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Enligt lista

PLAN 92

SKB genomför varje år en beräkning av alla framtida
kostnader för att ta hand om det radioaktiva avfallet i
Sverige. Årets beräkning redovisas i en rapport, PLAN
92, som idag har sänts in till statens kärnbränsle-
nämnd , SKN.

Årets rapport är den tionde i raden av planrapporter.
I allt väsentligt överensstämmer avfallshanterings-
systemet och kostnadsbilden med vad som redovisats i de
senaste årens rapporter. Inför årets rapport har dock
en översyn av anläggningarnas utformning och en total
omräkning av kostnaderna genomförts.

Den beräknade kostnaden för att ta hand om allt radio-
aktivt avfall från de svenska kärnkraftverken är totalt
ca 55 miljarder kronor, varav ca 9 miljarder kommer att
ha använts till och med 1992.

I PLAN 92 beskrivs samtliga kostnader för att bygga och
driva de anläggningar och system som behövs för av-
fallshanteringen, samt för att sedermera riva dem.
Flera delar av systemet är redan idrift. Det gäller det
Centrala Lagret för Använt Bränsle - CLAB - vid Oskars-
hamn, SlutFörvaret för Radioaktivt driftavfall - SFR -
vid Forsmark och transportsystemet där fartyget Sigyn
ingår.

Efter ca 40 års mellanlagring i CLAB kommer det använda
bränslet att efter inkapsling placeras i det djupförvar
som avses stå färdigt 2020.

I totalsumman ovan ingår även kostnaderna för att riva
samtliga kärnkraftverk och ta hand om avfallet därifrån
samt för den pågående forsknings- och utvecklingsverk-
samheten kring djupförvaring.

SVENSK KARNBRANSLEHANTERING AB
Sl\ED S~ \ . C . f« - c ^ t . AMD AAS'E VA\AZFME\" CO



Det svenska kärnavfallet

Kärnavfallet har troligen ägnats mera intresse och resur-
ser än något annat miljöfarligt avfall i vårt land.
System och anläggningar har byggts och tagits i bruk för
allt radioaktivt avfall i landet.

W Breda och djuna kunskaper finns för att projektera den
återstående anläggningen - ett djupförvar för slutförva-
ring av det använda bränslet. Detta mellanlagras idag i

~~ ett underjordslager. Bland annat kärnkraftdebatten och

•
gott samarbete har lett till att Sverige ligger bland de
främsta i världen på området. Alltför litet av denna
utveckling och de investeringar som gjorts i kvalificerat
miljökunnande speglas i debatten eller är känt bland
allmänheten.

Erfarenheten har visat oss att kunskaperna om det radio-
aktiva avfallet är små. Ofta har också kärnavfallet
blivit ett slagträ i kärnkrafts- och energidebatterna
trots att det är ett faktum att avfallet redan existerar.
Efter 20 års forskning finns det solida kunskaper när det
gäller att ta hand om det radioaktiva avfallet. Det finns
därför - enligt vår mening - goda möjligheter att ej i
onödan överlämna denna viktiga miljöfråga åt våra efter-

^x kommande.

1 •
Bilagda skrift vill berätta hur SKB idag tar hand om

A Sveriges kärnavfall och våra planer för återstående
K „ ^ inkapsling och slutförvaring i ett djupförvar.

Vi lämnar gärna ytterligare information.

Med vänlig hälsning

SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING AB

x3L*^_

Sten Bjurströr
Verkställande direktör

i



FÖRORD

Enligt "lag om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle
m m" (1981:669 med ändringar) åligger det reaktorinnehavarna att
upprätta en beräkning över kostnaderna för samtliga de åtgärder som
behövs för att omhänderta i reaktorerna använt kärnbränsle och radio-
aktivt avfall som härrör från detta samt avveckla och riva reaktoran-
läggningama. Kostnadsredovisningen skall årligen insändas till
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. SKB
upprättar på uppdrag av kraftföretagen denna kostnadsberäkning.

Föreliggande rapport, som är der. tionde årliga redovisningen, ger en
uppdaterad sammanställning av erforderliga kostnader.

Stockholm i juni 1992

Svensk Kärnbränslehantering AB

t Sten Bjurström j /
VD
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SAMMANFATTNING

Kärnkraftföretagen är ansvariga för att vidta de åtgärder som behövs,
för att på ett säkert sätt hantera och slutförvara använt kärnbränsle och
radioaktivt avfall från de svenska kärnreaktorema. De viktigaste

_ åtgärderna är att planera, bygga och driva de anläggningar och system
som erfordras. Kraftföretagen har givit SKB i uppgift att genomföra
detta arbete.

I denna rapport presenteras en beräkning över kostnaderna för att
genomföra samtliga dessa åtgärder. Beräkningarna baseras på den plan
för hantering och slutförvaring av de radioaktiva restprodukterna, som
utarbetats av SKB och som beskrivs i rapporten.

Då slutlagringen av det högaktiva (långlivade) avfallet skall påbörjas
först en bit in på 2000-talet kan den fortsatta FUD-verksamheten visa
på nya metoder, vilka kan påverka såväl systemutformning som kost-
nader. En genomgång av olika slutförvarsutformningar pågår inom

^ SKB. Detta bedöms totalt sett leda till förenklingar i utförandet.

1
Följande anläggningar och system är i drift:

Transportsystem för radioaktiva restprodukter.
Centralt mellanlager för använt bränsle, CLAB.
Slutförvar för radioaktivt driftavfall, SFR 1.

Under uppförande:

Äspölaboratoriet

Senare planeras även:

Behandlingsstation för använt kärnbränsle.
Djupförvar för långlivat avfall.
Slutförvar för rivningsavfall.

I kostnadsberäkningarna ingår även kostnader för forskning och utveck-
ling samt för att avveckla och riva reaktoranläggningama m m.

i
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Utgångspunkt för kostnadsberäkningarna i denna rapport är SKBs
tidigare föreslagna strategi och tidplan. I SKBs FUD-program 92 kom-
mer en utvärdering av SKNs förslag att genomföra slutförvaringen
stegvis att redovisas. Påverkan på kostnaderna av denna strategi har ej
analyserats.

De totala framtida kostnaderna för det svenska avfallssystemet från och
med 1993 har beräknats bli 46,4 miljarder kronor i prisnivå januari
1992. Dessa kostnader utfaller under ca 60 år. Till och med 1992
beräknas 8,7 miljarder kronor i löpande penningvärde ha lagts ned.

1
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FÖRKORTNINGAR

BS behandlingsstation för använt bränsle och härdkomponenter

BWR kokarreaktor (ABB-ATOM)

CLAB centralt mellanlager för använt bränsle

FUD forskning, utveckling och demonstration

GA gemensamma anläggningar

GD gemensamma delar

KKV kärnkraftverk

PWR tryckvattenreaktor (Westinghouse)

SFL djupförvar för långlivat avfall

SFL 2 - slutförvar för använt bränsle

SFL 3 - slutförvar för långlivat avfall från Studsvik samt visst
driftavfall från CLAB (fr o m 2012) och BS

SFL 4 - slutförvar för rivningsavfall från CLAB och BS

SFL 5 - slutförvar för härdkomponenter m fl aktiva metalldelar

SFR 1 slutförvar för radioaktivt driftavfall

SFR 3 slutförvar för rivningsavfall

SKI statens kärnkraftinspektion

SKB Svensk Kärnbränslehantering AB

SKN statens kärnbränslenämnd

SSI statens strålskyddsinstitut
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1. FÖRUTSÄTTNINGAR

1.1 ALLMÄNT

SKB upprättar varje år på uppdrag av kämkraftföretagen en beräkning
över kostnaderna för samtliga åtgärder, som behövs för att omhänderta
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från de svenska kärnreaktorer-

— na. Beräkningarna baseras på ett scenario för energiproduktion, avfalls-
mängder och erforderliga åtgärder, som presenteras i denna rapport.
Kostnadsberäkningen redovisas till statens kärnbränslenämnd (SKN) som
har att föreslå regeringen den avgift för omhändertagande av kärnkraf-
tens radioaktiva restprodukter, som skall uttas på kärnkraftproducerad
el.

Förutsättningarna för kostnadsberäkningarna har valts så, att de framtida
kostnaderna inte skall underskattas. Det presenterade avfallshante-
ringssystemet har baserats på KBS-3-metoden (ref. 1), vilken granskats
i samband med laddningsansökan för Forsmark 3 och Oskarshamn 3 och
befunnits uppfylla högt ställda krav vad gäller säkerhet och strålskydd.
I årets PLAN-rapport har även erfarenheterna från den nyligen

^ genomförda säkerhetsanalysen, SKB 91 (ref. 2), tagits hänsyn till.

1
Genom fortsatt forskning och utveckling inom avfallsområdet är det
troligt att ytterligare förenklingar kan införas i slutförvarssystemet.
Övrig teknisk utveckling verkar också i samma riktning. I kostnadsbe-
räkningarna tas inte hänsyn till dessa faktorer.

Anläggningar, för vilka beslut om lokalisering ännu ej fattats, har i
kostnadsberäkningen antagits bli placerade i inlandet. Transporterna av
avfallet antas ske med fartygstransport till närmaste hamn och därefter
med järnväg. w '

För att dimensionera lager och transportsystem måste vissa antaganden
göras beträffande driftförhållandena för kärnkraftblocken. Mängden
använt bränsle och radioaktivt avfall som skall tas om hand bestäms *.
bland annat av hur länge och vid vilken effekt reaktorerna drivs, samt
deras utnyttjningsfaktorer. För att erhålla en största omfattning av sys-
temet inom gällande riksdagsbeslut är årets rapport, liksom föregående %
års (ref. 4), baserad på avfalls- och bränslemängder som fås vid drift av %
samtliga reaktorer till och med år 2010. i



Finansieringslagen behandlar endast de kostnader, som är hänförliga till
omhändertagande av använt kärnbränsle och avfall som härrör från detta,
samt till avveckling och rivning av reaktoranläggningarna. I SKBs plan
för avfallshanteringen har utrymme även beretts för driftavfallet från
kärnkraftverken, samt för övrigt radioaktivt avfall, som erhålls i
Sverige, främst från Studsvik. Det senare utgör endast några få procent
av den totala avfallsvolymen.

i.; ENERGIPRODUKTION OCH AVFALLSMÄNGDER

Energiproduktionen i de svenska kärnkraftverken var under 1991 totalt
74 TWh, vilket motsvarar en genomsnittlig energiutnyttjningsfaktor på
84%. Under 1990 var energiutnyttjningsfaktorn 75% och under 1989
73% på grund av god tillgång till vattenkraft. Vid beräkning av
förväntad framtida energiproduktion används utnyttjningsfaktorerna 78%
för BWR resp 73% för PWR. De verkliga utnyttjningsfaktorerna
förväntas emellertid komma att ligga högre. De angivna värdena har
valts för att ta hänsyn till eventuella störningar i framtiden. Elproduktion
och bränsleförbrukning per reaktorblock har sammanställts i Tabell 1.1.

Tabell 1.1 Elproduktion och bränsleförbrukning för de svenska
kärnkraftverken

Reaktor och
datum for
kommersiell
drift

Bl
B2

Rl
R2
R3
R4

Ol
O2
OJ

Fl
F2
F3

BWR
PWR

75-07-01
77-07-01

76-01-01
7505-01
81-09-09
83-11-21

72-02-06
74-12-15
(•5-08-15

80-12-10
81-07-07
85-08-22

Samtliga

Ter-
misk
effekt
MW

1800
1800

2500
2570
2780
2780

1375
1800
3300

2930
2930
3300

21735
8130

29865

Netto
effekt
MW

600
600

800
870
920
920

440
600
1160

970
970
1150

7290
2710

10000

Energiproduktion TWh
t o m
1991

64.293
60.204

70 485
71.951
54.989
51.579

54.244
67.018
50.960

72.300
66.764
50.682

556.950
178.519

735.469

per ar
fr o m
1992

4.10
4.10

5.47
5.57
5.89
5.89

3.01
4.10
7.93

6.63
6.63
7.86

49.85
17.34

67.19

Totalt

142
138

174
177
167
163

III
145
202

198
193
200

1504
508

2012

Uranförbruknine ton U
Uttaget
t o m
1991

260
233

228
216
153
153

226
250
131

251
215
128

1922
522

2444

Totalt

611
585

713
630
591
579

519
604
752

812
772
747

6119
1797

7916 I
Utnytljningsfaktof för BWR - 0.78
Uinytljningsfakior fö.-PWR = 0.73

Utbränningsgrad for BWR: 38 MWd/kgU
UlhränningJgrad for PWR: 41 MWd/kgU
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Totalt motsvarar uranförbrukningen ca 7 920 ton uran, varav 6 100 ton
uran från BWR och 1 820 ton uran från PWR. Beräkningsmässigt
motsvarar det att reaktorerna drivs till och med år 2010 med nuvarande
effektnivå. Den totala elproduktionen skulle i detta fall bli ca 2 000
TWh.

Huvuddelen av det använda bränslet kommer att mellanlagras i CLAB
i ca 40 år och därefter direktdeponeras. Endast 140 ton uran planeras
bli upparbetat hos BNFL, varifrån inget avfall återsänds. Ingen upp-
arbetning planeras ske av svenskt bränsle hos Cogema. SKB har under
1989 överlåtit rätten till upparbetning hos Cogema till åtta västtyska
företag. För att överbrygga vissa awecklingskostnader som därvid kan
uppstå har en summa på 500 miljoner kronor tagits upp i kostnads-
sammanställningen.

Utöver det bränsle som anges i Tabell 1.1 tillkommer 24 ton västtyskt
Mox-bränsle samt ca 20 ton bränsle från Ågesta och Rl-reaktorn. Det
västtyska bränslet ersätter 57 ton svenskt bränsle, som tidigare levererats
till Cogema.

Utöver använt bränsle ger det svenska kämkraftprogrammet upphov till
låg- och medelaktivt driftavfall från kärnkraftverken, CLAB och
behandlingsstationen för använt bränsle. När anläggningarna rivs
uppkommer rivningsavfall. I Tabell 1.2 sammanfattas beräknade avfalls-
mängder. De redovisas i detalj i bilagerapporten till PLAN 92 (ref. 5).
Aktivitetsinnehållet i de olika avfallstyperna är mycket olika. Kravet på
hantering och slutförvaring blir därför beroende av avfallstyp.

