
da bergras når upp till markytan. Dock har förberedelser för sådan
återfyllning vidtagits vid utformningen av förvarsutrymmena samt vid
planering av åtgärder under driftperioden.



I BHA och BTF planeras därför endast en begränsad återfyllnad och i
BLA ingen återfyllnad.

Med tanke på att återfyllnad inte är aktuell förrän en förvarsdel är
fylld och det alltid finns möjlighet att, om så skulle anses nödvän-
digt, kräva fullständig återfyllnad anser institutet det inte nödvän-
digt att nu ta ställning i denna fråga. Bl a avser institutet att
samråda med kärnkraftinspektionen.

4.14. Förslutning

Institutet har i sin granskning av den preliminära säkerhetsrapporten
konstaterat att institutet kommer att kräva en ny sammanfattande
granskning av omgivningskonsekvenserna. Institutet har fortfarande
samma krav. Trots detta finns det anledning att översiktligt bedöma om
förslutning är möjlig enligt de principer som SKB presenterar. Dessa
innebär i korthet betongpluggar till alla förvarsdelar och ett antal
pluggar även i bergtunnlarna. Betongpluggarna avses art ges samma
vattengenomsläpplighet som omgivande bergmassa. Pluggarna kan kombine-
ras med hydrauliska förbindelser i tunnlar, schakt och vattenförande
zoner för att utjämna hydrauliska gradienter över förvarsutrymmena.

Institutet bedömer att de principer som SKB redovisar för förslut-
ningen är rimliga och anser inte att det för närvarande finns anled-
ning att kräva ytterligare. Det är dock nödvändigt att det pågående
arbetet att finna insatser och verifiera den lämpligaste förslutnings-
tekniken fortsätter.

4.15. Omgivningskontrollprogram

4.15.1. Driftskedet

Under driftskedet skall alla luft- och vattenutsläpp av radioaktiva
ämnen som kan härröra från det avfall som hanteras i anläggningen
registreras efter samma principer som gäller vid kärnkraftverket i
Forsmark (jfr avsnitt 4.7.). Vidare skall utsläppen räknas in i Fors-
marksverkets utsläpp och skall således inrymmas under för Forsmarks-
verket gällande gränser. Strålskyddsinstitutet skall med berörda
parter diskutera de praktiska frågorna kring rapportering.

För Forsmarksverket finns ett omgivningskontrollprogram som syftar
till att dels verifiera vissa förutsättningar som ligger bakom dosbe-
räkningarna från utsläpp, dels verifiera att inga höga utsläpp skett.
Utsläppen från SFR-1 når ut till samma recipienter som utsläpp från
verket och Forsmarksverkets omgivmngskontrollprogram kan därför även
täcka SFR-1. Vidare gör institutet regelbundet, i samråd med Statens
Naturvårdsverk, en översyn -v kontrollprogrammet. Institutet anser
detta vara tillräckligt för att även täcka upp SFR-1. Det finns inga
förutsättningar, varken teoretiska eller praktiska, för att göra ett
särskilt omgivningskontrollprogram för SFF-1 under driftskedet. Om
driften av Forsmarksverket skulle upphöra under tiden som SFR-1 är i
drift kommer strålskyddsinstitutet att i god tid innan ta ställning
till hur omgivningskontrollprogrammet skall utformas för att på ett
relevant sätt svara mot den då rådande situationen.



A.15.2. Förvaringsskedet

Innan länspumpningen upphör och SFR försluts skall en ny fullständig
analys av omgivningskonsekvenserna göras. En viktig förutsättning i
den analysen kommer att vara att förvaret inte skall kräva ett omgiv-
ningskontrollprogram för att vara acceptabelt sett från en rent objek-
tiv strålskyddssynpunkt. Däremot kan det finnas anledning att av andra
skäl ha ett omgivningsmätprogram även efter det att förvaret förslu-
tits. Institutet tar emellertid för närvarande inte ställning till
vare sig om ett sådant skall förefinnas och om så blir fallet hur det
skall utformas.
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5. SLUTSATSER

