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FORORD 

Utredningsprogrammet for deponi for lavt og middels radioaktivt avfall, fastsatt av Olje- og 
energidepartementet 16. juni 1992, beskriver forhold som konsekvensutredningen skal belyse. 
Utredningsrapporten skal redegjøre for virkningene ved 3 forskjellige stedsalternativer. 
Høringsuttalelser og spørsmålsstillinger til meldingen om tiltaket er belyst i rapporten. 

Utredningen er forsøkt ført i et forståelig språk slik at personer uten faglig bakgrunn skal kunne 
lese den med utbytte. Strålingsbegreper er derfor forenklet forklart. Det har ikke vært mulig å 
unngå bruk av faguttrykk helt, men de vikti&ste er beskrevet i en egen ordliste. 

Det er utgitt en kortutgave av denne rapporten. 

Statens bygge- og eiendomsdirektorat 
November 1992 
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SAMMENDRAG 

Denne rapporten er en konsekvensutredning vedrørande etablering av et deponi for lav- og 
middelradioaktivt avfall i Norge. Det er også utarbeidet en kortutgave som gir et utfyllende 
sammendrag av utredningen. Utredningen omfatter tre lokaliseringsalternativer: 

- Killingdal gruve i Holtålen Kommune, Sør-Trandelag 
- Kukollen i Sørum Kommune, Akershus 
- Himdalen i Aurskog-Høland Kommune, Akershus. 

Ulike forhold ved alternativene som kan tenkes å ha innflytelse og betydning for sikkerheten ved 
et deponi, er vurdert. Sikkerhetsspørsmålene er diskutert for normale forhold under drifts- og 
deponiperiode, og for mulige situasjoner med ekstreme hendelser. 

Det er videre beskrevet mulige virkninger av et deponi på naturmiljø, næringsinteresser, 
friluftsliv og for eventuelle fremtidige planer for de aktuelle områdene. 

Utredningen gir forslag til løsninger for prinsipal utforming og konstruksjon av et deponi, og 
hvilket nivå av overvåkning som er ønskelig. 

Utredningen søker å belyse de ulike forhold som må legges til grunn når valg av lokalisering 
endelig skal tas. Utfra en samlet analyse formuleres konklusjoner og vurderinger. 
Konsekvensutredningen gir grunnlag for følgende konklusjon: 

Styringsgruppen anbefaler deponialternativet i Himdalen fremfor Kukollen. Killingdal gruve 
frarådes som stedsvalg for deponi. 
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I. INNLEDNING, ORGANISERING OG PROGRAM 

1.1 INNLEDNING 

- Om tiltaket. 
Det er utarbeidet en melding i henhold ti l Plan- og bygningslovens bestemmelser, om etablering • 
av et deponi for lav- og middelaktivt radioaktivt avfall i Norge I'M. En viktig bakgrunn for 
meldingen var en utvalgsinnstilling - presentert i NOU 1991:9 , som prinsipalt anbefaler at Kil- ™ 
lingdal gruve benyttes til deponi. Subsidiært ble det anbefalt bygging av ny fjellhall nær Kjeller _ 
121. Statens Atomti lsyn utarbeidet egne utredninger for å konkretisere den subsidiære løsningen * 
nærmere. De konkluderte med Kukollen i Sørum kommune og Himdalen i Aurskog-Høland M 
kommune som mulige lokaliseringer av fjellhall nær Kjeller 131. 

Meldingen om tiltaket, utarbeidet av Statens Atomti lsyn etter pålegg fra Olje-og energideparte
mentet, omfattet derfor ialt tre lokaliseringsalternativer: f 

- Killingdal gruve i Holtålen Kommune, Sør-Trøndelag f 
- Kukollen i Sørum Kommune, Akershus 
- Himdalen i Aurskog-Høland kommune, Akershus. ™ 

Meldingen ble utlagt til offentlig høring i desember 1 9 9 1 , og det ble avholdt informasjonsmøter i 

de berørte kommuner. m 

På bakgrunn av tiltakets spesielle karakter og at det vekker stor allmenn interesse, ble det f 

besluttet at en konsekvensutredning (KU) om tiltaket skulle gjennomføres. Olje- og energi
departementet utarbeidet et program for konsekvensutredningen som omfatter de tre ovenfor | 
nevnte lokaliseringsalternativer. Utbyggeren, Statens bygge- og eiendomsdirektorat, nedsatte en 
faglig styringsgruppe for utredningen. 1 

- Om konsekvensutredning. ™ 

Plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger trådte i kraft 1 .august 1990 • 

141. Formålet med konsekvensutredninger er å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha 

vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Konsekvensutredningen skal sikre | 
at disse virkningene blir tatt hensyn ti l under planleggingen av tiltaket. Videre skal utredningen 
være et grunnlag for å avgjøre om ti ltaket kan gjennomføres - og på hvilke vilkår. ) 

Beslutningen om ytterligere utredning av konsekvenser ble fat tet som følge av den betydelige J 
oppmerksomhet meldingen fikk, og for å belyse spørsmålsstillinger som fremkom i hørings
runden. Utkast til program for konsekvensutredning ble utarbeidet av Olje- og energideparte- * 
mentet på bakgrunn av meldingen og høringsuttalelser ti l denne. Programutkastet ble lagt ut ti l 
høring med høringsfrist 4.mai -92. Det endelige konsekvensutredningsprogrammet forelå 16,juni ™ 
-92 og er gjengitt i sin helhet i vedlegg 1. j» 

«I 
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1.2 ORGANISERING AV KU-ARBEIDET 

- Fagdepartement. 
Olje- og energidepartementet (Nærings- og energidepartementet fra Cl .01.93) er fagdeparte
ment etter Forskrifter om konsekvensutredninger /5 / . Det innebærer at t i l taket administrativ, 
hører inn under dette departementet. Fagdepartementet avgjør om det skal foretas en konse
kvensutredning og fastsetter utredningsprogrammet etter å ha konferert Miljøverndepar
tementet. Olje- og energidepartementet sender KU-rapporten ut ti l høring og avgjør sammen 
med Miljøverndepartementet om utredningsplikter er oppfylt. 

- Utbygger. 

I meldingen er Statens Atomti lsyn beskrevet som utbygger (tiltakshaver). Dette er senere endret 
slik at Statens bygge- og eiendomsdirektorat (SBED, Statsbygg fra 01.01.931 har overtatt den 
rollen. Årsaken er at Olje- og energidepartementet benytter Statens Atomti lsyn som sin 
fagkyndig i vurderingen av konsekvensutredningen. Utbygger er ansvarlig for gjennomføringen 
av konsekvensutredningen. 

Prosjektleder for konsekvensutredningen har vært overingeniør Tori Henriksen (SBED). 

- Faglig styringsgruppe. 
En faglig styringsgruppe, oppnevnt av SBED, har stått ansvarlig for det faglige innholdet og 
bearbeidelse av konsekvensutredningen. Den faglige styringsgruppen har git t premissene til 
rådgiverne, fulgt opp arbeidet underveis og evaluert resultaténe. Gruppen har dekket de ulike 
fagområdene som konsekvensutredningen omfatter, og har hatt følgende medlemmer: 

Gunnar Abrahamsen, professor, Norges Landbrukshøgskole, 

David Banks, konst, fagsjef, Norges Geologiske Undersøkelse, 

Reidar Dahl, fung. kontorsjef, Direktoratet for naturforvaltning, 
Rolf Haukland, sjefingeniør. Statens bygge- og eiendomsdirektorat, 
Tore Lindmo, professor, Norges Tekniske Høgskole. 

Gunnar Saxebøl, avdelingssjef. Statens insti tutt for strålehygiene. 

Leder for gruppen har vært Gunnar Saxebøl. 

- Rådgivere. 
Den fremlagte KU-rapporten bygger på flere delutredninger, utført av uavhengige konsulenter og 
rådgivere innen de forskjellige fagområdene. Utredningene om kulturminner er utført av kultur-
vernmyndighetene i de to berørte fylkene. Delutredningene er basert på tidligere utredninger og 
annen eksisterende kunnskap, kontakt med berørte instanser, befaringer og feltundersøkelser. 
Oversikt over eksterne rådgivere og konsulenter med angivelse av hvilke tjenester disse har 
bistått med, finnes i vedlegg 2. 

1.3 KU - PROGRAMMET 

Konsekvensutredningsprogrammet fo. deponi for lav- og middelaktivt radioaktivt avfall, fastsatt 
av Olje- og energidepartementet 16. juni 1992, er gjengitt i sin helhet i vedlegg 1. I henhold til 
programmet skal følgende belyses : 
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Kostnadsaspekter, geologiske forhold, bruk av områdene, hebyggelse, forhold som berører dyre-
og planteliv, kulturminner og relasjoner til gjeldende eller fremtidige planer for områdene. Videre 
skal det gis en beskrivelse av avfallet kvalitativt og kvantitativt. Deponiet ska! bekrives både for 
anleggsfasen, driftsfasen og deponiperioden. Med hensyn til sikkerhetsaspektene skal disse 
utredes for normale driftsforhold såvel som for ekstreme hendelser. 

Den faglige styringsgruppen har tatt programmet til følge, men har valgt å disponere sin rapport 
noe forskjellig fra rekkefalgen av programpunktene. Styringsgruppen har i tillegg utdypet 
programmet noe, - hovedsaklig med utfyllenje bakgrunnsstoff for å belyse problemstillingen 
omkring radioaktivt avfall og deponi. 
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II. BAKGRUNN FOR TILTAKET 

Tiltaket om etablering av et deponi for lav- og middelaktivt avfall reiser spørsmål om farene og 
risikoen ved stråling. Dette kom tydelig frem under høringsbehandlingen av meldingen om 
deponi. Styringsgrupper! finner det derfor hensiktmessig også å gi en kort beskrivelse av 
stråling, virkninger av stråling og generelle strålevernprinsipper. 

11.1 - Om strål ing 

Stråling oppfattes av mange som noe ukjent og farlig. Ordene stråling og radioaktivitet blir ofte 
assosiert med atombomber, kjernekraftulykker, radioaktivt nedfall, kreft og misdannede barn. På 
denne bakgrunn er frykt og redsel for stråling en naturlig reaksjon. Stråling brukes imidlertid 
aktivt og med stor nytteverdi i mange sammenhenger. Innen medisin brukes stråling til påvis
ning av mange sykdommer og til behandling. Røntgenundersøkelser som ble tatt ibruk rundt år-
hundreskiftet, er idag blant våre viktigste diagnosemetoder. Innen kreftbehandlingen gir bruk av 
stråling helbredelse og lindring for visse kreftformer. 

Vi omgir oss med en rekke forskjellige strålekilder - både naturlige og kunstige. En størst mulig 
nytte av stråling samtidig med at risikoen holdes på et lavest mulig nivå, krever kunnskap om 
stråling og dens virkninger på biologiske systemer. Med slik kunnskap er det muiig å iverksette 
egnede vernetiltak for normal og planlagt bruk og å begrense mulige skader ved uhell. 

II. 1.1 Stråling - hva er det? 

Forenklet kan det sies at stråling er en slags overføring eller transport av energi fra ett sted til et 
annet. Det er hensiktmessig å skille mellom strålekilder i vårt naturlige miljø og kunstige 
strålekilder der stråling frembringes ved hjelp av apparater eller kunstig fremstilte stoffer. 

Når stråling treffer et materiale skjer en vekselvirkning som fører til at strålingen: 

- absorberes; energi fra strålingen overføres til materialet, eller 
- transmitters; energi fr? strålingen passerer gjennom materialet, eller 
- spres; strålingen forandrer retning i materialet. 

Det innbyrdes forhold mellom disse tre prosesser avhenger helt av stråletype og det materiale 
som bestråles. 

Det a vanlig å gruppere stråling etter forskjellige egenskaper og kjennetegn. Et hovedskille går 
mellom ioniserende stråling og ikke-ioniserende stråling. 

Ioniserande stråling har - i motsetning til ikke-ioniserende stråling, evnen til å slå løs elektroner 
fra atomer og molekyler i materialet. På denne måten dannes ioner (elektrisk ladde partikler) 
som kan forårsake kjemiske forandringer. Disse kan videre føre til forskjellige typer biologiske 
skader eller forandringer i biologiske funksjoner som kan vise seg etter kort eller lang tid. 
Typiske eksempler på ioniserende stråling er røntgenstråling og stråling fra radioaktive stoffer. 

5 



XT. 

11.1.2 Forskjellige typer stråling. 

- Elektromagnetisk stråling 
Elektromagnetisk stråling dannes når elektrisk ladning er i aksellerert bevegelse. Slik stråling kan 
beskrives som bølgebevegelse med et elektrisk og magnetisk felt. De ulike typer elektromag
netisk stråling kan skilles fra hverandre ved at de har forskjellig bølgelengde. De vanligste stråle-
slagene vi omgås, - enten de er fra naturlige eller kunstige kilder, er elektromagnetisk stråling. 
Radiobølger, mikrobølger, varmestråling, lys og utfrafiolett stråling er eksempler i gruppen ikke-
ioniserende stråling. Røntgeri- og gammastråling er ioniserende og elektromagnetisk. 

- Stråling fra radioaktive stoffer. 
Grunnstoffene i naturen er sammensatt av en atomkjerne med et bestemt antall protoner og 
nøytroner, og med elektroner i bevegelse rundt kjernen. Elektronantallet er identisk med antall 
protoner (atomnummeret) som karakteriserer og skiller de forskjellige grunnstoffene. 

I naturen finnes mange eksempler på at et bestemt grunnstoff kan opptre med et varierende 
antall nøytronen Disse kalles isotoper av det aktuelle grunnstoffet. Noen isotoper er ustabile og 
vil søke å endre sin struktur for å bli stabile. Dette skjer ved prosesser med utsendelse av 
energi, dvs. stråling. Det er slike ustabile isotoper som kalles radioaktive stoffer. Det er tre 
typiske stråleslag fra radioaktive stoffer; gamma-, beta- og alfastråling. 

Gammastråling, (|/-stråling), er elektromagnetisk stråling med høy energi (kort bølgelengde). 
Denne strålingen oppstår og dannes ved prosesser som skjer inne i den ustabile atomkjernen 
Typisk for strålingen er stor gjennomtrengningsevne. Slik stråling brukes både i medisinsk og 
industriell sammenheng, og det kreves betydelige sikkerhetstiltak ved bruk. Metertykke betong
vegger er ofte nødvendig for strålebeskyttelse pga. den store gjennomtrengningsevnen. 

Radioaktive stoffer kan også sende ut annen type ioniserende stråling; partikkelstråling, hvorav 
to typer er av særlig betydning. 

Beta-stråling, (Æ-stråling), er elektroner som sendes ut med høy hastighet fra kjernen. Denne 
strålingstypen dannes ved at et nøytron i kjernen omvandles tii et proton og et elektron sendes 
derved ut fra kjernen, ofte kalt ^-partikkel. Slik partikkelstråling bremses effektivt i et materiale 
fordi partikkelen har masse og elektrisk ladning. Rekkevidden er noen meter i luft, og omtrent en 
centimeter i vev. 

Alfastråling la-stråling) dannes ved prosesser i radioaktive isotoper av særlig tunge grunnstoffer 
som uran, plutonium, radium, radon m.fl. a-partikkelen består av to protoner og to nøytroner, 
altså en heliumkjerne. o stråling har mindre gjennomtrengningsevne enn Æ-stråling, noen 
centimeter i luft. Slik stråling vil f.eks. stoppes i et papirark. Seiv om rekkevidden er kort vil o-
partikler avgi mye energi og gi tett med ionisasjoner. Av denne grunn kan a-stråling gi biologisk 
skade med stor effektivitet, særlig ved inhalasjon. 