Tabell 1.2 Huvudtyper av radioaktiva restprodukter att deponera

Produkt

Använt bränsle

Alfa-kontaminerat avfall

Härdkomponenter

Låg- och medelaktivt avfall

Rivningsavfall

Total mängd ca

Huvudsakligt ursprung

Lag- och mcdclaktivt avfall
från Sludsvik

Reaktordelar

Driftavfall från kärnkraftverk
och bchandlingunläggningar

Från rivning av kärnkraftverk
och hehandlingsanläggningar

Enhet

kapslar

fat och
kokiller

kokiller

fat och
kokiller

10-20 m'
behållare

Antal
enheter

4400

1 900

2400

56 000

5 500

70 200

Volym
slutlager
m'

9 800

1 500

19 700

91 500

111 500

234 000
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1.3 PRINCIPER FÖR AVFALLSHANTERINGSSYSTEMET

Som grund för tidplanen för det svenska avfallshanteringssystemet och
för utformningen av anläggningarna har i denna rapport antagits att:

Kortlivat avfall skall deponeras snarast efter att det erhålls.

- Använt bränsle mellanlagras i ca 40 år innan det placeras i slut-
förvar. Därigenom begränsas värmeutvecklingen i slutförvaret.

Övrigt långlivat avfall deponeras i anslutning till slutdeponeringen
av använt bränsle.

Dessa förutsättningar utgör även planeringsgrund för forsknings- och
utvecklingsverksamheten. Förutsättningarna kan komma att modifieras
i framtiden, dels med hänsyn till resultaten av det fortsatta FUDarbetet,
dels som följd av framtida politiska beslut. Studier har visat att en
betydande flexibilitet finns i systemet (ref. 2).

Statens kärnbränslenämnd har i sin utvärdering av SKBs FoU-Program
89 (ref. 7) föreslagit att SKB skall utreda om slutförvaringen kan
genomföras stegvis, t ex genom att först bygga en demonstrations-
anläggning för 5-10 % av den totala mängden använt bränsle. Fullskale-
anläggningen skulle därigenom komma senare i tiden. En utvärdering av
detta förslag pågår och kommer att redovisas i samband med SKBs
FUD-program 92. Konsekvenserna på kostnaderna kommer att bedömas
i samband därmed. Denna rapport baseras på tidigare av SKB föreslagen
strategi och tidplan.

1
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2. ANLÄGGNINGAR OCH SYSTEM
j r

2.1 ALLMÄNT

För att hantera och lagra de radioaktiva restprodukterna i Sverige be-
höver ett flertal anläggningar projekteras, byggas och drivas. Som
underlag för kostnadsberäkningarna har en plan för avfallshanteringen
upprättats. I detta kapitel redovisas översiktligt de anläggningar, system
och övriga åtgärder som ingår i denna plan. Deras funktion och
utformning beskrivs kortfattat. En mera detaljerad beskrivning återfinns
i bilagedelen till PLAN 92.

t

Radioaktiva rest

produkter Iran

karnkraltverk

LSlutl6ntr lör långlivat »fal l

Betäckningar

Anvtnl brinila

Hlrdkwnpwwitar och - . — - — -
miam» d*lar

Lig och madtlaktlvi
drill och rhnlngMvlall

Infama traniportar

Figur 2.1 Plan över hanteringen av kärnkraftens radioaktiva rest-
produkter

« L
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Anläggningar för hantering av kärnkraftens restprodukter

SF/f/, driftavfall från KKV
-etapp 2
SFR 3, rivningsavfall

CLAB, mellanlager
- etapp 2

BS, inkapslingsstation
SFL 2-5, långlivat avfall

800

Personalbehov vid
anläggningarna

2000 2010

.""'. ' ••

2020

.1

2030

... ... .._.

2040

200

2050

T_
Symboler

Byggande - Rivning/Förslutning Drift

Figur 2.2 Anläggningar för omhändertagande av kärnkraftens rest-
produkter. Tid- och resursplan

I förhållande till föregående års planrapport har en omfattande
bearbetning av Behandlingsstationen för använt bränsle (BS) genomförts.
Det använda bränslet inkapslas i en kopparkapsel med 60 mm väggtjock-
lek. Denna tensel är referenskapsel i den uppdaterade säkerhetsanalysen,
SKB 91 (ref. 2). Genom att ytterdiameter 800 mm bibehålles för kapseln
kan upp till 12 BWR-element placeras i en kapsel mot tidigare 9.

Utformningen av djupförvaret, SFL2, har anpassats till det minskade
antalet kapslar och den högre effekten per kapsel. Vidare har höjden i
deponeringstunnlama kunnat sänkas genom användning av ny utrustning
för deponering av kapslarna. Förvarsdelarna, SFL3-5, har samlokali-
serats med SFL2 så att samma avfallshiss kan användas för nedtransport
till förvarsnivån. SFL3-5 är fysiskt separerade från SFL2 via en ca 1 km
lång tunnel.

Då slutlagring av det högaktiva (långlivade) avfallet skall ske först en bit
in på 2000-talet kan nya metoder innebära förändringar i såväl ut-
formning av anläggningarna som kostnader för att bygga och driva dem.
Inom SKB pågår en genomgång av olika slutförvarsutformningar.
Resultaten hittills tyder på att ytterligare förenklingar kan införas såväl

t



f
inom behandlingsstationen för bränsle som i slutförvaret. Dessa har ej
tagits hänsyn till i kostnadsberäkningarna i denna rapport.

I Figur 2.1 visas vilka anläggningar som ingår och hur avfallshan-
teringen planeras ske. Några av anläggningarna är i drift, vilket ger ett
gott underlag för kostnadsberäkningarna. För övriga anläggningar har
inte utformningen valts ännu. Som underlag för kostnadsberäkningarna
har emellertid en möjlig avfallshantering beskrivits i detalj och layoutrit-
ningar och personalplaner upprättats. Två anläggningar, SFL 1 och
SFR 2, som tidigare funnits med i systemet har utgått. I Figur 2.2 visas
tidplan och personalbehov för anläggningarnas byggande och drift.

2.2 FORSKNING, UTVECKLING OCH DEMONSTRATION

SKBs arbete med forskning, utveckling och demonstration (FUD) syftar
~~ till att ta fram nödvändiga kunskaper, underlag och data för att

förverkliga slutförvaringen av använt kärnbränsle och annat långlivat
radioaktivt avfall. Program för detta arbete presenteras av SKB vart
tredje år. Det senaste programmet redovisades i september 1989 (ref. 6)
och en granskningsrapport från SKN presenterades i mars 1990 (ref. 7).

Ett nytt FUD-program är under utarbetande inom SKB och kommer att
redovisas i september 1992

FUD-insatserna under 1990-talet inriktas på att ta fram erforderligt
underlag så att en platsspecifik lokaliseringsansökan kan inlämnas senast
år 2003. Därvid måste en systemoptimering vara genomförd så att en till
en viss plats anpassad anläggning kan beskrivas och redovisas. Till

w-v; lokaliseringsansökan hör bl a en djupgående och detaljerad analys av det
\ föreslagna slutförvarets långsiktiga säkerhet. Denna analys måste baseras

på en detaljerad undersökning av den föreslagna platsen.

Under 1990-talet förskjuts FUD-arbetet från forskning och utveckling
mot utveckling och demonstration. Ett projekt för utvärdering av
alternativ för systemutformning pågår nu. Det skall bl a belysa de
säkerhets- och strålskyddsproblem som kan föreligga för olika metoder.
När dessa klarställts planeras valet av principiell systemutformning ske
under 1992/93. Kandidater till slutförvarsplatser väljs därefter och
detaljundersökningar på två kandidatplatser påbörjas i god tid för att en
lokaliseringsansökan ska kunna bli klar till 2003.

Ett betydelsefullt led i FUD-arbetet är anläggandet av Äspölaboratoriet
i Oskarshamns kommun. Regeringen har i april 1990 beviljat tillstånd
enligt naturresurslagen för denna anläggning och tunnelsprängningen
påbörjades i oktober 1990. Anläggningen kommer att nå 500 meters djup
under 1994. Äspölaboratoriet behövs för att pröva, verifiera och
demonstrera de undersökningsmetoder som senare skall användas för
detaljerade studier av kandidatplatser för slutförvaret. En principskiss
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över laboratoriet visas i Figur 2.3. I april 1992 har tunneln en längd på
ca 1 300 m och befinner sig på ett djup på ca 180 m under Äspö.

I denna rapport upptas alla beräknade FUD-kostnader fram till år 2010.
Fr o m 2010, då byggande av slutförvaret för använt bränsle påbörjas,
redovisas ej några separata FUD-kostnader. Dessa inräknas då i stället
i beställarens projekteringskostnader, som ingår i investerings-
kostnaderna för respektive anläggning.

Figur 2.3 Principskiss över Äspölaboratoriet



- 9 -

TRANSPORTSYSTEM

Transportsystemet är huvudsakligen baserat på sjötransporter och dess
huvudkomponenter är ett fartyg, M/S Sigyn, transportbehållare och
transportutrustningar vid kraftverk och övriga anläggningar. Systemet
är utformat för att kunna användas för alla typer av avfall.

M/S Sigyn har en lastkapacitet av 1 400 ton och är byggt för roll-on
roll-off-hantering. Lastning med kran är även möjlig. Driften och
underhållet av fartyget sköts av Rederiaktiebolaget Gotland.

Figur 2.4 Terminal fordon med bränsletransportbehållare

Till årsskiftet 1991/92 har totalt ca 1 500 ton bränsle transporterats från
kärnkraftverken till CLAB och ca 8 000 m3 låg- och medelaktivt avfall
till SFR.

Vid transporterna används behållare som konstruerats för att fylla höga
krav på strålskärmning och tåla stora yttre påkänningar. Använt bränsle,
härdkomponenter och interna delar transporteras i cylindriska transport-
behållare. En transportbehållare rymmer 3 ton bränsle. För transport av
medelaktivt avfall till SFR används strålskärmande stålbehållare. De
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rymmer ca 20 m3 avfall. Maximala transportvikten per behållare är 120
ton. För lågaktivt avfall från driften liksom för huvuddelen av rivnings-
avfallet kan standardcontainrar användas. I januari 1992 omfattade syste-
met 10 st transportbehållare för använt bränsle, 2 st för härdkom-
ponenter och 27 st strålskärmande behållare för medelaktivt avfall.

Vid lastning och lossning transporteras behållarna kortare sträckor
mellan lager och fartyg med hjälp av speciella terminal fordon, se Figur
2.4. För närvarande används fem fordon.

Då lokaliseringen av slutförvaret för långlivat avfall, SFL, ännu ej be-
stämts har i kostnadsberäkningarna antagits att ca 75 mil sjötransporter
utförs från CLAB till en hamn för vidare transport 20 mil med järnväg
till SFL. Då dessa transporter genomförs med bränsle som mellanlagrats
i ca 40 år planeras transportbehållare med stor kapacitet, ca 15 ton
bränsle, bli använda.

2.4 CENTRALT LAGER FÖR ANVÄNT BRÄNSLE, CLAB

Det centrala lagret för använt bränsle, CLAB, är placerat intill
Oskarshamnsverket. Lagret som togs i drift 1985 dimensionerades
ursprungligen för att lagra ca 3 000 ton bränsle (uranvikt) i 4 bassänger.
Genom att införa nya lagringskassetter har kapaciteten i dessa bassänger
ökats till ca 5 000 ton.

Vid årsskiftet 1991/92 fanns bränsle motsvarande ca 1 500 ton i
anläggningen.

w ; Mot slutet av 1990-talet kommer kapaciteten att byggas ut, så att allt
x bränsle från det svenska programmet skall kunna lagras i CLAB. I

anläggningen förvaras även härdkomponenter och interna delar, som
, skall slutlagras i SFL.

CLAB består av en ovanjordsdel för mottagning av bränslet och en
underjordsdel med förvaringsbassängerna. I ovanjordsdelen inryms även
utrustning för ventilation, vattenrening och kylning, avfallshantering,
elsystem m m jämte utrymmen för administration och driftpersonal.
Mottagning av bränsle och all hantering sker i bassänger under vatten.

Förvaringsbassängerna är placerade i ett bergrum, vars tak ligger ca
30 m under markytan. Bergrummet i den första utbyggnaden är 120 m
långt, 21 m brett och 27 m högt. Förvaringsbassängerna är utförda i
betong med rostfri plåtinklädnad. Bränslet lagras idag i kassetter med
antingen 16 BWR-element eller 5 PWR-element. De nya kassetter som
införs under 1992 rymmer 25 BWR-element eller 9 PWR-element.
Dessa kassetter har mellanväggar av borstål för att bibehålla kriticitets-
säkerhet vid den tätare packningen. En bassäng rymmer 300 kassetter. i

i
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Hantering av transportbe-
hållare i mottagningsdelen

• i—

Hantering av kassett
i lagringsdelen

Figur 2,5 CLAB etapp 1
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Utbyggnaden av lagret antas i denna redovisning ske genom att ett nytt
bergrum byggs parallellt med det befintliga. Det nya bergrummet
kommer att rymma 4 bassänger för använt bränsle och en bassäng för
härdkomponenter och interna delar från rivningen av reaktorerna. Dessa
placeras i kassetter av liknande typ som för bränslet men i två lager.

Den fasta personalstyrkan under drift är f n ca 50 man. Härtill kommer
servicepersonal som huvudsakligen tas ur OKGs ordinarie basorgani-
sation. I genomsnitt motsvarar dessa insatser ca 60 helårstjänster. Under
perioder, då in- eller utlastningstakten reduceras, kan personalstyrkan
minskas.

Sedan allt bränsle och övrigt avfall borttransporterats skall ovanjords-
delama rivas liksom de delar av förvaringsbassängema som har blivit
aktiva. Det avfallet som är radioaktivt sänds till djupförvaret.

2.5 BEHANDLINGSSTATION FÖR ANVÄNT BRÄNSLE, BS

Det använda bränslet inkapslas före deponeringen i kopparkapslar i
enlighet med en metod, som beskrivits i KBS-3 (ref. 1). De tomma
utrymmena i kapseln fylls med bly för att kapseln skall kunna motstå de
höga vattentryck som råder på förvarsnivån. Kapseln i KBS-3 har en
yttre diameter på 800 mm och en väggtjocklek på 100 mm. I SKB 9i-
studien har väggtjockleken minskats till 60 mm men med bibehållen
ytterdiameter och denna kapsel utgör referenskapsel i denna rapport.