Efter att ha följt uppförandet av SFR-1, tagit del av inaktiva
driftsättningen av anläggningen och gjort en noggrann genomgång av
den slutliga säkerhetsrapporten kan strålskyddsinstitutet kons-
tatera att det uppförda slutförvaret för reaktoravfall SFR-1 etapp
1 motsvarar en högt ställd ambitionsnivå vad avser strålskyddet
under driftskedet och åtgärderna att reducera framtida stråldoser
förorsakade av utläckage från förvaret. Det finns emellertid
fortfarande ett antal punkter där en noggrann uppföljning bör ske
så att förvarets funktioner blir så bra som möjligt. Även komplet-
teringar av det tekniska underlaget bör göras innan driftsättning
kan ske fullt ut.

SKB har beaktat de punkter som SSI tagit upp i sin granskning av
den preliminära säkerhetsrapporten. Dock är inte frågorna om
inventariekontroll och behovet av framtida forskningsprogram ännu
slutdiskuterade. Vidare har SKB, så långt institutet kan bedöma,
uppfyllt de villkor som regeringen ställt i sina tillstånd enligt
byggnadslagen och a tomenergi lageri. Miljöskyddslagsärendet är ännu
ej slutligt avgjort.

Strålskyddsinstitutet accepterar i allt väsentligt de anläggningar
som uppförts både ovan jord och under jord med undantag av silo-
konstruktionen med "gasavlastningsventiler". Innan kringgjutning
av avfallet i silon sker skall ytterligare underlag tillställas
institutet för granskning.

De anordningar och arrangemang som är gjorda för att tillförsäkra
personalen ett gott strålskydd är tillfredsställande och goda
förutsättningar finns för att det tillsammans med institutets
föreskrifter och fortlöpande tillsyn skall ge en arbetsplats med
goda strålskyddsförhållanden.

Till förvaret får endast "driftavfall" och därmed jämförbart
avfall föras.

Kall termen är relativt lätt att kontrollera vad avser de gamma-
strålande radionukliderna medan däremot övriga bereder vissa
svårigheter. Vad gäller transuraninnehållet i driftavfallet från
kärnkraftverken finns, baserat på de av SSI initierade utred-
ningarna, acceptabla metoder att uppskatta detta. Metoden att
bestämma transuraninnehållet i visst avfall från Studsvik är
betydligt sämre. Diskussion om detta pågår med Studsvik. Kol-14
inventariet måste undersökas bättre eftersom det har en domineran-
de betydelse vad gäller kollektivdosinteckningen från förvaret.
Även för vissa övriga radionuklider är det värdefullt att förbätt-
ra kunskapsbasen. Både SSI och SKB planerar insatser på området.

Det är viktigt att allt avfall som föis till SFR-1 har ett väl
känt innehåll och väl kända egenskaper. SSI kommer därför att
tillsammans med SKI granska alla avfallstyper som förs till
lagret. Endast sådana avfallstyper som blir godkända får föras ner
i förvaret. Något behov av att meddela generellt undantag för
deponering av vissa avfallsformer finns inte. I anslutning till
deponeringen skall ett särskilt register föras vars innehåll SSI
löpande skall ha tillgång till. SSI kommer att bl a med hjälp av



detta hålla en fortlöpande kontroll av vad som förts till förvaret
och fördelningen mellan förvarsdelarna.

Adekvat utrustning för brandbekämpning finns tillgänglig. Det är
emellertid nödvändigt att personalen får tillräcklig utbildning
och övning.

Enligt de bedömningar som görs, främst av SKB och SKI, kommet
varken svällnig av avfallsprodukterna eller gasbildning i silon
att påverka barriärerna i den omfattning att utläckaget blir
strömningsstyrt under det inledande förvaringsskedet.

I samband med granskningen av den preliminära säkerhetsrapporten
för SFR-1 krävde institutet att SKB skulle göra en beräkning av
den "mest sannolika" individdosen, d v s att SKB skulle försöka
uppskatta värdet på olika fördröjningrmekanismer även när det inte
finns vetenskapligt odiskutabelt underlag för val av parameter-
värden. De av SKB gjorda beräkningarna antydde att de "sannolika"
individdoserna skulle ligga storleksordningen 100 -1 000 gånger
lägre än vad som för normalfallen beräknats i PSR.