Figur 11-1 illustrerer de uliks stråletypenes gjennomtrengningsevne. 

Det finnes også andre typer partikkelstråling fra visse radioaktive stoffer, eksempelvis utstråling 
av nøytroner og positroner, dvs. positivt ladde elektroner. Spesielt nøvtronstråling benyttes for å 
fremstille kunstige radioaktive stoffer. 
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Figur 11-1. Gjennomtrengningsevne til alfa-, beta- og gammastråler. 

11.1.3 Halveringstid og aktivitet. 

I et radioaktivt materiale vil strålinpen avta etterhvert som flere og flere atomer går over fra 
ustabil til stabil tilstand. Antall rad.oaktive atomer vil følgelig forandre seg over tid. Denne 
nedbrytningen (desintegrasjonen! skjer i et helt bestemt tidsmønster som er karakteristisk for de 
ulike radioaktive staffer. Begrepet halveringstid beskriver dette. Med halveringstid menes den tid 
et bestemt antall atomer av en radioaktiv isotop bruker fo- å halveres i antall. Halveringstiden 
kan males ved at strålingen fra materialet halveres i intensitet. Etter én hal /eringstid er 
strålingen blitt redusert til 50 %, og etter 2 halveringstider til 25 %, etter 3 halveringtider til 
12,5 % osv. Dette er illustrert i figur 11-2. Halveringstiden for ulike radioaktive staffer varierer 
mye, fra brekdeler av mikrosektinder til milliarder av år. Tabellen ll-l viser noen få eksempler på 
fysiske halveringstider for enkelte radioaktive staffer, og i hvilken sammenheng disse stoffene 
typisk forekommer eller brukes. 

oppnnnelig aktivitet 

•<Q-

etter en nalvenngstid etter to rtalvenngstider 

Figur 11-2. Halveringstid. Aktiviteten avtar med tiden. 
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Tabell ll-l. Eksempler på radioaktive stoffer med angivelse av type stråling, halveringstid og 
vanlig bruksområde eller situasjon der disse stoffer forekommer. 

Radioaktivt stoff, (Beteg- Stråleslag Halveringstid Kommentar. 
nelse). 

H-3, (Tritium) P 12,3 år Brukes i nødlys 
(industri) 

C-14, (Karbon) P 5730 år Dannes naturlig i 
atmosfæren. 

Co-60, (Kobolt) yogp 5,3 år Medisinsk bruk. 

Sr-90, (Strontium) 0 28,8 år Sr-90, Cs-137, og 
1-131 er viktige stoffer 

Cs-137, (Cesium) yoQø 30,2 år ved radioaktivt nedfall. 

1-131, (Jod) Kog/S 8 dager 

Tc-99m, (Technesium) Y 6 timer Medisinsk bruk, 
(diagnostikk) 

Ra-226, (Radium) a og Y 1622 år Medisinsk bruk 
(stråleterapi) 

Rn-222, (Radon) a 3,8 dager Boliger, gruver 

U-238, (Uran) a 4,5 milliarder år Naturlig radioaktivt 
uran. 

"Styrken" på en radioaktiv kilde angis ved begrepet aktivitet, en størrelse som angir hvor rask 
nedbrytingen (desintegrasjonen) av det radioaktive stoffet skjer. Aktivitet angis i enheten 
Bequerel, Bq. En aktivitet på f.eks. 100 Bq betyr at det skjer 100 desintegrasjoner pr. sekund. 
Aktivitet angis ofte som konsentrasjonsmål eller spesifikt mål, f .eks Bq/I, Bq/m3, Bq/kg eller ved 
nedfall på bakken; Bq/m2, osv. Ved å måle stråleimensiteten kan aktiviteten bestemmes, og ved 
å måle stråletype og energi kan de forskjellige radioaktive stoffer idemifiseres. I forbindelse med 
beskrivelse av strålingsforhold, aktivitet, doser osv., må det ofte brukes svært store eller små 
tall. For avfall oppgis f.eks. aktivitet i enheten GBq. IGBq = 1 milliard bequerel = 10° Bq. (Se 
ordliste om prefikser). 

11.1.4 Om dosebegreper. 

De forskjellige slag stråling har høyst forskjellige egenskaper og virkninger. For å beskrive 
virkningene er det viktig å kunne måle og kvantifisere stråling. Gjennom tidene har det blitt 
brukt mange mål og enheter på stråling. Det er lett å forveksle disse. 

En basisstørrelse er absorbert dose med enheten 1 orav. 1 Gy. Denne størrelsen angir hvor mye 
energi som blir absorbert pr. masseenhet, med andre ord den spesifikke energimengde som er 
overført fra strålekilden til det bestrålte materialet. 

Eksperimenter og erfaring har vist at virkninger av stråling på biologisk materiale ikke bare er 
avhengig av absorbert dose, men også av hva slags stråling som benyttes. Eksempelvis vil alfa-
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stråling forårsake mer biologisk skade enn gamma-stråiing, seiv om den absorberte dose er lik. 
Dette henger sammen med at alfa-stråling danner ioner tettere i vevet enn gamma-stråling. For 
å sammenligne virkningen av ulike stråleslag brukes størrelsen ekvivalent dose, med enhet 1 sie-
vert (Sv), som korrigerer for slike forhold. Korreksjonsfaktoren for ulike stråleslag varierer i 
området 1 -20. Eksempelvis har korreksjonsfaktoren for o-stråling tallverdien 20, hvilket betyr at 
o-stråling er 20 ganger mer effektiv med hensyn til biologisk skade sammenlignet med gamma-
stråling. 

Når mer differensierte og kompliserte organismer bestråles (mennesker, dyr) er det ytterligere 
forhold som har betydning. Fordelingen av absorbert dose vil som oftest være svært ulik mellom 
organene i kroppen. Strålefølsomheten for ulike organer og vevstyper varierer også, slik at 
strålevirkningen på organismen totalt sett avhenger av såvel fordelingen av absorbert dose som 
organenes eller vevenes strålefølsomhet. Begrepet som brukes for å ta hensyn til dette kalles 
effektiv dose, også denne størrelse med enhet 1 sievert eller ofte i praksis millisievert ImSv). 
Dette begrepet er spesielt utviklet for å kunne sammenligne ulike bestrålingssituasjoner med 
tanke på risikoberegninger og evalueringer. De: er dette begrepet, effektiv dose, som ofte 
benyttes i strålevernssammenheng. 

Radioaktive stoffer kan pustes inn eller komme inn i kroppen gjennom mat og drikke. Den 
dosemessige konsekvens av et inntak avhenger av mange faktorer. Dosen avhenger av 
personens alder, hvilke organer stoffet kommer til, hvor effektivt stoffet tas opp i lunger, skje
lett, skjoldbruskkjertel, benmarg, muskier, mage/tarmkanal osv. Dessuten er stoffets halverings
tid, kjemisk form og utskillelse fra kroppen viktig for dosebestemmelsen. Disse forhold beskrives 
ofte med begrepet radiotoksisitet. Dette begrepet angir hvor farlig et radioaktivt stoff er med 
hensyn til strålevirkninger på mennesker. Forholdet mellom effektiv dose og inntak av et 
bestemt radioaktivt stoff kan beregnes og kalles dosefaktor for dette stoffet (enhet ^Sv/Bq). I 
strålevern er det ofte praktisk å beregne dette i lys av gjeldende dosegrense som er 20 mSv. 
Den aktivitetsmengde av et stoff som ved inntak gir 20 mSv kalles ALI-verdien for stoffet. 
(ALI = annual limit on intake). Et stoff med lav ALI-verdi gir høyere dose enn et stoff med høy 
ALI-verdi med inntak av samme aktivitetsmengde. Det er beregnet ALI-verdier både for inntak 
gjennom luftveiene, dvs. pusting, og gjennom fordøyelsesorganene, dvs. gjennom mat og drikke 
/6/ . 

II 1.5 Om strålevirkninger. 

Pionerene i strålefaget erfarte og observerte tidlig at stråling kunne forårsak, skader på levende 
vev. Det er blitt forsket mye på disse aspektene, særlig etter bruken av atomvåpen i 2. verdens-
krig. Oppdagelsen av at stråling kunne brukes til kreftbehandling skapte dessuten et stort behov 
for kunnskap om strålevirkninger på biologiske systemer. 

Strålevirkningene på levende vev kan deles i to hovedkategorier; akutte og sene stråleskader. Et 
organ eller en organisme består av mange celler, og dersom strålingen fører til omfattende 
celledod, kan det bli kritisk for vevet. Dette skjer dersom stråledosen er "stor" dvs. effektiv 
dose i størrelsesorden over 1 sievert. Strålevirkninger som kan tilskrives et stort celletap kalles 
akutte virkninger. 

I alt strålevern legges det selvfelgelig avgjørende vekt på at akutte virkninger skal unngås ved 
all planlagt bruk av stråling. 
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- Sene virkninger etter bestråling. 
I et tidsperspektiv over mange år kan bestråling føre til økt risiko for utvikling av kreftsykdom. 
Virkningene kan også vise seg i senere generasjcner i form av misdannelser, sykdom m.m. 
Disse to forhold - risiko for utvikling av kreft og genetiske skader, har stor innflytelse på 
planlegging av strålevern og fastsettelse av vilkår for bruk av stråling. I praksis er det som 
oftest disse forhold som er grensesettende, og som har størst innflytelse på dimensjonering av 
vernetiltak og bruksvilkår. 

Risikoen for kreftutvikling eller genetiske skader som følge av bestråling er nå vurdert til ca. 7 % 
pr. sievert over en 50 års periode. Det antas proporsjonalitet mellom dose og risiko for sene 
skader. Denne risikoen er i praktiske sammenhenger lav, sammenlignet med sannsynligheten for 
slike helseskader av andre årsaker. 

11.1.6. Vårt strålemiljø. 

I livsmiljøet omgås vi mange forskjellige strålekilder, både naturlige og kunstige. Nedenfor 
omtales disse og deres strålingsmessige betydning litt nærmere 111. 

- Naturlige strålekilder. 
Naturlig ioniserende stråling finnes overalt på jorden som 
1 I stråling fra sola og verdensrommet Ikosmisk stråling), 2) stråling fra naturlig radioaktive 
stoffer i våre omgivelser (naturlig ekstern stråling) og 3) stråling fra naturlige radioaktive 
isotoper i egen kropp Inaturlig intern stråling). 

Kosmisk stråling. 
Kosmisk stråling kommer fra sola og verdensrommet og består av elektromagnetisk stråling og 
partikkelstråling. Det kosmiske strålenivået øker med høyden over havet fordi atmosfæren blir 
tynnere, og dermed absorberer mindre av strålingen enn ved havoverflaten. Eksempelvis kan en 
reise tur-retur over Atlanterhavet gi en effektiv dose på ca. 0,1 mSv. Ved ca. 1500 meter over 
havnivå vil det kosmiske strålenivå være omtrent fordoblet. Personer som bor i høytliggende 
områder som Alpene, Tibet, o.l. blir derfor eksponert for en vesentlig større stråledose fra kos
misk stråling enn mennesker som bor ved havnivå. I Norge utgjør dette bidraget årlig ca. 0,3 
mSv. pr. person i gjennomsnitt. 

Intern og ekstern naturlig stråling. 
I jord, fjell, luft og vann finnes alltid naturlig forekommende radioaktive stoffer. Forekomsten vil 
variere noe med de lokale geologiske forhold og sammensetningen av jordsmonnet. Disse 
stoffene vil inngå i et stort geologisk og biologisk kretsløp i likhet med andre stoffer. De vil dels 
bestråle oss eksternt og dels internt ved at noen isotoper inngår i vår egen kroppsbygning, blant 
andre K-40 (kalium) og C-14 (karbon). Årlig effektiv dose fra naturlig intern stråling er beregnet 
til ca. 0,4 mSv pr. person, altså omtrent samme nivå som det kosmiske bidrag. Når disse stoffer 
finnes i vårt miljø forøvrig, ekponeres vi eksternt og får en årlig effektiv dose som er ca. 0,5 
mSv pr. år (naturlig ekstern stråling). Samlet gir altså kosmisk og øvrig naturlig stråling 
gjennomsnittlig en effektiv dose på ca. 1,2 mSv. pr. år til hver person. Variasjonen i naturlig 
stråling i Norge er typisk 1 mSv, hovedsaklig grunnet variasjoner i naturlig ekstern stråling. 

Radon. 
Radon er en radioaktiv edelgass som avgir o-stråling. Radon dannes i forbindelse med ned-
brytingen av naturlig forekommende uran og thorium, og er av denne grunn å betrakte som 
naturlig stråling. Det som gjør radon viktig i strålevern er at radongassen konsentreres i boliger 
og gruver. Når vi puster vil lungevevet få en viss stråledose fra radongassen og dens datter-
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produkter som kan feste seg til lungevevet. Det er beregnet at midlere effektiv årsdose i Norge 
er 3,5 mSv. pr. innbygger. Stråledoser fra radon regnes som en dominerende strålekilde i vårt 
daglige liv, og betraktes i Norge og i mange andre land som en stor utfordring i strålevern-
arbeidet. 

Samlet - inklusive radon, blir årlig midlere effektiv dose i Norge som kan tilskrives naturlige 
kilder, ca. 4,7 mSv. pr. person. 

- Kunstige strålekilder. 
Stråling brukes i mange sammenhenger på en planlagt måte i medisin, industri og forskning. 
Befolkningen blir også eksponert for stråling som følge av ulykker ved kjernekraftverk og 
radioaktivt nedfall etter prøver med atomvåpen. Nedenfor gis en kort beskrivelse av slike 
forhold. 

Medisinsk strålebruk. 
Røntgenundersøkelser og bruk av radioaktive isotoper har i vårt århundre ført til store medi
sinske fremskritt i oppdagelse og behandling av mange sykdommer. Strålebruk er idag helt 
grunnleggende i moderne medisin. Malinger og beregninger som har vært gjennomført de siste 
år tyder på at medisinsk strålediagnostikk bidrar med stråledoser i området 0,5-0,6 mSv. årlig 
pr. individ. 

Strålebruk i industri, forskning og konsumentartikler. 
På samme måte som i medisin er det i industri og forskning funnet mange anvendelser av 
stråling som har vist seg effektive og nyttige. Kontroll av sveiseskjøter er et typisk eksempel der 
man bruker røntgenapparat eller egnede radioaktive kilder. Slik strålebruk inngår ofte som et 
viktig ledd i kvalitetskontroll av industriprodukter. Imen industriell prosesskontroll er stråling 
velegnet til tykkelsesmåling av forskjellig slag (nivåvakter, vektmålere, slitasjekontroll m.m.) 
Sterilisering av medisinske engangsprodukter med stråling er også en vanlig metode. I forskning 
brukes radioaktive isotoper ofte som sporstoffer for å studere strukturelle forhold eller reak-
sjoner av kjemisk, biologisk, eller geologisk interesse. Strålebruk i industri og forskning bygger i 
stor grad på at stråling lett kan males, med stor følsomhet og nøyaktighet. I forbrukerartikler 
som brannvarslere, brukes små mengder radioaktive stoffer. 