Behandlingsstationen har i det valda scenariot placerats vid SFL, direkt
ovanför slutförvaret för använt bränsle. Den är förlagd ovan mark.

Anläggningen består av följande huvuddelar:

Intransport- och mottagningsdel.

Inkapslings- och uttransportdel för bränsle, med hiss ned till för-
var sområdet.

Inkapslingsdel för härdkomponenter m m.

Servicedel, som innehåller förråd, blysmältningsutrustning m m.

Hjälpsystem med bl a kyl- och ventilationssystem samt el- och kon-
trollutrustning.

Sidobyggnad med personal- och kontorsutrymmen.

Behållare med bränsle eller härdkomponenter m m anländer till be-
handlingsstationen per järnväg. Bränslet transporteras i nya stora
transportbehållare med en kapacitet på ca 15 ton bränsle. Dessa

t



- 13 -

transportbehållare utgör även buffertförråd för bränsle i händelse av
avbrott i transport under vinterperioden, ca 3 mån. All hanteringen av
bränslet sker i torrhet i heta celler. Innan bränslet placeras i en koppar-
kapsel separeras bränsleboxarna från bränslet.

Blyfyllning av kapslarna görs i särskilda i>gnar. Därefter passerar den
fyllda kapseln en cell för maskinbearbetning, locksvetsning och kontroll.
Dekontaminering av kapseln sker före placering i ett buffertlager och
nedtransporten till djupförvaret.

Hanteringslinjen för inkapsling innehåller tre induktionsugnar för
blyfyllning samt två positioner för maskinbearbetning och svetsning.

De demonterade bränsleboxama, härdkomponenterna och övrigt aktivt
metallskrot med inducerad aktivitet gjuts in i betongkokiller 5,3 x
1,25 x 1,25 m.

Figur 2.6 Behandlingsstation för använt bränsle
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Anläggningen är dimensionerad för tillverkning av 210 bränslekapslar
per år i genomsnitt. (En kapsel per arbetsdag under 10 månader.)
Anläggningen drivs huvudsakligen på dagtid. Driftpersonalen är inräknad
i SFLs platsorganisation. Totalt skall ca 4 400 kapslar tillverkas i BS
under tiden 2020-2040. Därefter kommer anläggningen att rivas.

Antalet kapslar har minskats i förhållande till föregående års rapport till
följd av en förbättrad beräkning av värmeledningsförmågan från kapseln
ut till berget. SKB 91-kapseln medger att 12 BWR-element får plats i en
kapsel mot tidigare 9. Resteffeken för bränslet medför dock att antalet
element måste begränsas till, i genomsnitt, 1 0 - 1 1 element per kapsel.
Beträffande PWR rymmer kapseln 4 element men begränsningar av
resteffekten medför att kapseln normalt fylls med 3 PWR-element.

2.6 DJUPFÖRVAR FÖR LÅNGLIVAT AVFALL, SFL

Gemensamma anläggningar

Djupförvaret för långlivat avfall och behandlingsstationen för använt
bränsle antas i denna rapport vara placerade i inlandet. Transporterna
antas ske med fartyg till en befintlig hamn och därifrån med järnväg till
slutförvaret. I kostnadskalkylen har hamnen kompletterats med en
separat ro/ro-kaj, breddad och fördjupad inseglingsränna, hamnplan,
vaktkur m m. Vidare antas att 50 kilometer järnväg fram till SFL be-
höver nyanläggas och att tillhörande utrustning (lok, vagnar o d) an-
skaffas.

Vid SFL byggs serviceanläggningar såsom verkstäder, vatten och
avlopp, elförsörjning, betongstation, matsalar, entrebyggnad m m. På
platsen kommer även att finnas kompaktenngsanläggning för bentonit
och krossanläggning för bergmaterial.

Till de gemensamma anläggningarna räknas även den centrala admini-
stration sbyggnaden och platsorganisationen. Under driftskedet kommer
som mest 400 man att sysselsättas vid djupförvaret. Under uppförande-
skedet erfordras ca 800 man.

Vid djupförvaret finns fyra olika slutförvarsutrymmen:

SFL 2 för använt bränsle

SFL 3 för låg- och medelaktivt driftavfall från CLAB (efter 2012)
och BS samt långlivat låg- och medelaktivt avfall från
Studsvik

SFL 4 för rivningsavfall från CLAB och behandlingsstation

I
i
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SFL 5 för härdkomponenter och interna reaktordelar

Ett i tidigare PLAN-rapporter ingående förvar, SFL 1, för förglasat
avfall från upparbetning har utgått.

1

SFL 2

SFL 2, slutförvaret för använt bränsle, är placerat direkt under BS på ca
500 m djup. Det består av en serie parallella deponeringstunnlar förlagda
i ett plan och med en sammanlagd längd av ca 35 km. Deponerings-
tunnlarna är förbundna med transporttunnlar. Layouten är i princip
densamma som i föregående års rapport. Avståndet mellan deponerings-
tunnlarna har dock ökats till 40 m med hänsyn till den högre resteffekten
hos kapslarna. Arean hos deponeringstunneln har minskats till 12,5 m2

genom att använda en speciell deponeringsmaskin.

I
Fieur 2.7 Djupförvar - översikt
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Avfallet placeras i borrade vertikala hål i tunnelbotten 7,4 m djupa och
1,5 m i diameter. Avståndet mellan deponeringshålen är 6,5 m. Koppar-
kapslarna omges i deponeringshålen av ett 35 cm tjockt lager av kom-
pakterad bentonit. Tunnel- och hålavstånd har valts, så att temperaturen
i bentoniten ej överstiger 80 °C. Antalet deponeringshål är ca 4 400.
För att ta hänsyn till vissa bergpartier, där deponering ej bör ske, har
kostnader medtagits för 10% extra tunnellängd.

Kopparkapslarna transporteras från behandlingsanläggningen i en avskär-
mad hiss till förvarsnivån, där avfallet förs till aktuell deponeringstunnel
med en specialkonstruerad transportvagn. Från sitt liggande läge i trans-
portvagnen överförs kapseln till det spårbundna deponeringsfordonet för
hantering av kapslar och bentonit inne i deponeringstunnlama. När
deponeringsfordonet befinner sig över deponeringspositionen reses
kapseln till vertikalläge och nedsänks i hålet, varefter kompakterade
bentonitblock placeras runt kapseln med hjälp av samma fordon.

Deponeringstunnlama återfylls med en blandning bestående av 15%
bentonit och 85 % kvartssand.

Utsprängningen av deponeringstunnlama sker samtidigt med att kapslar-
na deponeras och med lämplig framförhållning. Härvid måste byggakti-
viteter avskiljas från deponeringsarbetet.

Deponering av kopparkapslar kommer att pågå under tiden 2020- 2042
(inkl avslutande förslutning av deponeringstunnlar), varefter återfyllning
av transporttunnlar och schakt kan verkställas.

^ SFL 3-5

1
Allt låg- och medelaktivt driftavfall, som skall slutlagras efter 2012, då
SFR 1 stängts, placeras i SFL 3, 4 eller 5 beroende på avfallstyp.
Hänsyn behöver ej tas till temperatureffekter eftersom värmeavgivningen
är obetydlig. Lagren, som ligger på ca 500 m djup, nås genom ett med
SFL2 gemensammt schakt. SFL3-5 är placerade ca en kilometer ifrån
SFL 2. Tunneln mellan SFL2 och SFL3-5 kommer att förslutas på
samma sätt som deponeringstunnlama med en sand och bentonit-
blandning.

SFL 3 utgörs av en 70 m lång, 18 m bred och 21 m hög bergsal. I
SFL 3 deponeras långlivat låg- och medelaktivt avfall från Studsvik samt
driftavfall från CLAB (efter 2012) och BS. Avfallet staplas i betong-
celler 2,5 m i fyrkant, varefter resterande tomrum i cellerna fylls med
betong. All hantering utförs fjärrstyrt med en hanteringsmaskin.
Utrymmet mellan betongcellerna och berget utfylls med sand-bentonit-
blandning. §,
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SFL 4 utgörs av det tunnelsystem som måste byggas för SFL 3 och
SFL 5. Lågaktivt rivningsavfall från CLAB och BS, transportbehållare
m m, som skall slutlagras i ett sent skede, placeras i SFL 4 innan
förslutningen av anläggningen görs.

SFL 5 består av två ca 350 m långa, 8 m breda och 7,5 m höga tunnlar,
vari betongkokillerna för härdkomponenter m m placeras. Intransporten
sker med en fjärrstyrd travers och kokillema placeras med 5 i bredd och
4 i höjd i tunnelns längdriktning. Sedan en stapel med kokiller har
placerats in (20 kokiller) kringgjuts dessa med betong.

2.7 SLUTFÖRVAR FÖR REAKTORAVFALL, SFR

Vid Forsmarks kärnkraftverk är ett slutförvar för driftavfall från kärn-
kraftverken i drift sedan april 1988. Anläggningen är placerad under
Östersjön med ca 60 m bergtäckning. Från hamnen i Forsmark leder två
stycken 1 km långa tillfartstunnlar ut till förvarsområdet. I anslutning till
SFR 1 planeras även slutförvar för kärnkraftverkens rivningsavfall,
SFR 3. SFR 2 som är avsett för härdkomponenter m m förutsätts i denna
utredning ej komma till utförande utan är ersatt av SFL 5.

I SFR slutlagras även radioaktivt avfall från CLAB och likartat radioak-
tivt avfall från icke elproducerande verksamhet, bland annat Studsvik.

SFR1

SFR 1 kommer fullt utbyggt att bestå av fem till sex stycken 160 m
långa bergsalar samt två stycken 70 m höga cylindriska bergrum, som
innehåller betongsilor, se Figur 2.8. I silorna placeras det avfall, som
innehåller huvuddelen av de radioaktiva ämnena. Den första byggnads-
etappen, som avslutades 1987, omfattar fyra bergsalar och en silo. Den
andra byggnadsetappen kommer att utföras i slutet av 1990-talet. Totalt
kommer SFR 1 att rymma 90 000 m3 avfall, varav ca 37 000 m3 i silor.

Den befintliga betongsilon står på en bädd av sand och bentonit. In-
vändigt är den uppdelad i vertikala fack, där avfallet placeras och kring-
gjuts med betong. Utrymmet mellan silon och berget har fyllts med
bentonit. Utrymmet ovanför silon kommer, när silon är full, att fyllas
ut med en sand-bentonitblandning. Nästa silo är tänkt att byggas på sam-
ma sätt.

Medelaktivt avfall, som placeras i bergsalar, kringgjuts likaså med be-
tong. Ingen kringgjutning sker av det lågaktiva avfallet.

Hantering av medelaktiva avfallskollin i siloförvaret och i en av berg-
salama sker fjärrstyrt, medan lågaktiva kollin i de övriga bergsalarna j
hanteras med gaffeltruck. ,

i
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Anläggningen antas bli försluten i början av 2010-talet. Under drift
behövs en personalstyrka på ca 20 man. Härtill kommer stödtjänster från
Forsmarksverkets ordinarie basorganisation.

Vid årsskiftet 1991/92 hade ca 8 000 m3 avfall deponerats i SFR.
«

SFR 3

Rivningsavfallet från kärnkraftverken och Studsvik kommer att depone-
ras i SFR 3, som planeras bestå av 5 bergsalar av liknande typ som i
SFR 1. Huvuddelen av rivningsavfallet kan transponeras i standard-
containrar, vilka utan att tömmas, placeras i bergsalar. I SFR 3 kommer
totalt 104 000 m3 rivningsavfall att lagras.

SFR 3 kommer att vara i drift samtidigt som kärnkraftverken rivs och
sysselsätta en personalstyrka ungefar motsvarande SFR 1.

2.8 RIVNING AV KÄRNKRAFTVERK

Till åtgärderna för att ta hand om kärnkraftens radioaktiva restprodukter
hör även att riva anläggningarna, när de har tagits ur drift (ref. 8).

Tidplanen för när kärnkraftverken skall rivas påverkas av en rad olika
faktorer. Rivningen kan genomföras på ett säkert säti kort tid efter
avställning, men det kan finnas tekniska fördelar med en senare rivning.
Här antas dock att verken rivs tidigt.

Med hänsyn till resursutnyttjning och till mottagningskapaciteten i CLAB
och i SFR är det lämpligt att starta rivning av olika block med viss
förskjutning. Här antas förskjutningen mellan start av rivning av block
på samma plats vara två år.

Under perioden från det att blocket tas ur drift till dess rivningen på-
börjas sker borttransport av bränsle, dekontaminering och förberedelser
för rivning (avställningsdrift). Under denna period kan personalen suc-
cessivt minskas. Själva rivningsarbetet beräknas ta fem år per block och
sysselsätta i genomsnitt ett par hundra man.

Det radioaktiva avfallet från rivningen är genomgående låg- och me-
delaktivt. Aktivitetsnivån varierar dock avsevärt mellan olika delar.
Avfallet med högst aktivitet, reaktortankens interna delar, antas bli
mellanlagrat i CLAB under ca 30-40 år, innan det slutdeponeras i
SFL 5. Övrigt radioaktivt rivningsavfall kommer att transporteras direkt
till SFR 3 och deponeras där. En stor mängd av rivningsavfallet kan
friklassas, efter eventuell dekontaminering.
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Vy över ovaiijordsdel

Vy över lager för medel-
aktivt avfall

Figur 2.8
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3. KOSTNADER

3.1 ALLMÄNT

I detta kapitel redovisas samtliga kostnader för att ta hand om de radio-
aktiva restprodukter, som beskrivits i kapitel 1.2. Kostnadsberäkningarna
har baserats på SKBs plan över anläggningar, system m m, som beskri-
vits i kapitel 2.

I redovisningen särskiljs nedlagda kostnader till och med 1992, och
framtida kostnader. De framtida kostnaderna är beräknade i prisnivån
januari 1992. Tidigare nedlagda kostnader anges i löpande penningvärde.

För de framtida anläggningarna har i årets rapport en fullständigt ny
kostnadsberäkning genomförts. För BS har även ny layout utarbetats.
Även layouten för SFL2 plus de gemensamma anläggningsdelarna vid
SFL2 har setts över. Hänsyn har tagits till ändrade avfallsmängder och
drifttider för anläggningarna. För transportsystemet, CLAB och SFR har
kostnadsändringar införts utifrån de senaste årens erfarenheter.

Kostnaderna finns redovisade i detalj i ett datoriserat sammanställnings*
program kallat BECOST, vilket ger möjlighet till nuvärdesberäkningar
och variationsanalyser samt fördelning av kostnaderna på olika kärn-
kraftverk m m.