Någon motsvarande beräkning av "mest sannolika" individdoser har
SKB inte gjort i den slutliga säkerhetsrapporten. Detta anser
institutet vara olyckligt eftersom det i vissa fall kan vara
värdefullt att även ha sådana värden, t ex för att sätta omgiv-
ningskonsekvenserna i perspektiv. Det har dock ingen betydelse när
det gäller att bedöma om förvaret är acceptabelt eller ej så länge
doskonsekvenserna vid de använda försiktiga beräkningsparametrarna
är acceptabla.

De av institutet gjorda dosberäkningaina framgår översiktligt av
Fig 5-1. Enligt institutets bedömning är stråldoserna acceptabla.

Det finns alltid osäkerheter förenat med desberäkningar av det
slag som gjorts. Vidare sker en kontinuerlig utveckling på modell-
sidan och förbättrad kunskap vad gäller parametervärden. Denna
förbättrade kunskap leder till att t ex pessimistiska antaganden
kan undvikas. Institutet anser det därför rimligt att kräva att
SKB regelbundet vart 10 år gör en ny uppdaterad beräkning av
omgivningskonsekver.serna, vilken lämnas in till SSI för
synpunkter.

SFR-1 anläggningen förväntas inte ge upphov till några nämnvärda
utsläpp av radioaktiva ämnen. De utsläpp som sker fram till för-
slutningen skall inräknas i utsläppen från Forsmarksanläggningen
och skall kontrolleras efter samma principet som kraftverkens
utsläpp.

Vid Forsmarksverket finns ett omgivningskontrollprogram som är
sådant att det även i princip kan fånga upp utsläpp från SFR-1.
SSI avser att i den översyn av kontrollprogrammet som institutet
regelbundet gör tillsammans med SNV beakta de speciella förhållan-
den som SFR-1 kan ge upphov till.

Strålskyddsinstitutet tar inte nu ställning till förslutning av
förvaret dels därför att det är aktuellt först efter många år,
dels därför att SKB inte i sin ansökan begärt tillstånd för detta.
SKB har emellertid översiktligt angett dels hur återfyllning av
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silon och av bergsalar kan utföras dels hur försltitning tekniskt
kan göras. Institutet anser att det i princip är möjligt att
försluta efter dessa riktlinjer.

Sammanfattningsvis anser strålskyddsinstitutet mot bakgrund av den
strålskyddsgranskning som institutet gjort att SKB kan ta SFR-1
etapp 1 i drift. Som villkor för drift tagningen bör gälla :

- att avfallet som skall deponeras måste vara godkänt av SSI och
SKI efter de riktlinjer som gemensamt dragits upp

- att det deponerade avfallet skall registreras i ett särskilt av
SSI godkänt register för deponerat avfall

- att den sammanlagda aktiviteten ej väsentligt får överstiga vad
som anges i SSR

- att SKB, minst vart 10 år, så länge förvaret ej är förslutet
till SSI inlämnar en uppdaterad analys av omgivningskonsekven-
serna för SFR-1

- att SKB för godkännande skall lämna en ny redovisning av kon-
struktion av silons topp senast ett år innan silon är fylld

- att förslutning av förvaret, utöver den kringgjutning eller
motsvarande som framgår av säkerhetsrapporten och godkänns av
SSI, ej får ske förrän SKB inlämnat en särskild ansökan om detta
och fått denna godkänd

- att utsläppen från driften av SFR-1 skall inräknas i utsläppen
från Forsmark.sverk.en.

För övrigt kommer strålskyddsinstitutets huvudenhet för kärnenergi
att med stöd av bestämmelserna i s.rålskyddslagen utfärda de
detaljerade strålskyddsföreskrifter och övriga villkor och
begränsningar som är motiverade från strålskyddssynpunkt.
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Slutförvar för reaktoravfall - SFR-1