Stråledoser til mennesker generelt fra denne kategori bruk er meget lave, slik at det neppe er 
meningsfylt å snakke om begreper som kollektiv dose eller effektiv gjennomsnittsdose. Det er 
imidlertid nødvendig i vurdere slik strålebruk i relasjon til yrkesmessig bestråling og uhellsrisiko 
for dem som arbeider med disse kildene. 

Nedfall. 
Etter atombombene i Japan 1945 f ulgte en periode mot slutten av 1950-årene med omf attende 
pravesprengninger flere steder på jorden. Frem til 1963 var det omfattende prøvesprengninger i 
atmosfæren. Radioaktiviteten som ble frigjort, fordelte seg i stor høyde (stratosfæren) og falt 
etterhvert ned over hele jordkloden. Det er mange ulike radioaktive isotoper som dannes ved 
slike sprengninger, men særlig viktig er Cs-137 (cesium), Sr-90, (strontium), begge med halver
ingstid på ca. 30 år, og C-14, (karbon) med halveringstid 5700 år. Erfaringene fra denne 
perioden viste at visse næringskjeder var spesielt utsatt, og i Norge er reindriften eksempel oå 
det. Det er vanlig for slik eksponering å beregne midlere effektiv dose summert fremover i tid. 
Nedfallet fra prøvesprengninger vil frem til fir 2000 utgjøre 1,4 mSv pr. person beregnet for hele 
verdensbefolkningen. Det er opplagt betydelige forskjeller i stråledose Ira nedfall avhengig av 
bosted, bomiljø, kostvaner m.v. For reindriftssamer i Norge er dosen fra nedfall etter kjerne-
våpenprøver beregnet å bli ca. 15 mSv pr. person frem til år 2000, mens for den norske befolk-
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ning forøvrig vil den bli ca. 1 mSv. Det er nå ca. 30 år siden den mest aktive perioden med 
pravesprengninger, og hoveddelen av stråledosen kom de første årene. Det årlige dosebidraget 
nå (1992) fra slikt nedfall vil være i området 0,03 mSv/år. 

Atomkraftverk. 
Atomkraftverk er idag en viktig energikilde i mange land. Det er nå over 400 slike kraftverk i 
drift og nesten 100 er under konstruksjon - på verdensbasis. Det legges meget stor vekt på 
sikkerhet ved drift av atomkraftverk for å unngå ulykker og spredning av radioaktive stoffer i 
miljøet. Under normale driftsforhold er stråledosene til verdensbefolkningen fra atomkraftverk 
små og beregnet til ca. 0,0006 millisievert pr. individ, årlig, dvs. i størrelsesorden 1/10 000 av 
det årlige naturlige strålenivå. 

Til tross for alle sikkerhetsanstrengelser viser erfaringene at ulykker ved atomkraftverk ikke kan 
utelukkes. Industriulykker av dette slag kan få store og omfattende konsekvenser i et samfunn, 
jfr. Tsjernobylulykken. Norge ble betydelig berørt av Tsjernobylulykken og det er gjort omfat
tende tiltak for å redusere skadevirkningene. Ulykken har også ført til mye ny kunnskap og 
erfaring om nedfall av denne karakter. Årlig dose fra nedfall, - både fra bombeprøver og fra 
Tjernobyl, er nå ca. 0,1 mSv. 

I fig. 11-3 gis en oversikt over gjennomsnittlig årlig effektiv dose pr. individ i befolkningen fra de 
viktigste naturlige og kunstige strålekilder. 

Fig. 11-3. Årlig effektiv dose i Norgé fra de viktigste strålekildene! Naturlige strålekilder bidrar 
med 4,7 mSv samlet mens kunstige kilder gir 0,7 mSv gjennomsnittlig pr. individ. 
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11.1.7 Om strålevern. 

Etterhvert som stråling ble tatt i bruk og skadelige virkninger ble kjent, oppsto et behov for 
systematiske vernetiltak. Det var i tilknytning til medisinsk bruk at sikkerhetsarbeid først ble 
igangsatt fordi mange leger pådra seg seiv og pasienter skade. Senere ble også andre bruks
områder inkludert i strålevernsarbeidet, og likeledes beredskap knyttet til drift av kjernekraf
tverk. Strålevern er i stor grad harmonisert og likeartet i industrialiserte land. Det har sammen-
heng med dannelsen av den internasjonale strålevernskommisjon (ICRPI i 1928. Bruk av stråling 
er regulert i en særskilt lovgivning, som i Norge ble iverksatt 1938 18/. Lov og forskrifter stiller 
krav om godkjennelse av bruk og utstyr, at det skal føres tilsyn osv. Det er Statens institutt for 
strålehygiene (Statens strålevern f ra 1.1 .-93 I som forvalter lov og regelverk om stråling i 
Norge. 

Strålevern må generelt tilpasses den aktuelle bruk eller situasjon, og det kan være stor forskjell 
på typen av tiltak, omfanget av tiltak og kostnader. Grunnleggende forutsetninger for utøvelse 
av strålevern er kunnskap om stråling og strålevirkninger, samt det forhold at stråling må males. 
Malinger kan variere mye i kompleksitet, avhengig av hvilken strålingstype som skal males og 
hvilket presisjonsnivå som er nødvendig for aen aktuelle situasjon. 

Strålevern er basert på visse felles prinsipper som skal legges til grunn ved vurdering av 
virksomheter med strålebruk 19/. 

1. Nytteprinsippet. 

Enhver virksomhet med bruk av stråling skal vurderes med hensyn til fordeler og ulemper. En 
virksomhet med stråling skal bare godtas dersom det kan påvises en netto nytteverdi. 

2. Optimaliseringsprinsippet. 

Opumalisering innebærer at ulempene skal hoides lavest mulig samtidig med at nytten skal være 
størst mulig. Ved all strålebruk skal altså stråledoser til mennesker hoides så lave som praktisk 
mulig vurdert ut fra tekniske, sosiale og økonomiske forhold. 

3. Prinsippet om dosegrenser. 

Ved all omgang med og bruk av stråling skal fastsatte dosegrenser ikke overskrides. Grunnen til 
at ICRP har nedfelt et dosegrenseprinsipp er at det tenkes situasjoner der individuelle doser er 
uakseptabelt høye, seiv om optimalisering fører til lave kollektivdoser og som hovedregel også 
lave individuelle doser. 

ICRP har anbefalt en dosegrense på 20 mSv pr. år for yrkeseksponerte, mens for individer i 
befolkningen generelt angis 1 mSv/år som dosegrense 191. 

Gjennomføring av disse strålevernsprinsippene kan variere mye i kompleksitet, og i enkelte 
situasjoner er det nødvendig med politiske vedtak. Det er ofte vanskelig å fastsette risikonivåer 
som skal være akseptable både i en samfunnsmessig og individuell sammenheng. Vurdering av 
nytteverdien av en virksomhet kan også variere fra land til land avhengig av andre forhold og 
naturlige forutsetninger, f.eks. mulighet for å utnytte vannkraft istedet for atomkraft. 
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11.2 Radioaktivt avfall - generelt 

Det er nå omtrent 100 år siden radioaktive staffer ble oppdaget og den første kunnskap om 
stråling ble ervervet. Anvendelsen av stråling til forskjellige formål kom fort, særlig innen 
medisin og industri. Med bruk av radioaktive stoffer i samfunnet oppsto naturlig nok også et 
spørsmål om hva man skulle gjere med kildene etter bruk. Til å begynne med ble dette spørsmå
let ikke ofret stor oppmerksomhet og man handlet lenge ener prinsippet om "ute av øye - ute av 
sinn ". Radioaktivt avfall ble kastet, gravd ned, brent, dumpet på havet csv. Etter at kjerne-
reaktorene kom i drift i mange land for å produsere energi og våpen, oppsto store mengder 
avfall. Samtidig ble befolkningen mer oppmerksom og bevisst på strålingsfare generelt, spesielt 
på grunn av bruken av atomvåpen i 1945 og spredningen av radioaktive stoffer som følge av et 
stort antall prøvesprengninger med atomvåpen. Den bevissthet og kunnskap om strålevirkninger 
på kort og lang sikt som ble ervervet, førte etter hvert til at de lettvinte tøsningene for behand
ling av radioaktivt avfall ble mer og mer uakseptable. Internasjonale overenskomster ble etablert 
for å stoppe de åpenbart ikke-akseptable avfallsdisposisjoner. Londonkonvensjonen av 1985 
som forbyr dumping i havet, er eksempel på det. Det er etablert et omfattende internasjonalt 
samarbeid for å etablere kriterier og sikkerhetsprosedyrer for behandling av slikt avfall i regi av 
OECD-landene, Det internasjonale atomenergibyrå og EF /IO/. 

Kravene til sikkerhet for oppbevaring, handtering og deponering av slikt avfall er knyttet til 
strålerisikoen som avfallet representerer for nålevende og framtidige generasjoner, og virkninger 
på miljøet generelt. 

Radioaktivt avfall grupperes i 3 hovedkategorier; høyaktivt, middelaktivt og lavakti.t avfall. En 
generell klassifisering av cvfall, basert på aktivitet og halveringstider, er gitt av Det inter
nasjonale atomenergibyrå, IAEA /11/ . Tabell II.2 beskriver disse klassene med viktige kjennetegn 
angitt for de respektive klasser. 

Det er forskjellige krav som stilles til behandling av avfall innen disse kategorier. Det planlagte 
deponiet i Norge skal omfatte lav- og middelaktivt avfall der hovedkravene er tilfredsstillende 
stråleskjerming og at radioaktive stoffer ikke frigjøres på en uakseptabel måte. 

II.3 Nåværende situasjon 

I Norge er det lite radioaktivt avfall sammenlignet med mange andre land fordi vi ikke benytter 
kjernekraft til elektrisitetsproduksjon, f.eks. utgjør den norske avfallsmengden én prosent av 
Sveriges. Det avfall som finnes kommer f ra forskningsreaktorene ved IFEs (Institutt For 
Energiteknikk) anlegg på Kjeller og i Halden. Dessuten kommer noe avfall fra medisinsk, 
næringsmessig og forskingsmessig bruk. 

Avfallet i Norge tas hand om av IFE på Kjeller. Eksisterende avfall er dels gravd ned på Kjeller og 
dels plassert i en spesialbygd lagerbygning. IFEs prosedyrer for behandling og oppbevaring av 
avfallet er kontrollert og godkjent av myndighetene. 

Avfallet er innstøpt i stålfat og spesialbeholdere. Mengden er idag ca. 1500 fat plassert i lager
bygning og ca. 1000 fat nedgravd. Det finnes detaljert oversikt over mengde og type radio
aktive stoffer som avfallet består av. Nedgravingen av avfall på Kjeller ble utført i 1970. 
Sikkerhetskravene son ble satt var at beholderne skulle være intakte i 50 år og at eventuell 
fngivelse av aktivitet de etter skulle representere en minimal risiko. Det er idag ca. 40 % igjen 
av totalaktiviteten som l'e nravd ned. Det nedgravde avfallet innholder noe bestrålt uran med 
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lang halveringstid. Disse mengdene er beskjedne og kan strålingsmessig sammenlignes med et 
tilsvarende volum av naturlig alunskifer fra Oslo-feltet. Avfallslageret har hittil ikke vist tegn til 
lekkasje og virksomheten har ikke medført uhell som har gitt unormalt strålenivå i eller utenfor 
anlegget. 

Tabell 11.2 Klassifisering og kjennetegrc ved radioaktivt avfall /11/ . 

AvfaHskategori Viktige kjennetegn *) 

I. Høyaktivt, langlivet Høy beta/gamma-stråling 
Betydelig alfa-stråling 
Høy radiotoksisitet 
Høy varmeutvikling 

II. Middelaktivt, langlivet Middels beta/gamma-stråling 
Betydelig alfa-stråling 
Middels radiotoksisitet 
Lav varmeutvikling 

III. Lavaktivt, langlivet Lav beta/gamma-stråling 
Betydelig alfa-stråling 
Lav/middels radiotoksisitet 
Ubetydelig varmeutvikling 

IV. Middelaktivt, kortlivet Middels beta/gamma-stråling 
Ubetydelig alfa-stråling 
Middels radiotoksisitet 
Lav varmeutvikling 

V. Lavaktivt, kortlivet 

, . _ 

Lav beta/gamma-stråling 
Ubetydelig alfa-stråling 
Lav radiotoksisitet 
Ubetydelig varmeutvikling 

•) Karakteristikkane er kvalitative og kan variere. "Ubetydelig" indikerer at den aktuelle størrelse kan i g n o r e s for 
deponeringsformfll. "Kortlivet" beskriver avfall hvor aktiviteten avtar til aksaptabla nivaer i løpet av tidsperioder hvor det 
kan forutsettes at administrative tiltak vil vedvare. 

11.4 Behov for nytt deponi 

Eksisterende lagerkapasitet på Kjeller forventes fullt utnyttet ved årsskiftet 1993/94. Årlig til
vekst av avfall er anslått til ca. 100 fat pr. år frem til år 2010, og antall fat er da estimert til ca. 
4 500. Vurdering av avfallsmengde etter år 2010 er usikker, men et overslag frem til år 2030 
antyder totalt ca. 7 300 fat. Det vil være naturlig å dimensjonere med en viss reservekapasitet, 
og et deponi som kan romme ca. 10 000 fat synes fornuftig. 

Det er hensiktmessig å etablere et deponi som en mer varig løsning enn nåværende oppbevaring 
av avfallet i en lagerbygning. Et deponi vil frigjøre lage ,:.trasitet på Kjeller og føre til en bedret 
situasjon der. Avfallet som idag er nedgravd på Kjeller forutsettes flyttet til det nye deponiet. 
Fordelen med en slik flytting er å få alt avfallet samlet på ert sted i egnet fjellrom, og derved 
eliminere ulempen med deponering nær jordoverflaten og arealbindingen på Kjeller. 
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11.5 Alternative løsninger 

11.5.1 Generelt. 

Ut fra behovet beskrevet ovenfor, må det i løpet av kort tid tas beslutning om enten å utvide 
lagerkapasiteten eller å etablere et deponi for denne type avfall. 

Det er i denne forbindelse viktig å ha klart for seg forskjellen mellom deponi og lager. I NOU 
1991:9 121 er det gitt disse definisjonene som er allment akseptert innen atomforskningen og 
kjernekraftindustrien: 

Et deponi skal konstrueres slik at det etter driftsperioden skal kunne forsegles uten 
ønske om å kunne inspisere eller gjenvinne avfallet. 

Et lager er utformet med den intensjon at det skal være mulig å få tilgang til avfallet for 
senere inspeksjon, gjenvinning, ompakking og eventuell fråflytting. 

Det aktuelle lav- og middelaktive avfallet som i dag finnes lagret/nedgravd på IFE er uinteressant 
for gjenvinning. Ompakking er unødvendig, med eventuelt unntak for nedgravde beholdere som 
kan være skadet. 

11.5.2 Fortsatt lager. 

Det er mulig å bygge nytt lager innenfor IFEs område på Kjeller, men utvidelse av eksisterande 
lager eller bygging av ny lagerbygning et annet sted kan under alle omstendigheter ikke bli annet 
enn utsettelse av en endelig deponering av avfallet. 

Et alternativ kan være å etablere et nytt lager, evt. utenfor IFEs område, men utformet slik at 
det senere kan omgjøres til et deponi. Et nytt lager utenfor IFEs område vil imidlertid kreve 
tilsyn og overvaking på en mer omfattende måte enn et permanent deponi. 