Kostnaderna för olika anläggningar redovisas här i posterna: investering,
reinvestering, drift samt rivning och försegling. Till investerings-
kostnaderna hänförs normalt endast de kostnader som uppkommer innan
en anläggning eller anläggningsdel tas i drift. I SFL 2, där utbyggnaden
av deponeringstunnlarna kommer att ske fortlöpande under deponerings-
skedet, har emellertid även kostnaderna för detta arbete hänförts till in-
vesteringskostnaderna.

I rapporten redovisas även en del kostnader, som inte faller under
finansieringslagen (driftavfall från kärnkraftverken, Ågestabränsle och
avfall från Studsvik).

, i.
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3.2 BERÄKNINGSMETOD

Som grund för kostnadsberäkningarna ligger funktionsbeskrivningar för
varje anläggning, vilka resulterar i layoutritningar, utrustningslistor,
personalprognoser etc. För anläggningar och system som är i drift är
detta underlag mycket detaljerat, medan detaljeringsgraden är lägre för
framtida anläggningar.

Beräkningen av kostnaderna görs i flera steg. För varje kostnadspost
beräknas en baskostnad, varefter ett pålägg för oförutsett görs. Baskost-
naderna omfattar:

mängdberäknade kostnader
icke mängdberäknade kostnader
sidokostnader

Mängdberäknade kostnader är sådana kostnader, som kan beräknas
direkt med hjrlp av underlaget och med kännedom om enhetspriser, t ex
för betonggjutning, bergsprängning och driftpersonal. Vid bedömningen
av såväl mängder som enhetspris har erfarenheter som erhållits vid
utbyggnader av kärnkraftverken, CLAB och SFR tillämpats.

På ritningsunderlaget finns inte alla detaljer redovisade. Dessa icke
mängdangivna kostnader kan uppskattas med god noggrannhet med hjälp
av erfarenheter från andra liknande arbeten.

Den sista posten som ingår i baskostnaderna är sidokostnader. Hit hör
kostnader för administration, projektering, upphandling och kontroll
samt kostnader för provisoriska byggnader, maskiner, bostäder, kontor
och dylikt. Dessa kostnader är likaså relativt väl kända och har
beräknats utgående ifrån det bedömda servicebehovet under anläggnings-
skedet.

På de beräknade baskostnaderna görs ett pålägg för oförutsett. Påläggets
storlek bedöms objektvis med hänsyn till riskerna för tillkommande
arbete och till anläggningens grad av teknisk komplexitet och detalje-
ringsgraden i underlaget. Totalt för hela avfallssystemet är påslaget i
genomsnitt ca 27%.
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'- 3.3 REDOVISNING AV FRAMTIDA KOSTNADER

De i detta avsnitt redovisade kostnaderna är angivna i prisnivån januari
1992. Kostnaderna är uppdelade i tiden, vilket medger att diskontering
kan göras med olika värden på realräntan.

Tabell 3.1 visar de framtida kostnaderna för avfallshanteringen. Kost-
naderna delas upp per objekt och kostnadsslag. De totala framtida
kostnaderna från och med 1993 uppgår till 46,4 miljarder kronor.

Tabellen särskiljer även kostnader som omfattas av finansieringslagen,
d v s den totala kostnaden exklusive kostnader för låg- och medelaktivt
driftavfall och avfall från Studsvik och Ågesta. De framtida kostnaderna
enligt finansieringslagen fr o m 1993 uppgår till 45,0 miljarder kronor.

Tabell 3.2 visar de framtida kostnaderna enligt finansieringslagen,
uppdelade per objekt i tiden.

1
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Tabell 3.1 San?manställning av framtida kostnader (MSEK)
fr o m 1993, inkl påslag för oförutsett
(Prisnivå januari 1992)

\

Objekt Kostntdislag Tout* framlid*
kostnidcr

Summa fram- Framlid* koitn. enligt
tid* kottna- finansicringslagen
der per objekt I)

SKB. Adm, FUD

Transport

Rivn. kkv

CLAB

SFL-BS CA

BS

SFL2

SFL 3-5 CD

SFL3

SFL 4

SFL 5

SFR CD

SFR i

SFR 3

Uootrbelninc*1

Reinvetlering
Drift

Avstillningsdrift
Rivning

Investering
Reinvent ring
Drift
Rivning

Investering
Reinvestering
Drift
Rivning

Investering
Reinvestering
Drift
Rivninf

Investering
Reinvestering
Drift
Försegling
Rivning

Investering
Rcinveslering
Drift
Rivn. + försegling

Investering
Drift
Rivn. + forsegling

Investering
Drift
Rivn. + fSraegling

Investering
Drift
Rivn. + försegling

Investering
Rivn, + försegling

Investering
Drift
Rivn. + försegling

Investering
Drift
Rivn. + försegling

3 998

538
893

1341
10 424

»07
891

4 179
363

3600
215

1 416
253

2 749
107

4 233
224

3 215
40

»40
2 476

91

209
2

125
152

114
10
43

22
15
2

12S
26
62

40
3

30)
515
94

427
200
56

186

3 998

1431 •

11765

6 240 •

5 484 •

7 313 •

6 662 •

418 •

237 •

39 •

216 •

43 •

910 •

683 •

886

3 998

1274

11765

6 209

5 421

7 276

6 628

456

184

38

211

27

658

886

Toull 46 395 45 032

* Innefattar iven kostnader utanför finansieringsligen. Toull iver aimllig* berörda ob/ckl:
Avfall frän Studsvik, Agcsu m m MSEK 258
övrigt Mg- och medeUktivi avfall MSEK I 107

1) Framtida kostnader minus kostnader för studrvikuvftll o d och ivrigt Ug- och medelaktivi avfall
2) Kostnader för upptrbefning inkluderar kostnader vid BNFL tamt för avveckling tv tvulcn med Cogema
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Figur 3.1 Sammanställning av den årliga framtida kostnaden.
(Prisnivå 1992)

Tabell 3.2 Framtida kostnader (MSEK) per objekt enligt finan-
sieringslagen fördelade i tiden. (Prisnivå januari 1992)

SKB Tniup.
Adm.FUD kkv

Rivn. CLAB SFL-
-BS

SFR
1 o 3

Uppirb. Summa
konnider

Ackumulerade
koitnader

1993-94
1995-99
2000-Ulet
2010-ulel
2020-Ulet
2030-Ulet
2040-laIel

502
1 117
2 366

0
0
0
0

33
63
265
245
406
177
85

0
0
0

10 721
1 044

0
0

218
1 096
1204
1 013
1 186
975
517

0
0

153
8 221
4 349
4 841
2 650

2
14
208
398
123
0
0

0
693
193
0
0
0
0

755
2 983
4402
20 539
7 108
5 993
3 252

755
3 738
8 140
28 679
35 787
41 780
45 032

ToUll fr o m
1993 3 998 1274 11765 6 209 20 214 686 886 45 032



\

3.4

- 2 5 -

TIDIGARE NEDLAGDA KOSTNADER

Tabell 3.3 redovisar nedlagda kostnader till och med 1991 i löpande
prisnivå exklusive räntor samt 1992 års budgeterade kostnader.

Tabell 3.3 Nedlagda och beräknade kostnader t o m 1992
(MSEK löpande penningvärde)

Objekt Kostnadsslag Nedlagda
kostnader
tom 1991

Beräknade
kostnader
1992

SKB
(FUD, Info, Adm)
Transport

CLAB

SFR 1

Upparbetning

-

Investering
Drift
Investering
Drift
Investering
Drift
-

1 332

254
241

1 747
643
751
102

3 276

226

17

119

29

Totalt 8 346 391

Fördelningen av den totala kostnaden för de olika anläggningsdelarna
framgår av Figur 3.2. De tidigare nedlagda kostnader är därvid
uppräknade till prisnivå januari 1992.

SFL-BS (34.4%)

SFR (4.9%)

UPPARB. (10.0%)

CLAB (17.5%)

RIVN. KKV (19.8%)

TRANSP. (3.8%)

SKB (9.6%)

Figur 3.2 Fördelning av den totala kostnaden.
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MARGINALKOSTNADER
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\

I Tabell 3.4 redovisas anläggningarnas kostnader per enhet, dels som
medelkostnad, dels som marginalkostnad. Marginalkostnaderna har
beräknats utifrån en bedömning av den rörliga kostnadsandelen för varje
kostnadspost. Behandlingsstationens (BS) kapacitet har behållits konstant,
varför en förändring i bränslemängden leder till ändrad drifttid.

De i tabellen angivna marginalkostnaderna är relativt grovt beräknade
och gäller endast inom ett begränsat intervall (ca 20 %) av de i kolumn
3 angivna mängderna.

Tabell 3.4 Marginalkostnader för vissa delar av systemet
(Prisnivå januari 1992)

OBJEKT KOSTNAD MÄNGD ENHET »SEK/ MÄRG KOSTN ANMÄRKNING '
MSEK (PARAMETER) ENHET kSEK/ENHET

SUMMERAT ANLÄOONINOAR M M
FOR HANTERING AV BRÄNSLE

Anläggningar ISr 37 000 7 763 lon b r i n k

hantering av brinak

inkl MrdkomponenUr

ochFoU

VISSA DELAR AV SYSTEMET

TRANSPORTER

Totalt 2 255 10 700 lipl enhet

Använt brinak 1214 7 763 lon brinak

Driftavfall frän KKV 342 57 600 m'LM-avfall

Rivningsavfall frén
KKV 545 61000 m' rivninga-

•vfali

Snidsvikuvfall 14 15 500 m' avfall

MELLANLAGER

CLAB 10 440 7 763 lon branate

SLUTLAGER

SFL-BSlotan 20 461 7 763 lonhrinak

ah 4 41» kopparkapsel

BS 9 915 7 76) lon b r i n k

all 4 419 kopparkapKl

SFL 2 9 091 7 763 lon brinak
all 4 419 kopparkapsel

SFL 3 656 5 500 m ' L M .vf . l l

SFL 5 616 2 310 kokill

all 7 763 lon brinak

SFR 1 2 219 M 000 m' LM .vf . l l

SFR 3 613 104 000 m' rivningaavfall

4 770 2 240

Omfatler kostnader för alla transporter
av resp. avfall

211 FarlygMraniiporieral hrinelc och avfall.
Trtil.enhelirB-rieMllare
clkr container

165 45 KostninklhlrdkomponenieraamlLM-
avrall U n CLAB. 1 735 lon tirinak
interarenaporleraa OKG-CLAB

5,9 0,5 Med fartygatraruporl frin KKV till

SFR 1, av loull 72100m'

1.0 1,1 Med tertygnreruport frin KKV till

SFR 3, av im.lt 100000 m'. Inkl.

interna delar till SFL 5

5,4 0,5 Varierande avfall

1 345 5S0 Inkl hirdkomponcnlcrnch reaktorerna*

interna delar

(ca 10 % av iagervolymen)

2 636 1 550

•4 630 2 720

1 216 700 Inkl del av SFL G A unH

2 259 1 220 Mrdkomponenler

1 172 «20 Inkl del av SFL GA

2 059 1 430 Inkl del av SFL GA

119 33 Inkl del av SFL GA och

SFL 3-5 GD

i>
259 i l Inkl del av SFL GA och *

SFL 3-5 OD %
79 27 Inkl del av SFL GA och f

SFL 3-5 GD j

25 13 Inkl SFR GD

6.6 4.0 • • -
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1. INLEDNING

Föreliggande rapport, som utgör bilagedel till PLAN 92, ger en översikt
av systemet för omhändertagande av det radioaktiva avfallet i Sverige
samt en kortfattad beskrivning av ingående anläggningar inklusive tran-
sportsystemet.

Anläggningarna kan indelas i två grupper. Dels anläggningar i drift eller
under byggnad, dels framtida anläggningar. Den senare kategorin har
utformats mot bakgrund av ett valt scenario avseende energiproduktion
och deponeringsmetodik.



ALLMANNA FÖRUTSÄTTNINGAR

.1 AVFALLSTYPER OCH MÄNGDER

De avfallstyper som behandlas i denna rapport erhålls från reaktorernas
drift och rivning samt från de olika stegen vid omhändertagande av det
använda bränslet. Dessutom ingår radioaktivt avfall från icke elprodu-
cerande anläggningar, främst Studsvik. Detta avfall utgör dock endast en
mycket begränsad mängd.

Ur slutförvaringssynpunkt indelas avfallet lämpligen i långlivat och
kortlivat avfall. Avgörande är därvid hur lång tid det tar innan avfallets
aktivitet avtagit till ofarlig nivå. Långlivat avfall är framförallt sådant
som innehåller transuraner. Kortlivat avfall har avklingat till ofarlig nivå
efter några hundra år.

Den form avfallet förekommer och hanteras i varierar beroende på
ursprung och graden av radioaktivitet. Det högaktiva avfallet utgörs av
det använda bränslet d v s bränsleelement med eller utan boxar, se Figur
2.1. Transporten av detta sker för närvarande i speciella bränslebehållare
rymmande 17 BWR- eller 7 PWR-element. Före slutdeponering avboxas
bränslet samt ingjuts i kopparkapslar. BWR-boxarna gjuts in i betong-
kokiller. En framtida möjlighet är att även deponera BWR-elementens
boxar med bränslet. Detta ökar kapselns längd med ca 300 mm.

Medelaktivt avfall, huvudsakligen filtermassor från driften av kärnkraft-
verken, förekommer ingjutet (solidifierat) i betong eller bitumen. Soli-
difieringen sker i behållarna antingen av kokiller av betong eller stål med
sidlängden 1,2 m, eller av fat, vanligen med standardmåtten höjd 0,9 m
och diameter 0,6 m. Även andra typer av kollin förekommer, tex
betongtankar för avvattnade filtermassor med måtten 3,3 x 1,3 x 2,15 m.
Transporten av det medelaktiva avfallet sker normalt i speciella strål-
skärmande avfallstransportbehållare (ATB) av stål.