11.5.3 Eksport av avfallet. 

Flere land har etablert anlegg for deponering av lav- og middelaktivt avfall, bl.a. er slike anlegg 
tatt i bruk både i Sverige og i Finland. 

Det norske avfallet utgjør pr. idag mindre enn 1 % av det svenske avfallet, både med henblikk på 
volum og aktivitet. Teknisk og økonomisk burde det derfor være mulig å "eksportere* avfallet 
for deponering. Det er imidlertid et hevdvunnet prinsipp at hvert land seiv bør ta hand om sitt 
eget radioaktive avfall. Eksport av avfallet ansees derfor ikke som en aktuell løsning. 

li.5.4 Alternative deponeringsmuligheter i Norge. 

De stedsalternativene som er aktuelle i dag (Killingdal, Kukollen og Himdalenl, er ikke de eneste 
hvor kravene til slike anlegg kan oppfylles. 

Det finnes sannsynligvis flere gruver som både sikkerhetsmessig og teknisk er like godt egnet -
eller bedre - enn Killingdal. Fortrinnsvis bør en gruve ha bergrom utenfor malmkroppen, og 
bergrommene bør ha en størrelse og en form slik at de kan anvendes direkte eller med moderate 
endringer eller utvidelser. Aktuelle nedlagte gruver ligger alle i betydelig avstand fra Kjeller. 
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En utsprengt fjellhall kan etableres nær Kjeller. Hvis kravet om "kort avstand fra Kjeller" 
imidlertid tolkes noe lenger enn de 20 - 25 km kjøreavstand som ble satt da Himdalen og 
Kukollen ble foreslått, vil flere aktuelle alternativer kunne finnes - som for eksempel: 

- fjellformasjoner slik som skifre, gabbro eller amfibolitt som er mindre permeable enn gneis- / 
mylonittbergartene ved Kukollen og Himdalen. 

• et dypt fjellrom i et omrade med lav topografi og dermed liten gjennomstramning av grunn
vann. 

En annen lasning enn fjellhall er også tenkelig; deponi i lav-permeabilitets løsmasseavsetninger 
med liten gjennomstramning av grunnvann og høy adsorpsjonskapasitet. 

Det kan tenkes at andre alternativer som skissert over, kunne tilfredsstille de geologiske og 
hydrogeologiske kriteriene noe mer optimalt enn de tre foreliggende alternativene. Imidlertid er 
det flere kriterier å ta hensyn til. 

i l .6 Forholdene i andre land 

Hittil har situasjonen i hovedtrekk vært at de enkelte land har tatt hand om lagring og depone
ring av eget radioaktivt avfall. Bide deponering nær overflate og i berg/fjellrom er valgt eller 
planlagt i andre land slik det frumgår av tabell 11.3 . Alle er anlagt ut fra prinsipale sikkerhetskrit-
erier med hansyn til stråling fra avfallet og fremtidig risiko. Hovedinntrykket er at framtidige 
deponier av denne art i andre land søkes lagt til berg eller fjellrom. 

Tabell 11.3 Årstall for igangsatt eller planlagt etablering av deponi, samt deponitype for lav- og 
middelaktivt avfall i enkelte andre land 121. 

Nær overflate Bera/fiellrom 

USA: 1955-1996 
England: 1 960 (Sotlafieldl 2005 
Tyskland (Vest): 1967 
Frankrike: 196S 

Sverige: 1988 
Spania: 1990 
Japan: 1991 
Finland: 1992 
Sveits: 1998 
Belgia: 2000 

Etter oppslagene i media de siste årene synes avfallsproblemene ikke å være ivaretatt på en 
tilfredsstillende måte i tidligere Sovjetunionen, • til tross for at landet opplagt produserte store 
mengder avfall fra såvel sivil som militær virksomhet. I ettertid viser erfaringene derfrå hvilke 
omfattende praktiske, sosiale og endog politiske problemer som kan oppstå dersom dette ikke 
tas hand om i samsvar med generelle internasjonale overenskomster, anbefalinger og konven-
sjoner. 
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11.7 Valg av lokalitet - utvelgelseskriterier 

I forbindelse med utvelgelse av lokalitet og utforming av et deponi i fjell finnes en rekke 
generelle krav og forutsetninger /121. Den sikkerhetsmessige bétvdningen av de enkelte krav vil 
variere, og ikke alle kravene er like viktige. Utvelgelseskriteriene som er benyttet, er kort 
beskrevet nedenfor. Geografisk beliggenhet av lokalitetene er vist i Fig. 11-4. 

11.7.1 Killingdai gruve. 

Forslaget om Killingdai gruve som lokalitet for deponi ble fremmet av Kveseth-utvalget i 1991 
121. Basert på valget av bergrom som deponiløsning, ble Killingdai gruve foreslått ut fra vurderin-
ger av tekniske, sosiale og økonomiske forhold. Killingdai gruve ble funnet å ha velegnet 
geologi, beliggenhet og beskaffenhet. Utvalget la særlig vekt på at gruven var nedlagt, var tørr, 
hadde naturlig ventilasjon og lite grunnvannsinnsig, samt at et deponi flere hundre meter under 
jordoverflaten kunne gi en høy grad av publikumsaksept. 

11.7.2 Kukollen og Himdalen. 

Utvelgelse av deponialternativene på Kukollen og i Himdalen fremkom etter oppfølging av 
Kveseth-utvalgets subsidiære anbefaling 121. 

• Utvelgelseskriterier: 

Geografiske forhold. 
Het har vært en grunnleggende forutsetning for en subsidiær lokalisering av deponiet at det 
skulle ligge i nærheten av IFEs anlegg på Kjeller i Akershus. Dette har vært tolket slik at 
deponiet bør ligge innen en kjøreavstand på 20-25 km fra Kjeller. Deponiet bør av kostnadshen-
syn ikke ligge langt fra eksisterende offentlig vei. 

Befolkningsmønster og arealplanen 
Deponiet bør i minst mulig grad komme i konflikt med pågående eller planlagt bruk av arealene. 
Det må derfor tas hensyn til foreliggende kommunale arealplaner. Deponiet bør ikke ligge i et 
område sov. kan bli satt under press for annen utbygging. Deponiet skal derfor ikke ligge i 
nærheten av tett bebyggelse og ikke i umiddelbar nærhet av faste bosteder. 

Topografiske forhold. 
Avfallet skal stå tørt, og deponiet skal derfor arrangeres slik at drenering ved selvfall sikres 
Terrengforholdene bør være slik at det oppnås best mulig overdekning ved en rimelig kort 
adkomsttunnel. Overdekning skal minst tilfredsstille kravene som gjelder for våpenvirkning på 
tilfluktsrom type A /131. 

Geologiske forhold. 
Deponiet skal anlegges i et geologisk stabilt område. Ut fra dette hensyn er det prekambriske 
grunnfjellsområdet øst for Oslo-feltet velegnet innen det aktuelle geografiske området. 

Berget skal være homogent, tettest mulig og ha oversiktlige strukturforhold. Lokaliteten velges i 
god avstand fra større vannforende sprekkesoner, aktive forkastninger og andre svakhetssoner. 
Bergarter og mineralforekomster som kan føre til spesielt korrosivt miljø i deponiet skal unngås. 

Områder med bergarter og mineralforekomster som kan tenkes å bli drivverdige er uaktuelle. 
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Hydrogeologiske forhold. 
Som hovedprinsipp skal deponiet være drenert (selvdrenerende), og innstrømning av vann i 
deponiet skal være så liten som mulig. Større vannreservoarer i terrenget over deponiet bør 
derfor unngås. Deponiet bør ikke ligge i nærheten av eller i kontakt med betydningsfulle grunn-
vannsressurser. 

- Kukollen og Himdalen som aktuelle lokaliseringsmuligheter. 
Gjennom en kartstudie og en orienterende befaring i de aktuelle distrikter ble det i første 
c. aang utvalgt 52 lokaliteter i 8 kommunen Deretter ble flyfoto av de aktuelle områdene, 
geologiske kart og annen dokumentasjon studert. Antall lokaliteter ble gjennom dette redusert 
fra 52 til 28. 

Disse 28 lokalitetene ble befart og gjort til gjenstand for en ingeniørgeologisk vurdering. Videre 
ble de hydrogeologiske forholdene studert på basis av innsamlet materiale, bl.a. data vedrørende 
alle brønner som tidligere var boret i de aktuelle områdene. I denne omgang ble også kommune
planene for de aktuelle områdene studert. Resultatet ble 13 lokaliteter foreslått for videre 
utredning. 

I det siste utvelgelsestrinnet var målet å peke ut 2 lokaliteter som skulle bli gjenstand for en for-
prosjektutredning. I denne siste fasen ble det avholdt møter med de 6 berørte kommunene. Her 
ble pianene om deponiet presentert, og det ble redegjort for utvelgelsesprosessen og om 
prinsippene for anleggets utforming. Fra kommunenes side ble det fremlagt informasjon om 
planer og andre forhold som kunne ha betydning for den videre utvelgelse. Videre ble det 
avholdt møte med miljøvernavdelingen i Akershus Fylkeskommune som ga en samlet oversikt 
over naturforvaltnings-, frilufts- og naturverninteresser i de aktuelle områder. 

Konklusjonen av dette arbeidet var at lokalitetene Kukollen i Sørum og Himdalen i Aurskog-
Haland, - etter en samlet vurdering, er å anse som de to beste av de undersøkte lokaliteter. 

Begge lokaliteter ligger i det prekambriske grunnfjellsområdet. På begge steder er det riktignok 
svakhetssoner i det omgivende fjellet, men deponiet kan plasserrs i sannsynlig tett fjell i stabile 
"fjellblokker" mellom svakhetssonene. Begge steder gir terrenget tilstrekkelig fjelloverdekning, 
og de anleggsmessige forholdene er gunstige. 

Avgjørende for valget av disse to lokalitetene har vært deres geografiske beliggenhet. Begge 
ligger langt fra tettbebyggelse og med relativt stor avstand til nærmeste spredte bebyggelse, ca. 
1,5- 2,0 km. Ingen av lokalitetene ligger i områder hvor det av kommuneplanene fremgår mulig 
fremtidig utbygging. Likeledes når det gjelder en samlet vurdering av naturvern-, naturforvalt
nings- og friluftsinteresser, synes disse å peke seg ut i forhold til de øvrige lokaliteter. Begge 
lokalitetene ligger nær eksisterende veger, dog vil det være behov for en begrenset opprustning. 
En nærmere beskrivelse er gitt i kapittel III. 

- Lokalisering i Skedsmo kommune? 
Det er fremsatt ønske om et deponi i umiddelbar nærhet av IFEs anlegg på Kjeller. Det ble 
imidlertid ikke funnet noen lokalisering som oppfylte kriteriene i området omkring Kjeller. De 
nærmeste lokalitetene som er funnet teknisk egnet for etablering av et deponi, er: 

Ringdalen i Skedsmo: avstand 7 km 
Bjørnholen i Skedsmo: avstand 6 km 
Gjelleråsen i Skedsmo: avstand 6 km 
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Movedinnvendingene mot disse alternativene er i korte trekk: 

Lokaliteten i Ringdalen ligger midt i et meget benyttet utfartsområde såvel sommer som 
vinter (atkomstvei til Romeriksåsen). 

Lokaliteten Bjamholen i Asak-marka kan komme i konflikt med NRVs overføring av 
råvann fra Glomma via Bjarndalen til renseanlegget i Hauglifjellet. 

Lokaliteten under Gjelleråsen er omgitt av omfattende tettbebyggelse på 3 sider: Holum, 
Skillebekk, Fossum, Stovner, Lørenskog, Strømmen, Skjetten og Lahaugmoen, og ble av 
denne grunn funnet uegnet, da området lett vil kunne komme under et sterkt press for 
videre utbygging. 

Figur 11-4. Geografisk beliggenhet av de tre deponialternativene. 
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III. BESKRIVELSE AV TILTAKET 

Et deponi for radioaktivt avfall må konstrueres og dimensjoneres for å være operativt og intakt i 
lang tid fremover. For lav- og middelaktivt avfall er tidsperspektivet i så måte noen hundre i r . 
De sosiale og politiske aspekter samt omfanget av slike tiltak, er en betydelig utfordring. I 
mange land er dette utredet og debattert i omfattende grad. Den grundighet og omfattende 
planlegging som har omgitt behandling og deponering av radioaktivt avfall, - særlig i kjernekraft-
landene, har stor overføringsverdi til andre land. 

111.1 Beskrivelse av avfallet 

Det høyaktive avfallet som finnes i Norge (små mengder! er ikke omtalt i denne rapporten fordi 
det er uaktuelt å plassere dette avfallet sammen med det lav- og middelaktive. Denne typen 
avfall krever andre løsninger for oppbevaring. 

Ill. 1.1 Hvor oppstår avfallet? 

De viktigste kildene til radioaktivt avfall i Norge er forskningsreaktorene på Kjeller og i Halden. 
Radioaktive stoffer er imidlertid i bruk i en rekke sammenhenger innen medisin, forskning og 
industri, og denne andelen er økende. Volummessig er sistnevnte bidrag større enn fra atom-
forskningen, men har generelt lavere aktivitet. Noe av avfallet har kort halveringstid, og etter en 
kortere mellomlagring vil disse stoffene kunne deponeres på vanlige søppelfyllplasser eller 
forbrennes. Lav- og middelradioaktivt avfall i Norge kommer fra følgende hovedaktiviteter: 

Avfall fra I FE, hei under: 
Driftsavtalt inklusiv ionebyttermasse 
Isotopproduksjon 
Laboratorieavfall 

Avfall fra andre virksomheter, herunder; 
Medisin 
Industri og forskning 
EXIT-skilter fra luftfart og oljeindustrien 
Røykvarslere fra industri 
Scale (radioaktive raravleiringer fra olieproduksjon). 

III. 1.2 Avfallets sammensetning. 

- Mengde: 
Følgende mengder radioaktivt avfall finnes lagret og forventes å oppstå i Norge fram mot år 
2030: 

Nedgravd avfall på Kjeller : 1.000 fat 
Lagret avfall på Kjeller : 1.500 fat 
Forventet avfallsmengde 1992-2030 : 4.000 fat 
Forvernet rivningsavfall "gamle reaktorer" 
og andre anlegg 1992-2030 800 fat 

Sum : 7.300 fat 
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- Type: 
Følgende hovedtyper avfall finnes lagret eller produseres i Norge: 

A vfall fra uranrenseanlegg. 
Avfallet (flytende fisjonsprodukter) er fra det nedlagte uranrenseanlegget på IFE, Kjeller. Dette 
er innblandet i sement/vermikulit og lagret. Avfallet inneholder mindre mengder plutonium. Det 
er ingen ytterligere produksjon. 

Avfall fra Metallurgisk laboratorium. (Met.lai.) 
Dette er radioaktivt kutte- og slipeavfall fra brukt (bestrålt) brensel som oppstår i forbindelse 
med etterundersakelser. 

lonebyttermasse. 
lonebvttermasse fra Halden-reaktoren foreligger som halvflytende masse og innblandes i sement 
og vermikulit. 

Avfall fra isotop-produksjon. 
Produksjonen av isotoper gir ulike typer avfall. 

Avfall fra forskning. 
Diverse forskningsaktiviteter på IFE og andre forskningsinstitusjoner medfører ulike typer radio
aktivt avfall. 

Avfall fra medisinsk bruk. 
Omfatter bl.a. rester fra isotoper brukt i sporundersøkelser. Innblandes ofte i cement/vermikulit. 

Bestrålingsnåler. 
Radium ble tidligere brukt i stråleterapi. Bestrålingsnåler med radium er ikke lenger i bruk. 
Nålene er nå lagret i 3 fat på Kjeller. Disse skal ikke deponeres sammen med det lav- og 
middelaktive avfallet. Det er ingen ytterligere produksjon. Innkapslede strålekilder til medisinsk 
bruk (bl.a. kreftbehandling) returneres i dag normalt til utenlandsk leverandar. 

Avfall fra industri. 
Omfatter ulike typer avfall inkl. avfall fra forsvaret. 

Scale. 
Scale er avieiringer i rør fra oljeproduksjon. Avfallet har lav radioaktivitet og lagres som et pulver 
i stålkasser. 

EXIT-skilter. 
Selvlysende EXIT-skilter fra flyselskaper og oljeindustrien innsamles og lagres. Skiltene 
inneholder tritium. 

Røykvarslere. 
Røykvarslere inneholder små strålekilder (americium) og blir lagret sammen med annet lavaktivt 
laboratorieavfall. Det er ingen systematisk innsamling av røykvarslere i Norge. 

Rivningsavfall fr- Kjeller- og Halden-reaktorene. 
Når man besluttt' å nedlegge driften av Kjeller og Halden reaktorene, JEEP II og HWBR, vil det 
oppstå overflateforurenset avfall (komponemer og skjermingsmaterialer) og annet avfall med 
ulikt innhold. 
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- Aktivitet og radiotoksisitet-

Avfallet kommer fra mange forskjellige virksomheter og kilder som nevnt ovenfor. Det inne-
holder forskjellige radioaktive stoffer og aktivitetsmengdene varierer mye. Det er tidligere 
beskrevet at ulike radioaktive stoffer har høyst forskjellig strålerisiko, dvs. inntak av samme 
aktivitetsmengde kan gi forskjellig stråledose. Dette betyr at stoffene har forskjellig radiotok-
sisitet, uttrykt ved ALI-verdiene. (se kap. 11.1.4). Det norske lav- og middelaktive avfall i år 
2030 er spesifisert i tabell 111-1. Tabellen viser hvilke stoffer som inngår i avfallet med opp-
lysninger om aktuelle halveringstider, ALI-verdier, strålingstype og total aktivitet. 

Tabell 111-1: Radioaktive stoffer (nuklider) og karakteristika i avfallet år 2030. 

ALI-verdi for Total 
Nuklide Halveringstid Strålingstype inntak via aktivitet 

(årl drikkevann 
(GBq) 

(GBq) 

Co-60 5,3 Beta, gamma 0,003 3000 
Kr-85 10,6 Beta, gamma • 35 
H-3 12,3 Beta 1,0 105000 

Eu-152 13 Beta, gamma 0,01 0,1 
Sr-90 28 Beta 0,0006 40000 
Cs-137 30 Beta, gamma 0,001 55000 
Am-241 458 Alfa, gamma 0.00003 1150 
Ra-226 1622 Alfa, gamma 0,00009 51 
C-14 5760 Beta 0,04 148 

Pu-240 6760 Alfa 0,00004 465 
Pu-239 24000 Alfa, gamma 0,00004 427 
Ca-41 103000 Gamma 0,07 50 
CI-36 310000 Beta 0,02 0,4 
U-238 4,5-1 Os Alfa, gamma 0,0008 1,4 

•) Kr-85 tas ik e opp i kroppen. 

Den samlede aktiviteten i alt avfallet forventes å bli noe over 200 000 GBq år 2030. Figur HM 
viser tidsforløpet for total aktiviteten og den totale radiotoksisiteten etter dette årstall. Figuren 
viser at tota la kti vi te ten avtar raskt. Dette skyldes at en stor del av aktiviteten i avfallet kommer 
fra kort! i vede radioaktive stoffer som tritium, cesium og strontium. Etter 10 år er aktiviteten 
redusert med 33 % og etter 40 år med 76 %. Etter 200 år er aktiviteten ca. 1 % av den opprin-
nelige og domineres da av de langlivede nuklidene americium og plutonium. 

Tabellene III-2 og III-3 gir en spesifisert oversikt over det radioaktive avfallet som er lagret på 
Kjeller pr. 31.12 1991, og den stipulerte mengde avfall som tilkommer i perioden 1992-2030. I 
tabellene fremgår også hvor avfallet kommer fra. 
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Figur 111-1. Tidsforløpet for den totale aktiviteten og radiotoksisiteten i avfallet etter år 2030. 
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:l* 

Tabell III-2: Avfallsmengder lagret ved IFE pr. 31.12.91 

Gnippe Opphav 
Anull be-

holdere 

<h0 

Aktivitetiinnhold pr. 31.12.91 (GBq)" 
Gnippe Opphav 

Anull be-
holdere 

<h0 Co-60 Kr-85 H-3 Et'-152 Sr-90 Ci-137 Am-241 Re-226 C-14 Pu-240 Pu-239 Cl-41 CI-36 U-238 

1 
2 
3 
4 

s 
6 
7 

Uranrensetnlegg 
Mel .Ub 
lonebyttemuue 
Seile 
Beitr.nller* 
EXIT •kili 
Andre 

50 
50 

100 
i. 25 

3 
4 

1300 

1250 

4O0 40 
100000 

80 

135 
11500 

» 12000 

400 

185 
13200 
7400 

4000 

240 

7 

» 1 
» 300 

10 40 

115 
12 
78 

12 

0.1 
0.02 

Ligirl innendon 1532 r . .0 40 100000 240O0 24800 247 11 40 115 102 0,12 

Nedgravd 1013 i : ) - 1530 1550 80 1.2 

Sum loult e i . 2545] 1770 40 100000 25600 26300 247 U 40 115 182 1.3 

1 1 1 0 0 I ililfcaatcr. En kaue tilsvarer 8 lønner. " 1 Gbq » 10* Bequerel. 
" Midlertidig eitinut. n ToUlt for R*-226 og Ri-228 teriene: 15 OBq. 
" Bestrålinginåler forutsettea deponert sammen med langlivet, høytktivt avfall. 

Tabell 111-3: Avfallsmengder som tilkommer i perioden 1°9? '030. 

Antall Aklivitetainnhold (OBq) 

Oruppe Opphav beholder* 
(f«0 CtytO Kr-85 52 Sr-90 Ci-137 Am-241 Ra-226 C-14 PU-240 Pu-239 Ci-41 CI-36 U-238 

I Uranrenaeanlegg. 0 . 
2 Mel.Ub 100 2300O . 26000 240 90 50 
3 lonebytter 100 1250 12000 7400 
4 Seile 300 a 13 
5 Beilr.nller 0 
6 EXIT akilt 10 250000 
7 Andre 3500 1000 100 200 1000 1000 150 27 100 20 
8 Riving, Met.lab 110 26OO0 30000 550 260 175 0.05 
9 Riving JEEP II og 

1IBWR " 700 38000 0.4 8 50 0.4 

Sum totalt 4820 40000 100 250000 0,4 62000 64400 940 41 108 350 245 50 0,4 0,05 

NB! Det er i denne tabellen ikke tatt heniyn lii at aktiviteten reduserei pga. desintegrasjon (henfall) av de kortlivede nuklider. 
" JEEP II: Reaktoanleggøtpl Kjeller, HWBR : Haldenreaktoren. 
" Towlt for R»-226 og Rn-228 senene: 180 GBq. 
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Utdypende tillegg: 

En mor detaljert framstilling som viser hvorden de forskjellige radioaktive stoffer i avfallet avtar med tiden, er vist i figur 
IIJ-2 {venstra fig.del). Figuren viser at aktiviteten i den forstå tidsperioden etter Ar 2030 er dominert av nuklider med 
halveringstid opptil 30 ar, slike som Co-60, H-3, Sr-90 og C B - 1 3 7 . Etter ce. 200 fir vil aktiviteten i avfallet være 
dominert ev de langlivede stoffer som Am-241, Ra-226, C-14, Pu-239, Pu-240 og U-238. 

I en tenkt situasjon med lekkasje fra et avfallsdeponi, vil den mast aannsynlige Årsak til stråledosar for mannesker være 
at det drikkes foruranset vann. For fi få et innblikk i den potensielle risiko avfallet kan representere over tid, er dat mulig 
5 baregne dette ut fra da forskjellige stoffars radiotoksisitet, det vil si beskrive avfallet med basis i AU-verdiene (se tab. 
III-1). Dette er vist i figur III-2 (høyre fig.del) der også dan tidsmessige utviklingen av radiotoksisiteten i avfallet atter fir 
2030 er fremstilt. 

Av figuren kan man avlese at vesentlige bidrag til den totale radiotoksisitet i avfallet, kommer fra stoffer som Am-247, 
Pu-239 og Pu-240. Sidan disse stoffer er meget langlivede vil det g i lang tid før den totala radiotoksisitet i avfallet avtar 
vesentlig. Eksempelvis vil det gfi omtrent 10 000 fir før avfaltota potensielle risiko er redusert med en faktor 15. Venstre 
figurdei viser altsfi at totalaktiviteten i avfallet avtar relativt raskt pA grunn av de kortlivede stoffene, mens høyre figurdei 
viser st den potensielle risiko i avfallet vedvarer i leng tid pfi grunn av de langlivede stoffene som har høy radroioksisitet. 

1000.000 -e— 

100 1000 10000 

Fig. Ill-2 . Tldsforlapet for aktivitet og radiotoksisitet i avfallet og forde enkelte nuklider etter fir 2030. (Dobbelt 
logemmisk plottV. 
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III. 1.3 Avfallsbehandling. 

Hovedprinsippet med behandlingen av avfallet er å redusere avfallsvolumet og emballere avfallet 
på en forsvarlig måte før det skal lagres eller deponeres. En skisse som viser de forskjellige ledd 
og prosesser i behandlingen av avfallet, er vist i figur 111-3. 

Figur 111-3: Mottak og behandling av radioaktivt avfall ved IFE, Kjeller 

• Behandling og sortering. 
Avfallet sorteres og behandles etter falgende hovedprosesser: 

Flytende avfall behandles bl.a. i filtrerings-, ionebytter-, inndampings- og stapeanlegg. Flytende 
avfallskonsentrater overføres til fast form ved tilsats av sement og spesialprodukter. Det er 
sikkerhetsmessig bedre å oppbevare avfallet i fast form enn i flytende form, da det kan oppstå 
lekkasje fra beholdere ved langtidslagring. 

Fast laboratorieavfall blir malt opp i kvern og presset sammen i betongskjermede fat eller brent 
i et forbrenningsanlegg med avgassrensing. Noe avfall inneholder så lite radioaktivitet etter en 
tids lagring (i prosess-skjemaet betegnet som mellomlagring) at det kan betraktes som ikke-
radioaktivt og deponeres på vanlig søppelfylling. 

Prosessutstyr som er forurenset med radioaktivitet, kan renses ved bruk av ultralydbehandling 
og "våtblåsing". Utstyret kan deretter brukes på nytt. 
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Meallavfall kuttes opp og plasseres i stalfat som deretter blir fylt med betong. Strålingskilder 
som har vært brukt i industrielle prosesser, demonteres så langt det rent strålingsmessig er 
forsvarlig, innstøpes og kapsles i egnede lagringsbeholdere. 

For det lavradioaktive avfallet kan volumet reduseres ved forbrenning/inndamping far endelig 
emballering i fat. Skjermingen og emballeringen av avfallet varierer med aktivitet, halveringstid 
og stråling. De ulike beholdertyper er vist i figur 111-4. 

- Separering. 
Avfallet inneholder noen langlivede radionuklider, bl.a. plutonium som har høy radiotoksisitet 
(avfall f ra Met.lab. I. Det er ønskelig å kunne skille (separere! slike stoffer fra de mer kortlivede 
stoffene i avfallet. For det avfallet som allerede er deponert, vil det i praksis være umulig å skille 
plutonium fra det andre avfallet. 

IFE er etter 1990 pålagt å redusere mengden av plutonium som går til lav- og middelaktivt 
avfall. Målsettingen er å redusere mengden av plutonium til 100 mg pr. år. Dette oppnås først 
og fremst ved omlegging av rutinene for arbeide i Met.lab. Slik separering er forutsatt gjennom
ført for de avfallsmengder som er satt opp i tabell III-3. Det plutoniumavfall som blir separert 
overføres til lager for brukt brensel (høyaktivt avfall). 

- Beholdertyper. 
Figur III-4 viser beholdere som brukes for radioaktivt avfall. Beholderne er beskrevet i figuren. 

Flytende lavradioaktivt avfall, som oftest er 
radioaktive nuklider løst i salpetersyre, blir 
tilsatt sement og vermekulit og derved overført 
til fast form. Vanlig 210 I fat (evt. med inner-
beholder av polyetylenl brukes som ytter 
emballasje og "forskaling". 

Fast lavradioaktivt avfall som f .eks. papir, 
filler, plast, glass og metall, males opp og 
plasseres i 210 I fat med betongskjerming. 

Fast middelradioaktivt avfall (laboratorieavfall 
fra brenselsundersøkelser, ionebyttermasse), 
samme som ovenfor, men kan i tillegg ha 
blyskjerming rundt innerbeholder. 

Scale, som er lavradioaktive avleiringer i rør 
fra oljeproduksjon offshore, lagres i stålkasser 
(0,8 x 0,9 x 1,2 ml. 

Figur 111-4. Beholdertyper for radioaktivt avfall. 
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III.2 Beskrivelse av deponiet 

III.2.1 Deponilasning i Norge. 

Det grunnleggende prinsippet for deponering av radioaktivt avfall er at eventuell utlekkasje til 
biosfæren forsinkes inntil aktiviteter eller stråledoser er på et akseptabelt nivå. 

Radioaktive stoffer i avfallet og snålingen fra deponiet isoleres/skjermes fra omgivelsene ved: 

- å overfare flytende/halvflytende avfall til fast form 
- å omgi avfallet med flere uavhengige barrierer 
- å plassere avfallet i deponi slik at barrierene bevares intakte i tilstrekkelig tid 
- å anleggs deponiet i egnet fjell med god overdekning 

I prinsippet vil deponiet bestå av et fjellanlegg med to fjellrom for plassering av avfallsfatene, en 
adkomsnunnel med port ved inngangen, og en bygning utenfor fjellet med enkelte service
funksjonar for personell. Med to haller kan bakgrunnstrålingen kartlegges i den ene hallen mens 
den andre tas ibruk. Den store prinsipielle forskjellen på lokaliseringsalternativene når det gjelder 
fjellanlegget, er fjelloverdekningen og adkomsten til fjellrommet. I Killingdal gruve vil deponiet 
ligge ca. 950 m under terrengoverflaten og er avhengig av heis. For de to Romeriksaltemativene 
vil fjelloverdekningen utgjøre ca. 50 m og adkomst skje via en kjørbar tunnel på ca. 150-190 m. 

Et deponi i et bergrom spesielt utformet for formålet, har den fordel at de fleste egenskaper kan 
velges og til en viss grad kontrolleres. For eksempel vil det være mulig å analysere drensvannet 
også etter at anlegget er forseglet, slik at man kan verifisere om det er utslipp av radioaktive 
stoffer fra deponiet, twilke nuklider, og i hvor store mengder. 

En rekke forhold ved deponiet er uavhengig av lokaliseringsalternativ. Dette gjelder blant annet 
utforming av selve fjellrommet, prosedyrer for innstøping av fat og behov for bifunksjoner. 