En speciell typ av avfall utgör härdkomponenter och interna delar, d v
s utbytesdelar eller rivingsprodukter som suttit i eller nära reaktorhärden.
Dessa delar hanteras och transporteras på sätt liknande det för använt
bränsle. Slutförvaringen föregås av ingjutning i betongkokiller med
måtten 5,3 x 1,25 x 1,25 m. Även BWR-boxarna som före slutförvar-
ingen skilts från bränsleelementen gjuts in i samma typ av kokiller.
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1 HANOTAG
2 FJÄDRAR
3 BRANSLESTAVKMPPE
4 TOPPLATTA
5 BÄRANDE STAV

6 SPBIOARE
7 BOX
8 BOTTENPLATTA
9 OVERGANGSSTVCKE

1 FJAOER
2 TOPPLATTA
3 BRAN51ESTAV
4 STVRSTAVSLEDBOH
5 SPRIDANE
6 BOTTENPLATTA

Figur 2.1 Bränsleelement för BWR-reaktor (vänster, två typer)
respektive PWR-reaktor (höger)

Det lågaktiva fasta avfallet utgörs av bl a sopor, skrot och rivnings-
produkter. Denna typ av avfall placeras i standardcontainrar eller mindre
behållare. De kan även i kompakterad form placeras i fat av standard-
dimension. Det är huvudsakligen fråga om kortlivat avfall och slut-
fövaringen sker genom uppställning i bergrum utan vidare åtgärder.

Tabell 2.1 ger en sammanställning av den totala mängden avfall som
skall omhändertas. Tabellen ger även vissa transportdata samt lager för
slutdeponering. Totalt kommer ca 240 000 m* lagervolym att erfordras
för slutförvaringen, varav dock endast ca 5 % för det använda bränslet.
Kostnadsmässigt svarar bränslet emellertid för den helt dominerande
andelen, ca 80 %.
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I Övrigt avfall I
|

Radioaktiva m l
produkttr Irén
kärnkraftverk

Slutlörv» löi langllval ivltll

Beteckningar

Anvinl brintlt

llirdkompwwnMroch
Inlwni dalar

Lag- och maoalaktivt - - - •
drift- och rivningsavfall

Intern» IrantporMr _ - : .

Figur 2.2 Översiktlig hanteringsgång för det radioaktiva avfallet
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Tabell 2.1 Använt bränsle och radioaktivt avfall vid drift av samtliga
kärnkraftverk till och med 2010

Avfallskategori

Summa ca

Avfallsenheternas
dimensioner i m
0 = diameter
(Dimensioner före
inkapsling för slut-
deponcring)

Antal
kolli

Antal trans- Volym
portenheter i
B-behållare/ slutlager
container m3

102 000

') Inkl. de ingjutna BWR-boxar som transporterats med bränslet
" ) Inkl. totalt ca 3 500 m3 avfall inom KKV ansvarsområde

10 700 234 000

Slut-
transporteras
till

Använt BWR-bränsle

Använt PWR-bränsle

Övrigt använt bränsle
(MOX, Agesta, Studsvik)

1 lärdkomponenter samlade
i kassetter

Reaktoremas interna delar
samlade i kassetter

Driftavfall frän CI.AB
till silo

Driftavfall från CI.AB
till bergsal

Avfall från Studsvik till silo
•*)

Avfall från Studsvik till
bergsal")

Driftavfall från inkapslings-
station till silo

Driftavfall från kärnkraft-
verken till silo

Driftavfall från kärnkraft-
verken till bergsal

Rivningsavfall från kärnkraft-
verken till bergrum

Rivningsavfall från Studsvik
till bergrum

Rivningsavfall från CLAB
till bergrum

Ritningsavfall frän BS
till bergrum

Transnortbehållare

0.14 • 0.14 • 4.383

0.21 0.21 -4.103

Diverse

0.8 • 0.8 • 4.6

0.8 • 0.8 • 4.6

1.2 • 1.2 • 1.2

1.2 1.2 1.2

00.6, L=0.9
1.2 • 1.2 • 1.2
00.6, L=0.9
1.2 • 1.2 • 1.2

00.6, L=0.9
1.2 1.2 1.2
ISO-cont.

1.2 • 1.2 • 1.2

00.6, L=0.9
1.2 • 1.2 • 1.2

00.6, L = 0.9
1.2 • 1.2 • 1.2
ISO-cont.
3.3 • 1.3 • 2.15

ISO-cont.m m

ISO-cont.

2.4 • 2.4 • 2.4

2.4 • 2.4 • 2.4

33 394

3858

641

450

555

1 150
2000

290

3 750
690

1 200
660

8 750
690
200

300

3 375
8650

18 200
5 770

750
1100

4800

100

520

9

22

451

117

21

450

555

96
167

24

50
58
70
55

150
58

200

25

45
721

350
481
750
365

4800

100

520

9

22

9800

19 700*

2000
3 450

500

1200
1200

400
1100

2800
1200
7600

500

1 100
15 000

5900
10 000
28 500
10 200

100 000

3800

7 200

120

330

BS/SFL2

BS/SFL5

SFRl
SFL3

SFRl

SFRl
SFRl
SFL3
SFL3

SFRl
SFRl
SFRl

SFL3

SFRl
SFRl

SFRl
SFRl
SFRl
SFRl

SFR 3

SFR 3

SFL4

SFL4

SFL4
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SYSTEMET FÖR OMHÄNDERTAGANDE AV AVFALLET

För att ta hand om använt bränsle och radioaktivt avfall från kärnkraft-
verken behövs följande anläggningar. Figur 2.3 ger en översikt av det
svenska avfallssystemet.

Centralt lager
för använt
bränsle. Drift-
start 1985.

• • • • !=£>

Sjukvård
Industri
Forskning

Slutförvar för
radioaktivt
driftavfall. Drift-
start 1988.

Slutförvar för
använt bränsle.
Planerad drift-
start 2020.

Figur 2.3 Det svenska avfallssystemet

t

Mellanlaqer

- Centralt lager för använt bränsle, CLAB.

Behandlinqsstation

Behandlingsstation för använt bränsle, BS. Avsedd för inkapsling av
använt bränsle i kopparkapslar. Härdkomponenter och interna delar gjuts
in i betong.

Slutförvar

- Slutförvar för radioaktivt driftavfall, SFR 1.
- Slutförvar för rivningsavfall, SFR 3.
- Slutförvar för använt bränsle, SFL 2.
- Slutförvar för långlivat låg- och medelaktivt avfall, SFL 3.
- Slutförvar för rivningsavfall från

CLAB och BS, SFL4
- Slutförvar för härdkomponenter, SFL 5.

Följande förvar har utgått:

- SFL 1 (avsåg förglasat upparbetningsavfall)
- SFR 2 (ersatt av SFL 5)
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I föreliggande rapport antas BS och samtliga SFL-anläggningar vara
lokaliserade till en och samma plats och hela anläggningen erhåller då
beteckningen SFL-BS. De serviceanläggningar som är gemensamma för
SFL och BS, det vill säga stationsområdet med tillhörande byggnader
och servicefunktioner, hamnen och mellanliggande transportsystem,
erhåller beteckningen SFL-GA.

Transporterna av avfall mellan de olika anläggningarna antas ske med båt
i kombination med järnväg.

Av de ovan redovisade anläggningarna är CLAB och SFR1 i drift.
CLAB är lokaliserat till Oskarshamns och SFR1 till Forsmarks kraft-
station. För övriga anläggningar saknas idag beslut om förläggningsort.
SFR 3 antas i rapporten bli sam lokaliserad med SFR 1. Slutförvaren för
det långlivade avfallet liksom behandlingsstationen har antagits bli lokali-
serade till Norrlands inland. Valet har gjorts för att ge en viss konserva-
tism i kostnadsberäkningarna.

Den översiktliga tidplanen för de olika ingående anläggningarna framgår
av Figur 2.4. I samma figur visas även det sammanlagda personal-
behovet vid byggande och drift. Funktionen hos de olika anläggningarna
och metodiken för hantering av olika avfallstyper beskrivs mer i detalj
i det följande.

Anläggningar för hantering av kärnkraftens restprodukter

SFR t, driftavfall från KKV
• etapp 2
SFR 3, rivningsavfall

CLAB, mellanläget
•etapp 2

BS, inkapslingsstation
SFL 2-5, långlivat avfall

800

Personalbehov vid 600
anläggningarna

2000 2010 2020 2030 2040 2050

Symboler
Byggande - Rivning/Förslutning Drift

Figur 2.4 Anläggningar för omhändertagande av kärnkraftens restprodukter.
Tid- och resursplan
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3. TRANSPORTSYSTEM

Hanteringen av det radioaktiva avfallet innefattar ett betydande tran-
sportarbete för förflyttning av avfallet från produktionsställena till
slutlager. Det använda bränslet och härdkomponenterna skall dessutom
transporteras till och från CLAB. Samtliga befintliga kärntekniska
anläggningar är kustförlagda vilket möjliggör sjötransporter. Slutförvaret
för det långlivade avfallet, SFL, är inte bestämt till sin lokalisering. Vid
en inlandsförläggning av detta, vilket utgör antagandet i denna rapport,
kompletteras transportsystemet med en järnvägsförbindelse mellan SFL
och lämpligt belägen hamn. Härvid utnyttjas befintliga järnvägslinjer i
största möjliga utsträckning.

Transportsystemet omfattar transportbehållare, fartyg och terminalut-
rustning.

För att under transport skydda omgivningen mot strålning och lasten mot
skador används transportbehållare. Dessa rymmer ett antal avfalls-
enheter.

Transportbehållaren för bränsle (BTB) utgörs av en cylinder tillverkad
av tjockt stål och försedd med ett neutronskärmande lager och kylflänsar
på ytan. Gavlarna skyddas av ett stötupptagande lager. Se Figur 3.1.
Behållaren är konstruerad för att motstå extrema påfrestningar i enlighet
med IAEAs bestämmelser för typ B-behållare. De behållare som används
nu, TN17/MK2, rymmer 17 BWR-element eller 7 PWR-element och har
en totalvikt av ca 80 ton varav uranvikten utgör ca 3 ton. Vid transporter
från CLAB till slutförvaret beräknas större behållare komma till
användning. Dessa behållare bedöms erhålla en transportvikt av ca 110
ton varav uranvikten utgör ca 15 ton. Under transport är behållaren
monterad på en underliggande lastbärare, funktionellt anpassad till termi-
nalfordon och fartygets lastrum. Beträffande transport av härd-
komponenter förutses användning av behållare med motsvarande
kapacitet och utformning som de behållare som nu ingår i transport-
systemet.

Medelaktivt avfall transporteras i strålskärmande avfallstransportbehållare
(ATB). En vanlig typ rymmer ca 20 m3, motsvarande 12 kokiller.
Behållarens underrede är utformat på motsvarande sätt som lastbäraren
för bränslebehållaren, vilket medför en enhetlig hantering. Se Figur 3.2.
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Totalvikten är max 120 ton varav avfallet utgör ca 50 ton. Lågaktivt
avfall från drift och rivning transporteras i standardcontainrar som
deponeras tillsamman med avfallet i slutlagret.

Av Figur 3.2 framgår även utseendet av de terminalfordon som används.
Fordonet utgörs av en 7-axlad enhet med separat framdrivning på halva
antalet hjulpar. Flaket kan höjas och sänkas på hydraulisk väg vilket
utnyttjas vid hämtning och lossning av lasten. Framdrivningshastigheten
är låg, med last ca 10 km/tim, och fordonet utnyttjas därför endast vid
korta transportavstånd.

Sjötransporterna utförs med ett specialbyggt fartyg, M/S Sigyn, se Figur
3.3. Fartyget är ett kombinerat roll-on/roll-off- och lift-on/lift-off-fartyg
vilket betyder att lasten antingen kan köras in över rampen eller lyftas
genom lastrumsöppningarna ner i lastrummet. Fartyget har ett dödvikt-
stonnage av 2 000 ton och en total längd av ca 90 m. Lastkapaciteten är
1400 ton. Transportbehållarna placeras i fasta positioner i lastrummet
och underredena surras till fartyget. Hörn- och sidobeslag svetsade till
däcket förhindrar förskjutningar av lasten.

Fartyget är utrustat med omfattande säkerhetssys*em för strålning och
brand samt, i händelse av haveri, system för att underlätta sökning och
bärgning.

UOOCQMB

TN17MK2 TRANSPORT FRAME WEIGHT 16470KG

Figur 3.1 Modell av transponbehållare TN/Mk 2
med kärnbränsle
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Figur 3.2 Terminal fordon med stålskyddande transportbehållare,
ATB, för medelaktivt avfall

Transportsystemet som varit i drift sedan 1983 har t o m april 1992
transporterat 57 ton bränsle till Frankrike och ca 1 600 ton till CLAB.
Systemet kommer att vara i drift fram till och med att det sista rivnings-
avfallet från CLAB transporterats till SFL. Detta antas ske år omkring
år 2040.

På grund av driftperiodens längd, ca 60 år, räknar man med att fartyget
kommer att ersättas omkring vart 20:de år. Reinvesteringar kommer
också att behöva göras beträffande transportbehållare och terminalfordon.
Inför transporten av bränslet från CLAB till SFL-BS kommer större
transportbehållare för bränslet att anskaffas.
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Figur 3.3 M/S Sigyn
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4. BEFINTLIGA ANLÄGGNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR UNDER
BYGGNAD

4.1 CENTRALT LAGER FÖR ANVÄNT BRÄNSLE, CLAB

CLAB, placerat vid Oskarshamnsverket utgör ett mellanlager för använt
kärnbränsle. Avsikten med mellanlagret är att på ett rationellt sätt förvara
allt använt bränsle som kommer från de svenska kärnkraftverken tills
inkapsling och slutdeponering kan ske. Lagringskapaciteten i CLAB-
anläggningen kommer därför att vid full utbyggnad bli för en bränsle-
mängd av ca 8 000 ton uran.

Förutom det använda bränslet kommer vissa härdkomponenter ocii interna
delar som aktiverats under reaktordriften och som måste omhändertagas
i samband med reperation eller rivning av reaktorerna, att mellanlagras
i CLAB i väntan på den framtida slutdeponeringen.

CLAB består av en ovanjordsdel och en underjordsdel som rymmer
förvaringsbassängema, se Figur 4.1.

Anläggningen byggs ut i två etapper. Etapp 1 togs i drift 1985 och
omfattar ovanjordsdelen samt ett bergrum med 4 förvaringsbassänger för
ursprungligen ca 3 000 ton bränsle (uranvikt). Genom att införa nya
lagringskassetter från och med 1992 har kapaciteten i dessa bassänger
ökats till ca 5 000 ton.

Mot slutet av 1990-talet kommer kapaciteten att byggas ut så att allt
bränsle från det svenska programmet skall kunna lagras i CLAB. Utbygg-
naden antas i denna rapport ske genom utbyggnad av ett bergrum
parallellt med det befintliga.