III.2.2 Prinsipal utforming og konstruksjon. 

Et deponi for lavt- og middelaktivt avfall må først og fremst tilfredsstille kravene til sikkerhet. 
Disse kravene er generelt omtalt i kap. VI. I Norge synes en fjellosning - enten i en nedlagt 
gruve eller i nyetablert fjellanlegg, å være den beste. 

Et hovedkrav til deponiet er at avfallsfatene skal beskyttes mot vanngjennomtrengning og 
nedbrytning. Dette fordrer i prinsippet et tørt fjellrom og falgelig et sikkert dreneringssystem. 

Det er i det følgende belyst flere prinsipielle utformingsrnuligheter for fjellrom, men valg av 
konkrete løsninger og detaljutforming foretas i prosjekteringsfasen for det utvalgte alternativet. 
Figur 111-5 viser prinsipal utforming av fjellhallen. 

Et tørr rom i fjellet kan oppnås ved å injisere fjellet for å tette sprekker og lede vannet utenom 
fjellrommet. Injisering vil kunne redusere vanninnsiget til 5-7 l/min. 

Deponirommet bør ha et oppbygd betonggulv med hultom under for drenasje - dreneringskana-
ler. Vegger må settes opp i ytterkant for forseglingens del. Utformingen vil dermed i utgangs
punktet gi en sarkofag len slags kiste/kasse) i betong. Et midlertidig tak må legges over den del 
av hallen som ikke er forseglet, for å holde gulvet tørt. 
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Fjellhallen tenkes utført med spraytebetong på fjelloverflaten for sikring mot steinnedfall og 
vann. 

Betonggulvet i sarkofagene må dimensjoneres slik at det tåler vekten av avfallsfatene med 
omstaping og trucktransport for utplassering av fatene. Samtidig må det benyttes en betong-
kvalitet som gir liten sannsynlighet for oppsprekking. Veggene i sarkofagen kan bestå av 
liggende betongelementer som monteres/låses sammen ved en not-/fjærløsning og bolter. 

Dimensjonen på sarkofagene settes til b x h x I = 8 ,30 x 4 x 75 m. Fatene stables 4 stk. i 
hayden slik at de to hallene får en kapasitet på tilsammen 10.000 fat. Snuplass for truck er 
også inkludert. 

Adkomsttunnelen utformes med knekk i forhold til hallen, slik at fjellet skjermer tunnelen mot 
stråling. 

Forsegling av fatene inne i fjellet skal gi en langvarig beskyttelse slik at avfallet ligger tørt i 
minimum 200 år. Forseglingen vil bli foretatt med jevne mellomrom i driftsfasen, - når fatene 
etterhvert fyller opp passende store seksjoner. Disse seksjonene utføres som kompakte 
betongklosser bestående av innstapte fat. Fordelen med denne kompakte lasningen er at den er 
svært motstandsdyktig mot enhver påkjenning, f.eks. steinras og vann. En annen lasning kan 
være å bygge en sarkofag med.betongtak uten kompakt omstaping av fatene. Seksjonene 
avgrenses med tverrgående betongvegger. Denne løsningen er ikke ugjenkallelig, hvilket betyr at 
det er mulig å ta seg inn til avfallsfatene senere, seiv om det krever riving av betongvegger. 
Denne løsningen er imidlertid ikke like sikker mot steinras og vanngjennomtrengning som den 
kompakte lasningen, og anbefales derfor ikke. 

Innstøpingsprosedyre og betongkvalitet beskrives i I I I .2.4. 

SPREKKER INJISERES 

SPRØYTEBETONG 

MEMBRAN. FALL 1 i.0 

JETONG 
OMSLUTTEfl FAT 

ELEMEHTVEGGER 
AV 6ET0NC-

NIVA FALLER 
i iO MOT APN1NG 

Figur 111-5. Prinsipal utforming av deponihall. 
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Drenering av fjellrommet sikres med tilstrekkelig fall (1 -.40! i tillegg til de åpne drenskanalene 
under sarkofagen. 

Fjellhallen krever et drenehngssystem som kan fungere vedlikeholdsfritt i lange perioder, slik at 
sarkofagen forblir tørr. Et vanlig problem med norske tunnelanlegg er tiltetting av drensmassene 
med kjemiske og bakteriologiske utfellinger, eller med finstoff. Det foreslås derfor at sarkofagen 
står på brede, åpne drenskanaler heller enn på grusige drensmasser som vil være sårbare med 
hensyn til gjentetting /14,15/. 

III.2.3 Plassbehov i Killingdal gruve. 

Plassbehovet er det samme i Killingdal som for Romeriksalternativene da fatene vil trenge den 
samme beskyttelse mot vanngjennomtrengning her. 

Adkomsten til mulig deponiområde i Killingdal gruver går gjennom Bjørgen sjakt som starter 
675 meter over havet, og går ned til sentralstasjonsnivå 254 meter under havnivå. 

Eksisterende fjellrom består av horisontale ganger (stoller) med bredde 2-4 m, samt fjellrom 
(strosser) der malmproduksjonen har foregått. Strossene har vanligvis en bredde på 10-20 m, 
og er drevet slik at de folger malmen, d.v.s. med en helning på 34°. Høyden (vinkelrett på 
malmen) er ca. 3-12 m. 

Strossene er i volum store nok til å dekke deponibehovet. De er imidlertid ikke tilfredsstillende 
sikret, og mangier horisontale flater som deponirom krever. Med den form strossene har vil det 
være praktisk/økonomisk uråd å sikre strossene tilfredsstillende. Strossene ansees derfor som 
uaktuelle som deponirom. 

De horisontale stollene på sentralstasjonsnivå blir for små til å dekke hele plassbehovet. Dersom 
stollene skulle benyttes måtte det i tilfelle bli på 7-8 forskjellige høyereiiggende nivåer. Disse er 
kun tilgjengelige opp Killingdal sjakt, - noe som medfører installasjon av ny heis og ytterligere 
omlasting av avfallet. Dette vil gi så store praktiske og kostnadsmessige konsekvenser at 
alternativet ansees som uaktuelt. 

Utsprengning av nye fjellrom for deponi er derfor nødvendig også her. En mulig plassering er 
nord for de eksisterende gruverommene på sentralstasjonsnivå. 

III.2.4 Innstøping - betongkvalitet. 

For innstøping av fatene er følgende prosedyre aktuell: 

Inne i sarkofagen plasseres de enkelte tønnene med en viss innbyrdes avstand, og omstøpes så 
med en spesialmørtel. Derved vil en oppnå en omstøping av hver enkelte tønne. Etter omstøpin-
gen foretas det en endelig forsegling av alle ytterflater. 

Utplasseringen av tønnene gjøres etappevis ved at det med jevne mellomrom settes opp 
tverrvegger av betongelementer. Tverrveggene settes opp med ca. 6 - 7 m avstand som gir 
mulighet for innstøping av 480 tønner pr. tverrvegg. 

Betongen som benyttes til omstøping består av en blanding av bentonitt (svelleleire), sement og 
vann. Bentonitten vil stabilisere mørtelen før den stivner. Omstøpingsbetongen bør armeres 
over tennene for å redusere sammenirekning av betongen under herding (svinn), da dette kan gi 
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oppsprekking av betongoverflaten. 

Alle ytterflater på sarkofagen bør etter innstøpingen forsegles med et vanntettende belegg. 
Belegget skal beskytte sarkofagen mot inntrengning av vann. Det foreslås å benytte et produkt 
på bitumen-basis (asfalt-). 

Et "verste tilfelle" kan føre til at deponiet med tiden blir satt under vann. For Killingdal er dette 
sannsynlig, og vannet er meget aggressivt overfor betong. Den ovennevnte innstøpingsprose-
dyre kan ikke forventes å gi en varig, absolutt tett forsegling mot inntrengende vann over tid 
dersom sarkofagene blir utsatt for vanntrykk. Barrieren vil imidlertid beskytte mot lekkasjevann i 
driftsperioden og en viss tid etter forseglingen. Avhengig av miljøet kan sjiktet gradvis bli brun 
ned og åpne for inntrenging av vann i sarkofagen. Erfaringer fra tilsvarande miljø (alunskifer-
miijøet i Oslo) tyder på at belegg på bitumenbasis vil ha lang levetid. 

Bentonitt. 
Det er tidligere anbefalt en tilfylling med bentonitt rundt tønnene i bergrommet 121. Bentonitt er 
et leirmineral som sveller i kontakt med vann, og vil dermed kunne gi en tilleggsbarriere for 
vanngjennomtrengning. En annen egenskap er at bentonitt virker som en ionebytter som i stor 
grad vil binde eventuelle frigjorte radioaktive stoffer. 

I forbindelse med tørre bergrom som forutsetter et dreneringssystem, bør mengden av fint 
materiale begrenses mest mulig for å bidra til langtidssikring av dreneringen. Bentonitt i løs form 
vil kunne tette igjen dreneringen, og dermed føre til en helt annen prinsippløsning, - uten at 
sikkerheten mot utslipp blir større. 

Bentonitt anbefales derfor kun som del av betongblandingen. 

111.2.5 Bifunksjoner. 

Deponiet vil ikke være noen fast arbeidsplass, men det er allikevel behov for et visst service
område utenfor anlegget under driftsperioden. En brakke må romme kontor, spiserom, minikjøk-
ken, toalett og lagerrom for utstyr til prøvetaking. Arealet vil utgjøre ca. 100 m2. i tillegg er det 
nødvendig med parkeringsplass for personellet. 

Fjellhallen bør ventileres når innplassering og forsegling av fatene foregår. Likeledes bør det 
installeres godt arbeidslys i hallen. Inngangen til adkomsttunnelen må ha port med innbrudds-
alarm. Vanntilførsel og avløp forutsettes løst lokalt Tekniske installasjoner er tatt med i 
kostnadsoverslaget. 

Killingdal: 
For Killingdalalternativet kan eksisterende kontorbygning med blant annet garderobeanlegg 
benyttes. Den må kjøpes av kommunen og rustes opp noe. 

Kukollen og Himdalen: 

For de to Romeriksalternativene må det oppføres en ny bygning (brakke) utenfor fjellanlegget. 

111.2.6 Vedlikehold. 

Fjellhall. 
Sikringsarbeidene bør ut'øres slik at fjellrommene blir mest mulig vedlikeholdsfrie. Dette 
mnebærer at alle fjellflatene må belegges med sprøytebetong. Hvis ikke dette gjøres, bør 
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fjellflatene ettersees og renskes ca. en gang pr, år. Kostnader kan spares ved å ikke benytte 
sprøytebetong på de nederste 2 m av veggene, men det er antatt at fullstendig vedlikeholdsfri-
het foretrekkes, og det er derfor kalkulert med sprøytebetong helt ned. 

Utvendig brakke. 
Service-brakken utenfor fjellhallen er nødvendig i deponiets driftsfase, - det vil si i overkant av 
35 år. For denne kreves alminnelig ettersyn og mindre, alminnelige vedlikeholdsarbeider etter 
behov Isom f.eks. maling). 

Tekniske installasjoner. 
De tekniske installasjonene krever alminnelig ettersyn, vedlikehold og utskiftninger. Inne i 
fjellhallen vil ventilasjonskanaler og elektriske ledninger kobles fra etterhvert som tønnene 
forsegles. 

Spesiell for Killingdal er gruveheisen som krever ettersyn, kontroll og godkjennelse med jevne 
mellomrom, og jevnt vedlikehold av maskineri. 

III.2.7 Spesielle forhold. 

Figur 111-6 viser en prinsippskisse av Killingdal gruve. Det er en rekke spesielle forhold ved selve 
deponiet som gjelder dette alternativet. Disse er: 

- Transport. 
Med hensyn til transport skiller Killlingdalalternativet seg ut ut fra rene avstandsbetraktninger. 
Avstanden fra Kjeller er ca 430 km mens de to andre alternativene ligger innenfor en avstand av 
ca. 25 km. 

Det må også tas med i betraktning at omlasting vil være nødvendig i Killingdal for å komme inn 
til heisomradet. Med en Ijellhall bygget ved Kukollen eller i Himdalen kan anlegget bygges slik at 
omlasting er unødvendig. 

- Gruveheis. 
Adkomst til fjellrommene i Killingdal gruve skjer i dag via en kabelbane i Bjørgensjakten. Denne 
ble satt i drift i 1947 for å transportere gruvepersonell og masser opp fra gruven. Kabelbanen 
går i en parabelbue med total lengde på 1450 m. Høydeforskjellen er 930 m. Kabelbanen består 
av skinnegang, vogn, trekktau med tauskiver og vinsj med tilhørende drivmaskineri. Dessuten 
finnes et opplegg for telefonkommunikasjon og signalanlegg. 

Et eventuelt deponi i gruven vil være avhengig av kabelbanen for frakt av utstyr og masser i 
anleggsperioden og avfallstønner i driftsfasen. 

Heisen må settes i en slik stand at den tilfredsstiller dagens forskrifter og regelverk. Dette 
medfører omfattende utskiftninger og utbedringer; blant annet nytt trekktau, ny vogn, en rekke 
nytt sikkerhetsutstyr, utskiftning av en stor del skinner og sviller, utskiftning av tauskiver, etc. 

- Isdannelse. 
I adkomststollen til Bjørgensjakten, oe de øverste 100-150 m av sjakten dannes det is om 
vinteren. Isdannelsen fører til at sjaktp'ofilet blir for lite for heistransport, og man har derfor 
mattet hogge is. Under smelteperioden om våren kan det være farlig i bruke sjakten på grunn 
av ras av store isblokker ned i den. 
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Problemet kan loses med varmekabler med en effekt på 2-300 kW. 

- Selvantennelse av kismalm. 
Selvantennelse er et fenomen som kan forekomme i kisgruver. Dette skyldes at kismineraler 
oksyderes under tilgang på luft. Oksydasjonsprosessen utvikler varme og kan under spesielle 
forhold fere til selvantennelse og brann /16/. I Killingdal gruve er det en viss mulighet for at slik 
kisbrann kan oppstå i enkelte bergrom med liten lufting. 

- Elektriske effekter rundt Killingdal-malmen. 
Elektriske effekter i og rundt deponiet vil ha innvirkning på lagringsforholdene dersom deponiet 
fylles med vann. I et tart deponi vil det ikke kunne oppstå korrosjon forårsaket av elektriske 
spenningsfelt. For å kunne klarlegge den mulige betydningen av slike feiter må det utføres 
omfattende feltmålinger. 

- Surt overflatevann. 
Et annet spesielt forhold ved alternativet Killingdal, er problemene med surt overflatevann. Dette 
er beskrevet nærmere i kap. IV.1.2. 

c 1 2 3 Km 
1 1 I I 

Figur 111-6. Prinsippskisse over Killingoal gruve. 
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III.3 Kostnader 

Alle betydelige sider ved tiltaket som vil ha kostnadsmessige konsekvenser, er vist i tab. 111-4. 
De forskjellige forholdene blir grundigere beskrevet andre steder i rapporten. Kostnadene er delt 
inr i reelle -, spesielle - og potensielle kostnader. Merverdiavgift er inkludert. 

Tabell 111-4. Kostnadsoversikt. 

Prisnivå med. -92 
REELLE KOSTNADER: realrente: 7% 

Teksl Killinqdal Kukollen Himdalen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

ANLEGGSPERIODEN: 

Fjellanlegg, fjell- og bygn.teknisk 
Telting av tjel!; injisering 
Massetransport 
Tekn. kist, W S og El. 
Gruveheis 
Servicebrakke m/parkering 
Veier, utbedring og adkomsl 
Overvåkingsbrønnsr 
Erverv av grunnrettigheler 
Forundersok.. prosjektering, byggeadm. 