Ovanjordsdelen av anläggningen består av flera sammanhängande byggna-
der, se Figur 4.2. Byggnaderna kan med hänsyn till sin funktion indelas
i mottagningsbyggnad, hjälpsystembyggnad och elbyggnad. Mottagnings-
byggnaden inrymmer i huvdsak den utrustning som erfordras för att
tömma och fylla transportbehållarna vid mottagning och avsändning av
bränsle och härdkomponenter.

All hantering av bränsle i mottagningsdelen som i anläggningen i övrigt
sker i vattenfyllda bassänger, som ger god kylning och ett effektivt
strålskydd för personalen. Bassängblocket i mottagningsdelen innehåller
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7 bassänger varav 4 disponeras för de två urlastningslinjerna och de
övriga för temporär förvaring och för vissa tillkommande behov, bl a i
samband med mottagning av andra transportbehållare och vid service.

P

Forvaringsbassang
för hardkomonenter

Figur 4.1 CLAB förvaringsdel, etapp 1 och 2

I direkt anslutning till mottagningsdelen finns en byggnad som inrymmer
hjälpsystem för kylning och vattenrening, avfallshantering, ventilation m
m. Elbyggnaden inrymmer driftcentalen samt all utrustning för kraft-
försörjning, styrning och övervakning av anläggningen. Till dessa
byggnader finns separata passager från en fristående kontors- och
personalbyggnad.

Förvaringsdelen utgörs av bergrum, vars tak ligger ca 30 m under
markytan. De är förstärkta med bergbultar och delvis inklädda med
betong. Bergrummet i den första utbyggnaden är 120 m långt, 21 m brett
och 27 m högt. Det innehåller fyra förvaringsbassänger med vardera 300
uppställningsplatser för de transporterbara förvaringsmodulerna (kassett-
erna) samt en mindre central bassäng som via en transportkanal ansluter
till ett hisschakt. Bassängerna är utförda i armerad betong och klädda med
rostfri plåt.

Den andra utbyggnadsetappen kommer att omfatta ett bergrum parallellt -i

* \
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med det nuvarande. Den principiella uppbyggnaden kommer att bli
densamma medan antalet bassänger kommer att öka.

1. Mottagningsdel

2. Byggnad för
hjälpsystem

3. Kontorsbyggnad

4. Elbyggnad

5. Bränslehiss

6. Förvarsdel

Figur 4.2 CLAB etapp 1

När en bränsletransport anländer till CLAB körs transportfordonet med
behållaren in i transportslussen under mottagningshallens golv. Behållaren
kontrolleras och efter demontage av stötdämparna kopplas den till en av
huvudtraverserna med hjälp av ett lyftok. Behållaren reses och lyfts upp
genom luckan i transportslussens tak för att sedan transporteras till en av
de tre nedkylningsdelarna.

En skyddsmantel (kjol) iräs över behållaren för att skydda kylfenorna mot
mekaniska skador och kontaminering under det fortsatta mottagnings-
arbetet. Den annulära spalten mellan behållaren och skyddsmanteln fylls
med vatten som cirkuleras via slangar som är kopplade till en separat
mantelkylkrets i nedkylningssystemet. Hanteringen av bränslebehållare i
mottagningensdelen och urlastningen av bränsle framgår av Figur 4.3.
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Transportbahillar«TN17Mk2 Behållarbassäng Urlastningsbassang

Nedkylning av
transport behållare

DeKontaminering av
transport behållareNedkylningscell

Figur 4.3 Hantering av bränslebehållare och urlastning

Behållarens topp- och bottengenomföringar förses med speciella verktyg
med vars hjälp tätningspluggarna kan skruvas ur. Verktygen är försedda
med slangar som även de är kopplade till nedkylningssystemet. Genom
den cirkulationskrets som etableras kan behållaren fyllas med vatten och
kylas ned till låg temperatur. Cirkulationen sköljer även ur behållaren och
minskar härigenom mängden lösa aktiva partiklar i behållarna. Partiklarna
samlas på ett filter i nedkylningssystemet som vid behov backspolas till
en bytbar filterinsats.

Behållarens ytterlock samt ringflänsen som låser fast behållarlocket
demonteras. Adaptrar för anpassning av behållaren till urlastnings-
bassängen monteras på toppen av behållaren och på behållarlocket.

Behållaren är nu klar för transport till behållarbassängen, där den i två
steg sänks ned och placeras på en transportvagn som löper på räler i
bassängens botten. Med vagnen förs behållaren in i en kanal som leder in
under urlastningsbassängen. I kanalens tak finns en anslutningsutrustning
som sänks ned på behållaren. Utrustningen har till uppgift att alltid hålla
det rena vattnet i behållarbassängen skilt från vattnet i urlastningsbas-
sängen.

Behållaren öppnas genom att behållarlocket och tätningspluggen i
anslutningsanordningcn lyfts upp som en enhet med hjälp av en hantering-
smaskin. Denna löper på en traversbana som vilar på pelare längs
bassängen.

Hanteringsmaskinen förses med en gripanordning för bränsleelementen
1
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som sedan ett efter ett lyfts upp ur behållaren och transporteras över till
kassetten för bränslet.

Kassetten utgör härefter en transportenhet för den fortsatta hanteringen.

Flera typer av kassetter används i anläggningen för att täcka de olika
förvaringsbehoven. De ursprungliga kassetterna för BWR-bränsle rymmer
16 och en PWR-kassett 5 bränsleelement. De nya kassetterna som är
under införande från 1992 rymmer 25 BWR respektive 9 PWR-element,
se Figur 4.4. De nya kassetterna har inre mellanväggar av borstål för att
ge erforderlig kriticitetssäkerhet.

J
•~l

L
BWR

PWR

1

Figur 4.4 Gamla och nya kassetter för BWR och PWR element

En annan hanteringsmaskin vars arbetsområde täcker samtliga bassänger
i mottagningsdelen används för att transportera kassetter från urlastnings-
bassängen till bränslehissen. Med denna förs kassetterna till förvar-
ingsdelen.

I förvaringsdelen flyttas kassetten från hissen till sin uppställningsplats
med en hanteringstravers. De urlastade behållarna transporteras tillbaka
till samma nedkylningscell där de tidigare kyldes ned. Vattnet i behållaren
dräneras och efter montering av borttagna behållardetaljer sker en
slutkontroll av bl a behållarnas täthet innan de transporteras ut ur
anläggningen.

Fyllning av transportbehållare för uttransport av bränsle från CLAB sker
på motsvarande sätt som urlastning.

Sedan allt bränsle och övrigt avfall borttransporterats till slutförvaring
skall ovanjordsdelarna rivas liksom de delar av förvaringsbassängerna
som har blivit aktiva. Avfall som är radioaktivt sänds till SFL.

f
i
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Den fasta personalstyrkan under drift är för närvarande ca 50 man. Härtill
kommer servicepersonal som för närvara tas huvudsakligen ur OKGs
ordinarie driftorganisation. I genomsnitt motsvarar dessa insatser ca 60
helårstjänster. Under perioder, då ingen in- eller utlastning sker, kan
personalstyrkan minskas.

Figur 4.5 SFRl,etappI

4.2 SLUTFÖRVAR FÖR RADIOAKTIVT DRIFTAVFALL, SFR 1

Vid Forsmarks kärnkraftstation är ett slutförvar för kortlivat låg- och
medelaktivt avfall i drift sedan april 1988. Avfallet härrör huvudsakligen
från reaktordrift men även från icke elproducerande verksamhet. I det
senare fallet kommer avfallet närmast från Studsvik. Totalt kommer SFR
1 att rymma ca 90 000 nr' avfall varav ca 37 000 m3 i silor. Den
principiella utformningen framgår av Figur 4.5.
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Placeringen av förvaret framgår av Ritningsbilaga 4.1. Från hamnen vid
kraftstationen leder två tunnlar ut under Östersjön till bergrumsförvaret
som är utfört med en bergtäckning av ca 60 m. Vattendjupet på platsen
är 5-6 m.

! \

Figur 4.6 Deponering i silo, SFR1
Principfigur

SFR 1 byggs ut i två etapper. Se Ritningsbilaga 4.2. Den första etappen
består dels av ett cylindriskt bergrum innehållande en betongsilo, dels av
fyra 160 m långa bergsalar. Betongsilon kommer att innehålla medelaktivt
avfall. Tre av bergrummen kommer att innehålla lågaktivt avfall som kan
hanteras med strålskärmad truck. Den fjärde bergsalen kommer att
innehålla medelaktivt avfall och hanteringen är där fjärrstyrd. Den andra
utbyggnadsetappen omfattar, preliminärt, ytterligare en silo och en eller
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två bergsalar. Totalt för båda byggnadsetapperna kommer den utsprängda
bergvolymen att uppgå till ca 600 000 m3 .

Bergrummet för silon är 70 m högt och har en diameter av 30 m. Inne i
bergrummet finns en fristående betongsilo. Silon står på ett 1,5 m tjockt
lager av packad sand/bentonit. Mellanrummet mellan siloväggen och
bergväggen, ca 1 m, är fyllt med bentonitgranulat.

Invändigt är betongsilon indelad i celler eller ca 50 m höga schakt med
kvadratiskt tvärsnitt, 2,55 x 2,55 m. Cellindelning ger en uppstyvning av
siloväggen och underlättar placering och ingjutning av avfallskollina.
Varje siloschakt är försedd med ett strålskyddande betonglock. Endast de
schakt i vilket deponering pågår står öppna under deponeringsarbetet.

Förloppet vid avfallsdeponering i silon framgår översiktligt av Figur 4.6.
Transportbehållaren med avfallskollin förs ner i förvaret med ett eldrivet
terminal fordon och placeras i ett mottagningsrum. Ovanför rummet går
en tunnel som står i förbindelse med silons övre del och som innehåller
en spårgående fjärrstyrd hanteringsmaskin, travers med lyftdon för bl.a.
avfallskollin. Hanteringsmaskinen hämtar upp avfallskollina ur transport-
behållaren, fyra kokiller eller 16 fat i taget, kör ut på kranbanan över
silon, går till rätt position samt firar ner kokillerna/faten i en av cellerna.
När tre eller fyra lager kokiller eller fat placerats i en cell görs en kring-
gjutning med ett lättflytande cementbruk. Kringgjutningen av avfallet
planeras att genomföras under några kampanjer per år. Efter avslutad
deponering, dvs när hela silon är fylld med avfall, gjuts ett betonglock
över silon och resterande hålrum mot berget fylls med sand/bentonit och
återfyllnadsmassor.

De principiella arrangemangen av bergsalarna och hanteringen av de olika
avfallstyperna framgår av Figur 4.7. Det medelaktiva avfallet hanteras på
motsvarande sätt som för silon. Hanteringen av det lågaktiva avfallet i
bergsalarna sker med gaffeltruck.

Driftförslutning alternativt kringgjutning sker även av det medelaktiva
avfall som placeras i bergsal medan det lågaktiva avfallet ej kringgjuts.

Förvaret omfattar även anläggningar i marknivå förlagda till området
kring tunnelmynningarna. Se Ritninqsbilaqa 4.3. Sammanlagda byggnads-
volymen uppgår till ca 30 000 m\ Byggnaderna utgörs av ventilations-
byggnad för bergrummen, kontors- och verkstadsbyggnad samt terminal-
byggnad där fyllda transportenheterna mel lan förvaras före nertransporten
till förvaret.

SFR 1 togs i drift april 1988. Deponering av driftavfall beräknas pågå till
2012 och deponering av rivningsavfall under perioden 2013 till ca 2022
varefter förslutning sker. Driftorganisationen uppgår till ca 20 man.
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Figur 4.7 SFR1, Bergsalar för låg- och medelaktivt avfall

J

(
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5. FRAMTIDA ANLÄGGNIGAR

5.1 BEHANDLINGSSTATION FÖR ANVÄNT BRÄNSLE, BS,

OCH DJUPFÖRVAR FÖR LÅNGLIVAT AVFALL, SFL

5.1.1 Allmänt

-~ Det använda kärnbränslet och övrigt långlivat radioaktivt avfall kommer

att slutförvaras i bergrumslager ca 500 m under markytan. Fyra typer av
lager planeras, avsedda för olika slags avfall.
- SFL 2, avsett för inkapslat använt bränsle. Lagret utgörs av tunnlar där
avfallet deponeras i borrade hål i tunnelgolvet.

- SFL 3, avsett för avfall innehållande små mängder transuraner och
medelaktivt driftavfall. Lagret utgörs av betongkasuner placerade i en
bergsal.

- SFL 4, avsett för rivningsavfall från framförallt CLAB och BS. Lagret
utgörs av de tunnlar och övriga bergrum som är kvar efter det att depo-

^ • nering och förslutning av SFL3 och SFL5 är avslutad.

- SFL 5, avsett för härdkomponenter och interna delar ingjutna i betong-
kokiller. Lagret utgörs av tunnlar där kokillerna staplas och kringgjuts
med betong.

Det använda bränslet skall före deponering inkapslas i kopparkapslar.
Detta sker i behandlingsstationen BS. I denna rapport antas BS vara sam-
lokaliserad med SFL. Samlokaliseringen innebär att bränslet efter
inkapsling direkt via ett hisschakt kan föras ner till SFL 2. Arrangement
framgår av Figur 5.1.

SFL 3-5 antas förläggas på samma förvarsnivå men på ett avstånd av ca
I km från SFL2. Slutförvaren, SFL3-5, nås via samma hissschakt som
SFL2 och sedan via en tunnel till förvarsområdet. BS har en separat
mottagningsdel för avfall från CLAB och långlivat låg- och medelaktivt
avfall från Studsvik. Transporter av detta avfall sker också med järnväg
till BS. Driftavfall som uppstår inom BS kommer att deponeras i SFL3.



-22- \

Figur 5.1 Djupförvar - översikt

5.1.2 Gemensamma anläggningar

Genom samlokaliseringen av BS och de olika SFL-lagren kan ett antal
försörjnings- och servicesystem göras gemensamma. Det gäller framför-
allt transportsystemet och stationsområdet.

Avfallet som kommer från CLAB och Studsvik transporteras med fartyg
till den närmast belägna befintliga hamn som efter viss upprustning
avseende farled och kajområde kan anses lämplig för denna typ av
transporter. Därefter transporteras avfallet i sina behållare på järnväg till
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SFL. Härvid förutsätts att 50 km järnväg måste nyanläggas. Dessutom
skall det rullande materialet anskaffas, dvs lok och specialbyggda vagnar.