8.100.000 kr 

2.000.000 kr 
3.200.000 kr 
5.200.000 kr 

400.000 kr 
2.000.000 kr 

1.500.000 kr 

7.500.000 kr 
1.500.000 kr 

500.000 kr 
2.900.OO0kr 

600.000 kr 
600.000 kr 
200.000 kr 
300.000 kr 

1.500.000 kr 

7.000.000 kr 
1.500.000 kr 

500.000 kr 

2.900.000 kr 

600.000 kr 
500.000 kr 
200.000 kr 
300.000 kr 

1.500.000 kr 

11 

12 
13 
14 
15 
16 

Sum, driftsklart anlegg: 

DRIFTSPERIODEN: 

Truck (investering): 

Separering av avtalt, nåverdi: 
Transport, nåverdi: 
Forsegling, nåverdi: 
Vedlikeholn/ulskiflninger. nåverdi: 
Drift: lenn, el. e le. nåverdi: 

Sum, nåverdi driftsutgifter: 

22.400.000 kr 

1.000.000 kr 

600.000 kr 
2.700.000 kr 
2.700.000 kr 

200.000 kr 
2.600.000 kr 

9.800.000 kr 

15.6O0.0O0kr 

500.000 kr 

600.000 kr 
900.000 kr 

2.500.000 kr 
100.000 kr 

1.200.000 kr 

5.800.000 kr 

15.000.000 kr 

500.000 kr 

600.000 kr 
900.000 kr 

2.500.000 kr 
100.000 kr 

1.200.000 kr 

5.800.000 kr 

Tot. s u m , anlegg o g drift: 32.200.000 kr 21.400.000 kr 20.800.000 kr 

SPESIELLE KOSTNADER: 

20 Sloppe vann fra veller. Leks. membran: 6.100.000 kr 

POTENSIELLE KOSTNADER: 

30 

31 

32 

Tilknytning av Dalen vannverk 
lii kommunalt nett i Fetsund. 

Vanntilknytning for etl hus. 

Tilknylning av hus i Himdalen til el 
større vannverk. 

20.000.000 kr 

750.000 kr 

2.000.000 kr 
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- Reelle kostnader: 
De reile kostnadene er anleggskostnader og driftskostnader. Alle kostnadene er overslags-
messige. men noen - slike som tetting av fjell og erverv av grunnrettigheter, er mer usikre enn 
andre. Kostnadene i anleggsperioden vil være engangsutgifter (investering), mens utgiftene i 
driftsperioden vil påløpe med jevne mellomrom fram til endelig forsegling rundt år 2030. De 
forventede driftskostnadene er omregnet til nåverdi for å kunne se verdien av framtidige utgifter 
i dag, og for i kunne gi et direkte sammenligningsgrunnlag. 

Forutsetningene for driftskostnadene er følgende: 

- Anskaffelse av truck. I Killingdal vil det bli behov for to; en oppe og en nede i gruven. På 
Romerike blir det tilstrekkelig med én. 

- Separering; omlegging av rutiner som vil gi en årlig kostnad på ca. 50.000,- kr (dagens 
prisnivå). 

- Transport av 480 fat (tilsvarer én seksjon); til Killingdal blir transportkostnaden hver gang ca. 
300.000,- kr, og til Kukollen/Himdalen ca. 100.000,- kr. Transportimervallene er forutsatt like 
for alle alternativene; 8 transporter de 4 første årene og deretter én transport hvert 2,5 år. 

- Forsegling av 480 fat (én seksjon) vil koste ca. 300.000,-kr i Killingdal og ca. 280.000,- kr for 
Romeriksalternativene. Tidsintervallene for forsegling er de samme som for transport. 

- Vedlikehold/utskiftninger vil stort sett bli utvendig maling av servicelokalene to ganger i 
perioden, og utskiftning eller eventuelt nyinstallasjon av ventilasjonsanlegg én gang. 

- Drift; størsteparten av kostnadene skyldes lønn til personell. Det er antatt ca. 2/3 stilling i 
Killingdal og ca. 1/3 stilling på Romerike. I tillegg kommer noe ettersynsutgifter til gruveheis og 
el.utgifter. 

Kostnader for oppgraving av det nedgravde avfallet på Kjeller er ikke tatt med. Dersom 
beholderne er intakte blir kostnadene lave. Dersom noen beholden? er defekte blir kostnadene 
svært uoversiktlige. I så fall må ajls i utgangspunktet behandles som defekte. Dette innebærer 
omemballering av eksisterende avfall i tillegg til behandling av forurenset leire som avfall. 

- Spesielle kostnader: 
Utbedringstiltak for å stoppe vannsig inn i gruven fra veltene betraktas som spesiell kostnad i 
det tiltaket bør gjennomføres uansett deponi eller ikke. I tabellen er forutsatt membranløsning, 
men andre løsninger kan også være aktuelle. 

- Potensielle kostnader: 
Disse kostnadene kan bli aktuelle dersom krav eller pålegg om énnen vanntilknytning for berone 
husstander eller vannverk, må gjennomføres. 
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IV. AREALBRUK OG PLANER 

I dette kapittelet blir områdene rundt de tre alternativene beskrevet. Beskrivelsen omfatter blant 
annet geologiske forhold, vann, dyre- og planteliv, bebyggelse, kulturminner, næringsaktivitet, 
friluftsliv og vegforhold. Hovedelementene er vist i figurene IV -1 , IV-2 og IV-3 (målestokk og 
symboler er like). 

Fig. IV • 1 Alternativ Killingdal 

0 1 2 3 4 e>km 

! 1 i I I I 

Deponi 

Kommunegrense 

Tettsted 

Bebyggelse 

Skog 

Myr 

Jernbane 

3 6 

Riksveg 

Fylkesveg 

Kommunal/privat veg • • • • —• 

Kraftledning - £ — -E-

Pukkverk * 

Militært lager o 

Vell ^ — ^ 



Kjeller 

Fig. IV - 2 Alternativ Kukollen 

Kjeller 

Fig IV 3 Alternativ Himdalen 
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IV. 1 Beskrivelse av områdene 

IV. 1.1 Geologi. 

Alle deponialternativene ligger i fast fjell, som stort sett er lite porøst og lite permeabelt. 
Bergmassm i seg seiv ansees som velegnet for bygging av et deponi vurdert på bakgrunn av 
bergmekaniske egenskaper. 

Killingdal gruve: 
Killingdal gruve ligger i den kaledonske fjellkjeden. Bergarten er en skifrig fyllitt som er en biet 
og mekanisk svak bergart. Oen har en strøkretning ca. nord-sør, og faller ca. 34° mot vest. 
Malmkroppen forekommer grovt sett langs grensen mellom de sSkalte Kjurudalsfyliittene og 
Hersjøskifrene. Malmen opptrer som to kropper av massiv sulfidmalm, hovedsaklig svovelkis, 
med mektighet ca. 3-12 m parallelt med skifrene. 

Det er ikke observert sprekkesystemer, forkastninger eller svakhetssoner i nærheten av 
sentralstasjonsnivået som kan virke negativt inn pS bergmassens kvalitet som lagringsmedium. 
Det er imidlertid kjent at et regionalt skyveplan av kaledonsk alder ligger ca. 120 m under og 
parallellt med malmkroppen /171. 

Sideberget er velegnet for bygging av nye fjellrom, men på grunn av den markerte skifrigheten 
er det viktig at fjellrom orienteres riktig. 

Kukollen: 
Bergarten i Kukollen er en grunnfjellsgneis av prekambrisk alder. Den foreslåtte lokaliteten ligger 
i et område hvor en deponihali kan bygges uten å komme i berøring med større svakhetssoner, 
men adkomsttunnelen vil krysse en markert knusningssone. 

Oppsprekningen er moderat. Det er observert sprekkemineralisering i form av svellende leir-
mineraler på sonen som vil krysse adkomsttunnelen. Dette er vanlig i en norsk grunnfjellsgneis. 
Hovedretninger for sprekkesonene i området er NV - SØ, NØ - SV og N - S, dette framgår av 
kartet i figur IV-4. 

Himdalen: 
Bergarten i Himdalen er en mylonittisert (forskifret) prekambrisk grunnfjellsgneis. Himdalen er en 
lang "rett" dal langs en av sørøst-Norges mest markerte svakhetssoner. Bevegelser langs sonen 
i prekambrisk tid pulveriserte og forskifret gneisbergarten som ga mylonittbergarten. Det er 
foreslått to piasseringsalternativer (alternativ 1 og 2) 131 som ligger i et område på NØ- siden av 
Himdalen, - hvor deponihali kan bygges uten å komme i berøring med den antatt grunnvanns-
førende, store svakhetssonen. 

Markerte sprekkeretninger går NV - SØ, N - S og ØNØ - VSV, dette fremgår av kartet i figur 
IV-5. Oppsprekningen er moderat til noe lav. Det ble ikke funnet sprekkemineralisering i form av 
leirmineraler i området. Men med erfaring fra lignende bergarter forventes at leirmineraler 
forekommer i enkelte sprekker og knuste partier. 
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Figur IV-4. Kart over sprekkesoner ved Kukollen. 
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Figur IV-5. Kart over sprekkesoner ved Himdalen. 

IV. 1.2 Vann. 

For en helhetlig vurdering av deponeringsstedene er det nødvendig i beskrive Ude grunnvanns-
og overflatevannforhold. 

Alle løsmassetyper og bergarter inneholder porerom og/eller sprekker som kan være fylt eller 
delvis fylt med vann. Under en flate kalt grunnvannsspeilet, vil slike porerom/sprekker være 
100 % mettet med grunnvann. Over grunnvannsspeilet vil sprekkene/porerom vanligvis være 
delvis fylt av mar kvann, det vil si infiltrerende nedbør pa vei ned til grunnvannsspeilet. Grunn-
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vann kan være et viktig transportmedium for forurensningsstoffer som slippes ut i det geolo
giske miljøet. 

AN betydningsfull strømning av grunnvann i fast fjell foregår gjennom sprekker i bergarten. 
Fjellets oppsprekning er normalt inhomogen. Seiv om fjellet vanligvis betraktes som forholdsvis 
tett, kan enkelte sprekker i noen tilfeller frakte små mengder vann med betydelige hastigheter. 
Evnen som fjellmassen har til å transportere vann, beskrives ved begrepet permeabilitet eller 
hydraulisk ledningsevne. 

Oe geologiske og hydrogeologiske undersøkelsene som er foretatt under konsekvensvurderingen 
har vært begrenset i omfang og testmetodene har vært forholdsvis enkle. Undersøkelsene har 
gitt en grov oversikt over de enkelte stedene. De har imidlertid ikke kunnet beskrive alle 
heterogeniteter og mulige stramningsveier. En mer detaljert vurdering av hydrogeologien antas å 
måtte gjennomføres i forbindelse med prosjekteringsundersøkelsene for et eventuelt deponi. 

I Killingdal ble mesteparten av innsigende vann tidligere "drenert bort" ved fordamping på grunn 
av kraftig, naturlig ventilasjon. Ved Kukollen og Himdalen skal innsigende grunnvann dreneres ut 
naturlig gjennom adkomsttunnelen som legges med fall. Ved et selvdrenerende deponi vil 
grunnvannet trykke inn mot deponihallen og eventuell forurensning kan ikke transporteres ut i 
det geologiske miljø. Blir dreneringen/fordampingen forhindret på noen måte, kan deponihallen 
bli fylt med vann og en utlekking til grunnvannsmiljøet kan forekomme. 

Killingdal: 

Grunnvannsforhold. 
Bergarten ved sentralstasjonsnivået fremtrer som tørr og tett. Det er ikke observert sprekke-
mineralisering av betydning. 

Gruven var tidligere ansett som tørr, men det er antydninger på at mindre innlekking av over
flatevann og grunnvann alltid har funnet sted. Fordampningshastigheten var opp til 6 liter vann 
pr. min. Det er videre kjent at ved høyere nivåer i gruven måtte beskjedne mengder grunt 
grunnvann pumpes ut. Noe innsigende vann ble ført ned til sentralstasjonsnivå og brukt som 
drikkevann og prosessvann Ca. 2-3 l/min rant tidligere forbi sentralstasjonsnivå og forsvant 
enten ved forbruk eller fordamping. Imidlertid vet ingen nøyaktig hva det naturlige innsiget av 
grunnvann/markvann til gruven har vært. Noen få liter pr. min. må ansees som sannsynlig. 

Surt overflatevann. 
Under drift ble gruveavfall deponert i velter (hauger) omkring inngangen til Killigdalssjakta. Dette 
førte til svært sur og tungmetallholdig avrenning til Gaula. Etter nedleggelsen av gruven (1986) 
ble det høsten 1990 gjennomført spesielle miljøtiltak ved gruveveltene for å hindre avrenning til 
Gaula. Det ledes nå rundt 20.000 m 3 forurenset sigevann I via Killingdalssjakten) ned i gruven 
hvert år, og den fylles raskt. I oktober 1992 sto vannstanden 40 meter under sentralstas
jonsnivået og vannstanden stiger ca. 7 meter/måned, - dette vil variere avhengig av størrelsen 
på de bergronvnene som fylles. Sentralstajonsnivået hvor deponiet er tenkt etablert, vil stå 
under vann i løpet av 1993 dersom forholdene ikke endres. Gruven kan bli full av vann i løpet 
av 40 - 50 år. 

Analyser av vannet ved sentralstasjonsnivå viser at det er svært surt (pH = 2,5), svært 
sulfatholdig (22400 mg SO,/!) og tungmetallholdig (886 mg/l Cu, 11 mg/l Cd og 4600 mg/l Zn). 
Det er observert elektrokjemisk korrosjon av jem i gruven, med utfelling av kobber. 
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Overflateresipienter. 
Gruven ligger under et område med flere nedbørsfelt. Området rundt Killingdalsjakten drenerer til 
Gruvebekken og videre til Gaula. Gruvebekken har en gjennomsnittlig vannføring på 97 l/sek. 

Området rundt Bjørgensjakten drenerer via små bekker til Skuruelven som renner ut i Gaula rett 
oppstrøms Killingdal Vannmerke. Skuruelven har gjennomsnittlig vannføring på 960 l/sek. 

Vannforsyninger. 
Ingen hus eller hytter i området har grunnvannsforsyning fra borebrønner i fjell. Vannforsyningen 
er fra grunne løsmassebrønner eller småbekk-inntak. Nord for Gaula er fastboende tilknyttet 
Reitan vannverk med Reinsjøen som vannkilde. 

Kukollen: 

Grunnvannsforhold. 
Lekkasjer inn i hallen vil være knyttet til enkelte vannførende sprekker i fjellet. Total naturlig 
innlekkasje til hallen og adkomsttunnelen er anslått til 10-120 l/min, men injiseringstetting vil 
kunne redusere dette til 3-7 l/min. Størst sannsynlighet for vannlekkasjer antas å være ved 
kryssing av en svakhetssone ved adkomstunnelen, men malinger tyder på at sonen kan være 
forholdsvis tett. 

Målte verdier av hydraulisk ledningsevne i borehull ved Kukollen, c: av størrelsesorden 10"' m/s i 
overflaten til lavere enn det målbare, < 10'9 m/s, i dybden. Dette betraktes som 'typisk" til 
"forholdsvis lav" permeabilitet i fast-fjells sammenheng. 