Stationsområdets disposition framgår av Ritningsbilaga 5.1. Vid sidan av
BS, som utgör den dominerande byggnaden, kommer där att finnas entre-
byggnad-och brandstation, verkstäder inklusive godsmottagning, fordons-
service, betongstation med kross, lagerbyggnader för återfyllnadsmaterial
och hantering av bentonit m m. Det förutsätts att anläggningen även har
egen vatten- och avloppsförsörjning.

Anläggningarna för hantering av återfyllnadsmaterial och bentonit har
följande funktioner. I inomhusförråd lagras bentonit samt den sand som
blandad med bentonit skall utgöra förslutningsmassor för tunnlar och
bergrum. Lagringskapaciteten motsvarar minst 6 månaders drift under
deponeringsskedet. Materialet antas bli transporterat till platsen på
järnväg under sommarhalvåret. En del av bentoniten kompakteras med
hjälp av en högtryckspress och formas till block avpassade för utfyllnad
av deponeringshålet kring kopparkapseln eller för pluggning av tunnlar
och schakt. Resterande bentonit används i den bentonit-sand-blandning,
förhållandet 15/85, som utnyttjas som återfyllnadsmassor i tunnlar. Bland-
ningen utförs ovan mark och materialet förpackas därefter i containrar
som förs ner till förvarsnivån med hiss via centralschaktet.

Efter avslutad deponering kommer samtliga anläggningar att rivas och
naturen i största möjliga utsträckning att återställas. Radioaktivt rivnings-
avfall, främst från CLAB och BS, placeras i SFL 4. All verksamhet
beräknas vara avslutad år 2045.

5.1.3 Behandlinqsstation för använt bränsle. BS

I behandlingsstationen BS, Figur 5.2, kommer det använda bränslet att
tas emot och kringgjutas med bly i kopparkapslar. Utformningen av en
kopparkapsel framgår av Figur 5.3 och överensstämmer med referens-
kapseln i SKBs nya säkerhetsstudie för slutförvaret, SKB 91 (ref. 2). BS
är dimensionerad för inkapslingstakten en kapsel per dag, motsvarande
210 per år. Totalt blir antalet kopparkapslar ca 4 400 st.

\
t
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Figur 5.2 Behandlingsstationen, BS

BS kommer även att utgöra mottagningsstation för härdkomponenter och
interna delar som i en speciell del av anläggningen, ingjuts i betong-
kokiller. En stor del av härdkomponenterna utgörs av bränsleboxama som
transporteras tillsammans med bränslet. Kokillens utformning framgår av
Figur 5.4. BS utgör dessutom mottagningsstation för driftavfall från
CLAB och långlivat låg- och medelaktivt avfall från Studsvik.

Layouten för BS framgår av Ritningsbilagor 5.2-5.6 samt av Figur 5.2.
Total byggnadsvolym är 180 000 m3 och byggnadens största längd ca 115
m och höjden 35 m över mark. Med hänsyn till krav på stralskärmning
och ventilationstäthet är byggnaden huvudsakligen utförd i betong.
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Sektion av kapsel

Beräknad Mkt [k»]
KopparknpM-l 6130
Bränsleelement 32-1(1
Blyf) Ilning 13230

Totalt 226(10

Figur 5.3 Svetsad kopparkapsel med bly fyllning

4
- CfMENTBHUK

- BFTONGKOKILl

DFMONTtRBAH
EXTRA 70 mm
STRALSKARMNING
AV STAL

Figur 5.4 Betongkokill för härdkomponenter och interna delar f
I
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Behandlingsstationen kan funktionellt indelas i följande huvuddelar:

- Intransport- och mottagningsdel för transportbehållare.

- Inkapslings- och uttransportdel för kapslar, med hiss ner till djupför-
varet.

- Inkapslingsdel för härdkomponenter (betongingjutning i kokiller).

- Servicedel, liggande vid sidan om inkapslingsdelen och innehållande
förråd, blysmältningsutrustning m m.

- Hjälpsystem med bl a kyl- och ventilationssystem samt el- och kontroll-
utrustning.

- Sidobyggnad med personal- och kontorsutrymmen.

Den principiella disponeringen av BS framgår av Figur 5.5. Inkapsling
av bränsle sker inom funktionsytorna nummer 1-6 och 9-10. För
inggutning av härdkomponenter/interna delar används funktionsytorna 1-2
och sedan 7 -10. Driftavfallet från CLAB och Studsvik inkommer till area
11 och går direkt med hissen (10) ned till förvarsnivån.

Mortagning av

transportbehållare
Uppställning

av transportbehållare

Verkstad Avfallsstation
forBS

Tömningsförberedelser av
transportbehållare

Cell lör hård-
komponenler och
interna delar

7
Ingjutning
av boxar,
hardkompo-
nenter och
interna delar

Förråd lör tomma kopparkapslar
och bly

Tran-
sport-
område

Aktiv
verkstad

Cell for in-

kapsling av

bränsle

3
Dekon-
lamine-
rmg av
kapslar

Buffert-

förråd

lör fyllda

kapslar/

kokiller

9

Aktiv
verkstad

Cell lör maskin-
bearbetning och
svetsning

5

Ugnar för bly-
fyllning av kapsel
samt nedkylning

4

El- och kontrollbyggnad

Hiss till slutförvaret, SFL

10

Mottagning av driftavfall

11

Figur 5.5 Principiell disponering av BS
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Administrationsbyggnaden utgör en sidobyggnad till BS och omfattar
personal- och kontorsutrymmen samt överbyggnad och servicesystem för
det centrala hisschaktet ner till slutförvaret. Se Ritninqsbilaqa 5.7.

Hanteringslinjen för inkapsling för bränsle innehåller en het cell för
hantering av bränsle dvs urlastning av transportbehållare och fyllning av
kapslar, tre induktionsugnar samt två positioner för maskinbearbetning
och svetsning. Hanteringen av aktivt material sker i strålskärmande celler
med fjärrstyrd övervakning via TV eventuellt kompletterat med strål-
skyddsfönster.

Inkapslingen av använt bränsle görs i korthet på följande sätt.

1. Mottagning av transportbehållare. Järnvägsvagnen med transport-
behållaren körs in i inkapslingsstationens ankomsthall. Om det finns is
eller snö på järnvägsvagnen eller om den är nedsmutsad sker avisning
eller avspolning i en separat spolhall i anslutning till hallen för fordons-
service. Därefter flyttas järnvägsvagnen in i BS där transportbehållarens
väderskydd öppnas och behållarens transportlåsning och stötdämpare
demonteras. Behållaren lyfts därefter upp och placeras i buffertlagret
inom BS till dess det blir aktuellt att tömma behållaren på bränsle eller
härdkomponenter.

Transportbehållaren lyfts då på en lastbärare för ett luftkuddefordon som
används för förflyttning av behållarns inom BS. Principiell utformning av
lastbärare och luftkuddefordon framgår av Figur 5.6.

1
r

é
1. TransportbehöLlare
2. Lastbärane
3. Truck
4. LuftKuddar
5. Onvenhet
6. Slangupprullare
7. Stödhjul
8. Styrutrustning

Figur 5.6 Lastbäraren och luftkuddefordon samt transportflaska med
bränsle eller härdkomponenter

I
• j

1
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2. Förberedelser för tömning av transportbehållare. Detta sker i en
separat arbetsposition, Figur 5.7. Här ansluts behållaren till ett gas-
system. Innan atmosfären inne i behållare leds till frånluftssystemet för
BS sker provtagning, monitering och filtrering. Med hänsyn till att
bränslet mellanlagrats under flera årtionden förutses inget behov av
kylning av bränslet före urlastning.

îJ

i .T AV) i

\ \ — - - •

1 Transportbehallore (TB) pa truck
2. TB i arbetspossition.
3 Rörlig arbetsplattform
4. Travprs med telfertralla.
5. Plats for ytterlock till TB.
6. Plats for adaptrar till TB.
7. Fällbar arbetsbrygga.

Figur 5.7 Arbetsposition för tömningsförberedelser av behållare

Ytterlocket och fästskruvarna för det inre locket lyfts bort. Adabtrar mon-
teras på behållarflänsen och på det inre behållarlocket, se Figur 5.8.
Adaptrama har till uppgift att möjliggöra lufttät anslutning till den heta
cellen för bränsle respektive cellen för härdkomponenter. Den skall också
förhindra kontaminering av behållarens utsida. Adaptrama har liknande
utformning och funktion som de adapter som används i CLAB.
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1. Transportbehöllare (TB)

2. Dockningsanordning.

3. Lockodapter för TB.

k. Behflllaradapter.

5. Tätningsplugg för cell.

6. Vattenlas.

7. Manipulator.

Figur 5.8 Adaptrar för transportbehållarens anslutning till
cellen för bränsle.

3. Heta cellen för bränsle. Behållaren flyttas till urlastningsläget under
den heta cellen för urlastning av bränslet. Utformningen av den heta
cellen för bränsle framgår av Figur 5.9.

1

1. Manipulator för transporter i cell.
2 VridsKiva for manipulatorrorelser.
3 Dnvanordning for svangbara förvaringsställ.
i* Barhjlul for vridskiva.
5. Skjutbart strålskydd for branslestall.
6. Dockningsanordning for TB.
7. Transportöehallare ITBI
8. Branslestall.
9 SKyddstrattar.
10. Verktyg for manipulator.

Figur 5.9 Cell för bränslehantering
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Behållarens innehåll av bränsleelement flyttas över till ett bränsleställ inne
i cellen. BWR-elementen lyfts ur sina boxar som blir kvar i transport-
behållaren. Eftersom alla transporter och hantering inom BS sker torrt
bedöms att risk för kriticiet hos bränslet inte föreligger.

Efter avslutad urlastning av bränslet i cellen sätts det inre behållarlocket
med adapter tillbaka och cellen tillsluts.

En kopparkapseln placeras i ett strålskydd och förflyttas med ett luft-
kuddefordon på motsvarande sätt som transportbehållama till bränsle-
cellen, se Figur S.10. Kopparkapseln anslutes mot bränslecellen på
motsvarande sätt som behållarna. Överföringen av bränsle från behållare
eller bränslestället sker med en fjärrstyrd manipulator från cellens utsida.
När kapseln är fylld med förutbestämd mängd bränsle placeras ett
temporärt aluminiumlock på kapseln, cellen förslutes och kapseln frigöres
från cellen.

Med luftkuddefordonet förflyttas kapseln in under en av de tre induktions-
ugnarna. Kapseln placeras inne i ugnen med lyftdon installerade inne i
kapselns strålskydd. Den principiella utformningen av strålskyddet med
lyftdon framgår av Figur 5.10.

1. Kapsel

2. Truck

3. Anslutning mot cell

. Strålskydd

5. Drivhjul

6. Luftkuddeenhef

7. Lyftskruvar

8. Vaxelhus for lyftskruv

9. Slangupprullare

10. Skäp for styrutrustning

Figur 5.10 Kopparkapsel med stålskärm placerad på luftkuddefordon
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4. Induktionsugnar. Utformningen av en induktionsugn framgår av Figur
5.11. Ugnen har kapacitet att värma kapseln med bränslet till ca 380 °C
på ca 6 h. Därefter kan fyllning med smält bly påbörjas och pågår till
förutbestämd mängd och nivå erhållits i kapseln. Avkylning och
stelningen av blyet sker kontollerat från kapselns botten så att inga
håligheter eller kaviteter uppstår. Avsvalning/nedkylning av kapseln från
blyets stelningstemperatur, 327 °C, ned till ca 60 °C kan ske på ca 12 h.
Efter ca 24 h är därför kapseln klar att kunna förflyttas från ugnen till en
av de två maskinbearbetnings- och svetscellerna. Även denna förflyttning
sker med luftkuddefordonet och placeringen av kapseln inne i cellen sker
på motsvarande sätt som i ugnen.

10 2

Sektion av ugn (detalj)

1. Kapsel
2. Ungsstomme
3. Tat ungsmanfel
V Stodplugg för kapsel
5. FördelnmgskamniQre
6. Kylrör for spole
7. Tacklock för blygjutning
8. Anslutning för blyfyllningsrör
9. Blyfyllningsrär

10. Elshenor för spolor
11. Spole
12. Cirkulationsrör för kylgas

Figur 5.11 Kopparkapsel placerad inne i induktionsugn

5. Maskinbearbetnings- och svetsceller. Dessa två celler är försedda
med bearbetningsutrustning för fräsning av blyytan och kapselns överyta
för att erhålla erforderlig måttnoggranhet före genomförande av svets-
ningen. Den första åtgärden i maskinstationen är dock att avlägsna det
temporära aluminiumlocket. Disponering och utformning av maskin-
stationen framgår av Figur 5.12.

1

i •
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1.

2

3.

U.

5.

6.

7.
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9.

10

11,

Kapsel

SvetsKammare

NC-sfyrd fräsmasKin

Sfödbord med luftKudaar

EB-svets

Hiss för locktransporr

Kraffmampulator

Förvaringsplatser för lock

Stödplugg för KapseL

, LOCK för svetskammoxs

Hydraulisk låsanordning

Figur 5.12 Maskinstation för bearbetning, svetsning och kontroll av
kapsel

De spån och dyligt som uppstår vid fräsningen av blyytan kan vara
kontaminerade och de uppsamlas för senare ingjutning i en betongkokill
med härdkomponenter. Efter bearbetning av både blyet och kapselns
överyta sker en måttkontroll varefter kopparlocket kan placeras på
kapseln. Svetsningen av locket sker med elektronstrålesvetsning i en
helautomatisk process. Efter svetsningen av locket utföres en ultraljuds-
kontroll av svetsen för att upptäcka eventuella svetsdefekter. Om svetsen
ej kan godkännas finns möjlighet till återsvetsning. Om även detta miss-
lyckas kan locket avlägsnas med bearbetningsutrustningen och proceduren
kan upprepas med ett nytt lock.

Från maskinstationen flyttas den färdiga kapseln till uttransportdelen, som
börjar med en dekontamineringskontroll och rengöring av eventuell yttre
kontamination, position 6. Därefter placeras kapseln i ett mellanlager,
position 9, eller i hissvagnen, position 10, och förs ner till slutförvaret.
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7. Härdkomponenterna och reaktorns interna delar. Dessa antas
komma från förvaring i CLAB antingen, som boxarna, tillsammans med
bränslet eller separat i en speciell transportbehållare liknande bränsle-
behållaren.

Hanteringen av boxarna sker enligt följande. Vid tömning av en bränsle-
behållare lyfts bränsleelementen ur boxarna och boxarna stannar kvar i
behållaren.

BebM.aren transporteras nu till cellen för härdkomponenter och interna
uelar för urlastning av BWR-boxama. Anslutningen till cellen är identiska
med anslutningen till bränslecellen och BWR-boxarna lyfts ur behålaren
och placeras i en betongkokill. En betongkokill rymmer 49 BWR-boxar.

När behållaren är tömd på boxar sätts det inre behållarlocket på plats och
cellen tillslutes. Behållaren flyttas nu till prepareringspositionen och
adaptrarna tages bort och såväl det inre som yttre behållarlocket monteras
och samtliga bultar åtdrages. Behållaren kontrolleras för eventuell yttre
kontamination och om så erfordras kan dekontaminering/avspolning ske
i mottagningsdelen av BS. Med hänsyn till att CLAB har serviceverkstad
för transportbehållare är inte BS försedd med motsvarande verkstad.

Den tomma betongkokillen med ett väl tillpassat lock och försedd med
anpassningsenheter för anslutning till härdkomponentcellen på motsvaran-
de sätt som behållare och kapseln.

Kokillen fylls med 49 BWR-boxar varefter kokillen med lock flyttas från
härdkomponentcellen till en av de två cellerna för lockfastsättning och
betongfyllning av kokillen. Efter det att lockbultarna är åtdragna starta
injekteringen av betong in i kokillen till dess den är helt fylld. Efter hard-
ning av injekteringsbetongen Hyttas kokillen över till ett mellanförråd och
i samband med detta sker även en kontroll att ingen kontamination finns
på kokillen. Hantering av härdkomponenter och interna delar framgår av
Figur 5.13.

i
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1. Hontenngscell.

2.Transportbehö.llare.
3.Dochningsanordning.

i*. BetongkokiUl för komponenter

5. CeLL för fQstsättning av lock
och betongfyllning.

6. Uppställningsplats för

fyllda kokiller.
7. Manipulator.

Figur 5.13 Hantering och ingjutning av härdkomponenter i betong-
kokill.

I botten av kokillen ligger ett stålgaller med tjocklek och öppningar
(runda) passande till boxarnas ändstycken. Gallret slutar ca 50 mm över
kokillens botten vilket ger erforderligt utrymme för fördelning av
cementbruket. Boxarna hämtas upp och placeras i kokillen så att
ändstyckena sticker ner i hålen i gallret. Härvid hindras boxarna från att
välta och på så sätt försvåra fyllningen.

Övriga metalldelar som skall gjutas in i kokiller utgörs av olika härd-
komponenter, främst styrstavar och detektorsonder, men även av
rivningsprodukter frän reaktortankarnas inre delar. Dessa transporteras
i en transportbehållare utan neutronstrålskydd. Urlastningen sker direkt
i härdkomponentscellen, där behållaren ansluts som tidigare beskrivits.

I vissa fall måste på grund av högre strålintensitet placeringen i kokillen
arrangeras så att betongtäckningen blir avsevärt tjockare än kokillväggen.
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Detta åstadkoms genom att placera en perifer rad med boxar runt
kokillens sidor före isättningen av det mer aktiva materialet.

5.1.4 Slutförvar för använt bränsle. SFL 2

Slutförvaret för det inkapslade bränslet är beläget ca 500 m under
markytan och kan nås via hisschakt från BS. Anläggningen består i
huvudsak av ett system av parallella deponenngstunnlar, med ett inbördes
avstånd på 40 m och en sammanlagd längd ca 35 km, med tillhörande
transporttunnlar, serviceutrymme och schakt till markytan, totalt
upptagande en yta av ca 1 km2. SFL3-5 ligger utanför detta område
eftersom viss avståndsseparering önskas mellan SFL2 och övriga förvar.
Utbredningen av djupförvaret bestäms framförallt av värmeutvecklingen
i det deponerade bränslet. Layouten framgår av Ritningsbilaga 5.8.
Avfallskapslarna deponeras i vertikala hål borrade i deponering-
stunnlarnas botten, totalt ca 4 400 hål.

Förvaret är symmetriskt uppdelat i två delar för att medge en enkel fysisk
separering av deponeringsarbete från övrig verksamhet såsom ut-
sprängnings- och förseglingsarbete. Utsprängning av deponeringstunnlarna
kommer att ske i takt med deponeringen. Det bör påpekas att upp-
delningen av förvaret som den är visad på ritningarna endast är schema-
tisk. I praktiken kommer förvarets utformning att anpassas till bergets
sprickgeometri. För att åstadkomma den anpassningen kommer om-
fattande sonderingsborrning att genomföras under utsprängningsskedet.

Förvaret består av en centraldel, innehållande serviceutrymmen, placerade
rakt under inkapslingsstationen, samt en deponeringsdel. Centraldelen står
i förbindelse med markytan via tre schakt:

- Centralschaktet, som är huvudentrén till förvaret för såväl personal som
materiel. Via schaktet, som är försett med två hissar, försörjs förvaret
med luft, vatten, el m m.

- Skipschaktet, som är försett med berguppfordringsutrustning. Skip-
schaktet är det första schaktet som tas upp och drivs således som sänk-
schakt.

- Avfallsschakt, som innehåller hiss för nertransport av bränslekapslar,
kokiller med härdkomponenter samt driftavfall från CLAB och BS samt
Studsvik.

I förvarets motsatta ände finns slutligen ytterligare ett eller flera schakt.
Dessa tjänstgör normalt som frånluftsschakt, men i en nödsituation skall
det även kunna användas för personevakuering.

Totalt uttagen bergvolym uppgår till ca 700 000 m3 varav deponerings-
tunnlarna utgör ca 440 000 m3 . Deponeringstunnlarna har en tunnelarea

é
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av ca 12,5 m2. Utsprängningen av deponeringstunnlarna förutsätts ske
med försiktig sprängning för att i möjligaste mån nedbringa uppspnckning
av tunnelväggarna. Utsprängningen sker med en viss framförhållning i
takt med att deponeringen fortskrider och i etapper om ca 4 km tunnel-
längd.

Figur 5.15 visar genomskärningen av en deponeringstunnel med kapsel
efter avslutad deponering och förslutning. Kapseln placeras i hål som
borras i botten av deponeringstunnlarna. Hålen har diametern 1,5 m och
djupet 7,4 m och är placerade på ett inbördes avstånd av 6,5 m.

Nedsänkning av kopparkapseln i hålet görs med hjälp av en spårbunden
eldriven deponeringsmaskin som hämtar kapseln vid mynningen av
deponeringstunneln. Transport av kapseln mellan hissen och aktuell depo-
neringstunnel sker med ett dieseldrivet fordon. Under transporten i
transporttunneln ligger kapseln skyddad i en strålskärmande tub monterad
på fordonet. Deponeringsmaskinen utnyttjas även för alla arbeten med
placering av den kompakterade av bentoniten.

Deponeringsförloppet inleds med att samtliga ringformade betonitblock
placeras i hålet och riktas upp eventuellt med hjälp av en attrapp av stål.
Översta bentonitblocket förses med en provisorisk kantskoning, krage, av
stål. Denna har till uppgift att skydda bentonitkanten mot skador under
nedsättning av kapseln. Kragen innehåller även ett antal givare som
utnyttjas vid den automatiska centreringen under nedsänkningen av strål-
skärmstuben.

Hämtning av kapseln vid hissen, överföring från transportfordonet till
deponeringsmaskinen m m framgår av Figur 5.14.

i



-37-

TRANSPORT AV
AVFALLSKAPSEL

Hisstransport tron

mkopslingsstotionen

Transportfordon för

avfallsKapsel

DEPONERING AV
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dtponer i ngsmo.sk i n

Figur 5.14 Transport och deponering av kapsel
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Efter det att kapseln är nersatt placeras ytterligare ett antal bentonitblock
ovanpå kapseln och tunneln är därmed fri för tillträde. En vattenisoleran-
de avtätning görs vid hålet i form av en krage. Denna får sitta kvar till
dess att samtliga hål i tunneln är klara och återfyllning skall påbörjas.
Utseendet av deponeringshålet och återfyllningen framgår av Figur 5.15
och 5.16.
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FYLLNING AV
SAND-BENTONIT

KAPSEL FÖR ANVÄNT BRÄNSLE

SPALT.CA50MM FYLLD
MED BENTONI i PULVER

SPALT CA 10 MM

BLOCK AV HÖQKOMPAKTERAD
BENTONIT

BOTTENUTJAMNING
AV BENTONITPULVER

J, 01500 J,

Figur 5.15 Deponeringshål med kapsel och buffertmaterial

När ett antal deponeringstunnlar är klara kan arbetet med förslutning av
dessa påbörjas. Härvid tas den provisoriska avtätningen bort och
tunnlarna fylls med sand/bentonit. Tunnelmynningarna avtätas med en
provisorisk vägg som tas bort i samband med återfyllningen av central-
tunneln.

Efter avslutad deponering av alla kapslarna försluts hela anläggningen
med sand/bentonit. Schakten förses härvid på vissa avsnitt med pluggar
av kompakterad bentonit.
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,^'SijTNING AV BUfFf RTMATEHIAL KOMPAKTERING BUFFERTMATERIAL UTLÄGGS I SKIKT

TUNNELNS OvRf DEL i TUNNELNS NtDfiE DEL

PROVISORISK AVSTÄNGNING AV

STÅL

I I I I I
Figur 5.16 Återfyllning av deponeringstunnlar

5.1.5 Slutförvar för långlivat låg- och medelaktivt avfall. SFL 3-5

SFL 3, 4 och 5 är kombinerade i en gemensam anläggning och är således
utrustade med ett flertal gemensamma utrymmen och funktioner. Lagren
är placerade på ca 500 m djup i berggrunden. Bergrumslayouten framgår
av Ritningsbilaga 5.9. Totala bergvolymen uppgår till 140 000 m3.

Nedtransport av avfall till förvarsnivån sker via hissen i BS som är kon-
struerad för att kunna ta såväl kapslar som andra avfallskollin och annat
gods, även de stora kokillerna med härdkomponenter som väger ca 20
ton. Nere i mottagningsområdet på förvarsnivån flyttas avfallet över till
en strålskärmad transportvagn som för avfallei ut till respektive lager. Det
lågaktiva avfallet kan hanteras på ett enklare sätt med en strålskärmad
gaffeltruck.

SFL 3

SFL 3 utgörs av ett antal betongkassuner placerade i en 70 m lång bergsal
med bredden 18 m och höjden 21 m. I SFL 3 kommer driftavfall från
CLAB och BS att deponeras efter det att SFR 1 har stängts plus det
långlivade låg- och medelaktiva avfallet från Studsvik.

Utplaceringen och utformningen av betongkassunerna har stora likheter
med silokonstruktionen i SFR 1. Sålunda omges kassunen av sand/-
bentonit eller ren bentonit. Den är även indelad i kvadratiska celler där
avfallet sänks ner och kringgjuts. Hanteringen sker fjärrstyrt med hjälp
av en deponeringsmaskin typ travers som löper på kassunernas lång-
väggar. Efter avslutad deponering täcks kassunerna med ett betonglock
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och alla närliggande serviceutrymmen fylls med betong. Anslutande
tunnlar pluggas igen och hålrummen mot berg fylls med sand/bentonit.

SFL4

SFL 4 är avsett att ta emot det aktiva rivningsavfallet från framförallt
CLAB och BS samt transportbehållare och träder således i funktion först
när allt annat avfall är deponerat. Förvaret utgörs av det kvarvarande
tunnelsystem som finns efter det att deponering i SFL3 och SFL5
avslutats och dessa förvar förslutits.

Avfallet anländer i mindre stålcontainer eller kokiller och ställs upp i
tunnlarna och kringfylls eventuellt med krossade bergmassor. Av-
slutningsvis återfylls hela tunneln mot SFL2 med sand/bentonit på
motsvarande sätt som övriga tunnlar.

SFL 5

SFL 5 utgörs av två tunnlar, vardera ca 350 m långa och med tvär-
sektionen 55 m2, i vilka betongkokillerna med härdkomponenter staplas
liggande 5 i bredd och 4 i höjd. Hanteringen sköts av en fjärrstyrd
travers. Allteftersom deponeringen framskrider fylls mellanrummet
mellan kokiller och berg med betong. Betongen appliceras genom sprut-
ning.

Kokillema har måtten 5,3 x 1,25 x 1,25 m och är så konstruerade att de,
när de ligger staplade i tunneln, genom sin egen betongtjocklek ger ett
fullgott strålskydd och därmed medger tillträde till tunneln. Totala
kokillantalet är ca 2 400 st.

1
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5.: SLUTFÖRVAR FÖR RIVNINGSAVFALL FRÅN KÄRNKRAFT-
VERKEN, SFR 3

SFR 3 är avsett för rivningsavfall frän kärnkraftverken och Studsvik.
Sammanlagt kan avfallsmängden uppgå till ca 100 000 m3. Lokaliseringen
av SFR 3 är ej slutgiltigt bestämd men antas för närvarande komma att
utgöra en utbyggnad av SFR 1. SFR 3 kommer att vara i drift samtidigt
som kärnkraftverken rivs.

Verksamheten vid SFR 1 har då avstannat och SFR 3 kan därför drivas
med ungefär samma personalstyrka som SFR 1 och de drift- och
servicebyggnader som uppförts för SFR 1 kan utnyttjas.

SFR 3 planeras att bestå av fyra bergsalar av liknande typ som i SFR 1.
Se Figur 5.17 och Ritningsbilaga 5.10. Rivningsavfallet kommer huvud-
sakligen att transportras till slutförvaret förpackat i standard ISO-
containrar som deponeras med sitt innehåll. För avfall som kräver
strålskärmning under transporten utnyttjas ATB-behållare som töms på
sitt innehåll med hjälp av en fjärrstyrd travers.

SFR 3

Figur 5.17 SFR 3
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SFR 1, Översiktsplan

\



TVÄRTUNNEL 1
BERGSALSTUNNEL

F0RBIN0ELSE1UNNEL

CENTRALTUNNEL

gcnomsdch 3 *

BY66TUNNEL

SILO 2 , ETAPP 2

1—SILOTAKTUNNEL 2 , ETAPP 2

NEDRE BYQGTUNNEL

Bilaga 4.2
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\ SFR 1, Ovanjordsanläggning
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SFR 3 , FORSMARK