Den observerte sprekkemineraliseringen (svellende leirmineraler) i sprekkesonen som vil krysse 
adkomsttunnelen, kan være fordelaktig med hensyn til svelleleirens evne til å absorbere 
forurensningsstoffer og tette sprekkesonen. Det antas at sont.i Kan passeres og sikres uten 
større problemer. Spekkesonens hydrauliske ledningsevne ble målt og er lav av størrelssesorden 
< IO'8 m/s i den del hvor borehullet krysser sonen. 

Grunnvannsdrenering fra deponiområdet vil være mot Toskåa. 

Hovedretninger for andre sprekkesoner i området er NV - SØ, NØ - SV og N - S. Det kan 
forekomme grunnvannsstrømning i disse sonene. Den hydrauliske ledningsevnen i disse sonene 
er imidlertid ikke kjent. 

Analyser av grunnvannet fra et borehull 1,5 km fra anlegget viser at vannkvaliteten er innenfor 
det normale for det sørøst-norske grunnfjellsområdet, som ikke forventes å være unormalt 
korrosivt. 

OverPatevann. 
Anleggsområdet ligger innenfor nedbørsfeltet til Toskåa, som renner ut i Øyeren. Toskåas 
nedbørsfelt har et areal på rundt 26 km9. Ved deponiet beregnes en gjennomsnittlig vannføring i 
Toskåa på 91 l/sek og ved utløpet i Øyeren er vannføringen beregnet til 390 l/sek. 

Vannforsyninger. 
Kun en bolighus 1,5 km fra anlegget benvtter grunnvann fra fjell. Hytter i området har vann
forsyning fra grunne brenner, bekker eller innsjeer. Vestre Jarsjø, drøyt 1 km øst for anlegget, 
er vannkilden til Dalen vannverk. 
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Himdalen: 

Grunn vanns forhold. 
Lekkasjer inn i hallen vil være knyttet til enkelte sprekker i fjellet. Total naturlig innlekkasje til 
hallen og adkomsttunnelen er anslått til 15-120 l/min, men injiseringstettirig kan redusere dette 
til 3-7 l/min. 

Ved alternativ 1 antas størst sannsynlighet for vannlekkasjer å være ved kryssing av en 
sprekkesone ved adkomstunnelen. Fra boredata og kartlegging i området er det påvist mindre 
sprekker som vil krysse hallen. Eventuelle mindre vannlekkasjer vil kunne forekomme i forbin
delse med krysningen av disse sprekkene. Målte verdier av hydraulisk ledningsevne i borehull 
ved Himdalen er av størrelssesorden 10 ' m/sek i enkelte fjellpartier til lavere enn det målbare, 
< 10 9 m/sek, i hoveddelen av bergarten. Dette betraktes som "forholdsvis lav" permeabilitet i 
fast-fjells sammenheng. Ved en mindre sprekkesone som krysser adkomsttunnelen er det 
beregnet en hydraulisk ledningsevne på ca. 10"° m/sek. 

Ved alternativ 2 er det ikke foretatt undersøkelser ved boring, men fjellets egenskaper antas 
ikke å være vesentlig forskjellige fra alternativ 1. Alternativ 2 synes å være mer gunstig i forhold 
til sprekkesoner. 

Grunnvannsdrenering fra deponiområdet vil være mot Himdalen. 

Himdalen folger en av de mest markerte knusningssonene i det sør-østnorske grunnfjellsom-
rådet. Vad lokaliteten har sonen retning NV - SØ. Andre markerte sprekkeretnirger er N - S og 
QNØ - VSV, og grunnvannstrømning i fjellet antas å foregå fortrinnsvis innen sonene. Permea
biliteten i den ene mindre sprekkesonen som krysser adkomstunnelen, var forholdsvis høy. 
Permeabiliteten i andre soner er ikke kjent. 

Analyser av grunnvann fra to av borhullene som er etablert i forbindelse med undersøkelsene, 
viser at vannkvaliteten er representativ for det sør-østnorske grunnfjellsområdet. Borehullet fra 
hallområdet indikerer at vannet har hatt lengre oppholdstid i grunnen enn prøven fra borhullet 
som krysser sonen i adkomsttunnelen. Vannkvaliteten vurderes ikke som unormal med hensyn 
til korrosive egenskaper. 

Overflatevann. 
Anlegget ligger litt nord for vannskillet mellom den nordlige og den sørlige drenerende delen av 
Himdalen. 

Anlegget vil i sin helhet drenere til Himdalenvassdraget hvor gjennomsnittlig vannføring er 
beregnet til ca. 80 l/sek. Nedbørsfeltet har en størrelse på rundt 21 km2. Antatt gjennomsnittlig 
avrenning ved utløpet som er ved Øyeren, er ca. 320 l/sek. 

Vannforsyninger. 
Den nærmeste naboen til anlegget er et gardsbruk som ligger ca. 1,5 km nedstrøms og får sitt 
vann fra en kilde i løsmasser. Lenger nordvest i Himdalen finnes et borehull i fast fjell. Andre 
hus/hytter i dalen tar vann fra Vindlandstjernet, andre overflatekilder eller grunne brenner. 

Sor-ost for lokaliteten ligger nærmeste nabo utenfor nedslagsfeltet. Vannforsyningen i dette 
området er fra overflatekilder eller grunne brenner. Lenger ser-est finnes også noen dype 
fjellbronner. 
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IV. 1.3 Dyreliv. 

Killingdal: 
I hele fjellskogsbåndet i Killingdalen er det lirype. Langs dalføret går også viktige trekkveger for 
elg. Berg-/canyonområdet ved Killingdal er mye brukt som hekkområde for rovfugler. Flere 
steder langs elvene i området er det ender og våtmarksfuglen 

Kukollen og Himdalen: 
Informasjon om dyrelivet er basert pi viltområdekart for området. Kukollen, Himdalen og 
områdene omkring har gode bestander av skogsfugl. Videre er det registrert flere arter av 
hekkende rovfugl. Elg og rådyr er vanlig forekommende hjorteviltarter. 

IV. 1.4 Planteliv. 

Killingdal: 
Området ved Killingdal består stort sett av skogsvegetasjon, myrer og snaufjell. Syd for 
gruveanlegget, ved Bjørkfloan, finnes rike fjellbjørkskoger av potensiell botanisk interesse. 
Floraen her er spesielt rik og variert. Tilsvarende områder finnes også andre steder i kommunen. 

Kukollen: 
På grunn av jordsmonnet er floraen artsfattig, og det finnes ingen arter som indikerer rikere 
jordsmonn. Vegetasjonen karakteriseras som vanlig nøysom østlandsvegetasjon uten spesiell 
verneverdi. 

Himdalen: 
Vegetasjonen er sterkt preget av de topografiske forholdene med våtmarksvegetasjon i 
dalbunnen og barskog i dalsider og åser. Enkelte plantearter indikerer noe rikere jordsmonn. 

IV.1.5 Bebyggeise - eierfc-*>ola. 

Det er redegjort for omkringliggende bebyggelse i en radius på ca. 2 km rundt stedsalter-
nativene. 

Killingdal: 
Innenfor denne radien er det ved Killingdal gruver to hytter og en fellessæter, i tillegg til drifts-
bygninger og forlegningsbrakker i forbindelse med gruven. Holtålen kommune eier både 
bygninger og grunn i tilknytning til gruven. 

Kukollen: 
I dette området ligger to hytter og ellers ingen bebvggelse. Oet aktuelle området på Kukollen er i 
privat eie. 

Himdalen: 
I en avstand av vel 2 km fra et eventuelt deponisted er det to småbruk og ni hytter. Området i 
Himdalen eies av Aurskog-Høland kommune, mens tilstøtende områder i Fet kommune er 
pnvateide. 
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IV.1.6 Kulturminner. 

Redegjørelsen gis på grunnlag av arkivmateriale. Fornminneinteresser ansees ikke å være så 
vesentlige at de influerer på valget av lokalitet. 

Killingdal: 
Det forutsettes ingen nye inngrep i terrenget som kan komme i konflikt med kulturminner som 
er automatisk fredet etter kulturminneloven, eller minner fra nyere tid som ikke er fredet. 

- Potensiell museumsdrift 
Det foregår i dag en registrering av utstyr og hjelpemidler tilknyttet gruvedriften ved Killingdal. 
Dette gjøres både på grunn av egenverdien og fordi disse anleggene er interessante i forhold til 
Røros og Rørosmuseet. 

Det er i første rekke anleggene på bakkenivå som relativt greit kan gå inn i et museum. Selve 
gruven er mindre aktuell på grunn av heisinnretningen og de sikkerhetsmessige forhold. 

Gruveanlegget og det natur- og kulturlandskapet dette ligger i og er en del av, har et betydelig 
museumspotensiale. Et deponi for radioaktivt avfall kan redusere områdets attraksjonsverdi. 
~)et*.e kan forsinke eller vanskeliggjøre en realisering av museum. 

Killingdal Gruve har vært vurdert som mulig beredskapslager for spesielt verdifulle museums-
gjenstander fordi klimaet i gruven ble funnet svært gunstig. En slik funksjon synes vesentlig 
enklere i forhold til avfallsdeponi. 

Kukollen: 
Det er ikke registrert nyere tids kulturminner eller fornminner i området, mei- det er en viss 
mulighet for at ikke-registrerte fornminner knyttet til utmarksnæringer kan finnes i løsmasseav-
setningene rundt kollen. 

Himdalen: 
Det er ikke registrert nyere tids kulturminner eller fornminner i området. Det er lite sannsynlig at 
ikke-registrerte kulturminner finnes på grunn av topografien. 

IV. 1.7 Vernede områder. 

Av de tre alternative • tedene er det kun Kukollen som har et vernet område i nærheten. 

- Breimosen naturreservat. 
Breimosen naturreservat ligger ca. 500 - 600 meter fra Kukollen. Ut fra beliggenheten av Brei
mosen er det ik*e noe som tilsier at reservatet skulle bli berørt verken av selve deponiet eller 
anleggsvirksomheten. Myra ligger åtskilt fra Mjøsjevegen ved et høydedrag. Dreneringen er 
hovedsakelig mot sørøst slik at fuktighetsforløpet helt unngår noen av de partiene som måtte bli 
berørt rundt Kukollen. 
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I V . 2 Bruk a v o m r å d e n e 

IV.2.1 Næringsvirksomhet . 

Det er foretatt en kartlegging av omfanget av jordbruk, skogbruk og annen virksomhet i 
områdene omkring de 3 lokaliseringsalternativene. Det kartlagte området er avgrenset av de 
nærmeste vassdragene. For Killingdal utgjor det kartlagte arealet 3 140 dekar, for Kukollen 
1 900 dekar og for Himdalen 3 4 2 0 dekar. 

Killingdal: 
Jordbruk. 
Jordbruksarealet utgjør ca. 290 dekar hvorav mesteparten er fulldyrket. 

Området inngår i Østsida utmarkslag som har 160 medlemmer og disponerer 155 0 0 0 dekar. 
Tradisjonell seterdrift er nedlagt, men området blir oenyttet til reindrift og utmarksbeite for sau 
og ungdyr. 

Den fulldyrkede jorda blir i dag stort sett benyttet til tradisjonell grasdyrking med én innhøsting 
pr. Sr. Deler av den fulldyrkede jorda blir benyttet til beite (Bjørgåsen fellesbeite - ca. 170 
dekar). 

Skogbruk. 
Området består av både barskog, lauvskog og blandingsskog, delvis på fastmark og delvis på 
myr/ forsumpet fastmark. Skogarealet utgjør ca. 2 0 0 0 dekar. Ca. halve arealet er ikke utnytt-
bart. mens resten har lav og middels produksjonsevne. De eiendommene som har utarbeidet 
skogbruksplan, har stort sett hogstklasse IV og V, dvs.eldre produksjonsskog og gammel skog. 

Annet areal. 
Annet areal består av ca. 4 0 0 dekar myr og ca. 250 dekar annen jorddekt fastmark. 

Annen næringsvirksomhet. 
Utmarkslaget har planer om å ta i bruk gruvens mannskapsbrakke som kurs- og treningssenter 
med overnatting og servering, for blant annet jakt-, fiske-, sports- og andre friluftsaktiviteter. 

Kukollen: 
Jordbruk. 
Av jordbruksareal finnes det ca. 90 dekar fulldyrket, lettbrukt jord i det kartlagte området. Dette 
blir benyttet til kornproduksjon og beite for dyr til kjøttproduksjon. 

Skogbruk. 
Området består av barskog (gran/furu) med hovedsaklig middels produksjonsevne. Skogarealet 
utgjør ca. 1 260 dekar. 

Annet areal. 
Annet areal består vesentlig av myr (ca. 50 dekar), annen jorddekt fastmark (ca. 5 dekar) og 
grunnlendt mark/fjell i dagen (ca. 500 dekar). 

Annen næringsvirksomhet. 
Området benyttes til jakt. 
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Himdalen: 
Jordbruk. 
Det finnes ikke jordbruksareal innenfor det kartlagte området. 

Skogbruk. 

Området består av barskog (gran/furu) med hovedsaklig middels til lav produksjonsevne. I den 
delen av deponiområdet som berører Aurskog-Høland kommune, utgjør skogarealet 1 2 2 0 
dekar. I Fet kommune utgjør det berørte skogområdet ca. 600 dekar. 

Annet areal. 
I Aurskog-Høland kommune er det ca. 100 dekar og ca. 800 dekar grunnlendt mark/ fjell. I Fet 
kommune er det ca. 50 dekar myr og ca. 650 dekar grunnlendt mark. 

Annen næringsvirksomhet. 
Området benyttes til jakt. Elgjakt har størst økonomisk verdi. Det finnes et steinbrudd/pukkverk 
i nærheten. 

IV.2 .2 Friluftsliv. 

Killingdal: 
Bjørgåsen ved Killingdal gruver er et godt besøkt tur- og jakt-område. Mulighetene for friluftsliv 
er i et høyfjells miljø. Holtålen kommune profilerer sag som "Villmarkskommunen" i Trøndelags-
regionen. 

Kukollen: 
Området synes å ha lokal og regional betydning som friluftsområde. Det brukes relativt mye av 
lokalbefolkningen (vesentlig i Fet kommune) til ulike former for dagsturer. Noe bruk er også 
knyttet til hytter og lengre opphold i forbindelse med jakt. Området har variert natur med store 
innslag av vann og er godt egnet for enkelt, ikke-tilrettelagt friluftsliv. 

Himdalen: 
Dalen brukes først og fremst ved ferdsel til omkringliggende områder og for gjennomfart. 
Området vest for Himdalen er viktig for mange former for friluftsliv og mosjonsaktiviteter. I 
dalen ligger et større steinbrudd som setter sitt preg på området. Himdalen er mindre attraktiv 
enn Kukollen til friluftsliv. 

IV.2.3 Veger - samferdsel. 

Trafikkbelastningen på hovedvegnettet ved alle alternativene vil i ubetydelig grad påvirkes av et 
eventuelt deponi. Det vil bli størst trafikk i anleggsfasen, men det alt vesentligste av denne vil 
foregå på privat veg til og fra plasseringsstedet for de uttatte fjellmassene. 

Killingdal: 

Adkomsten til Killingdal gruver er Riksveg (Rv.) 3 0 til Unsholtet, derfrå Fylkesveg (Fv.) 572 til 
Reitan (ca. 3 km) og privat veg frem til gruven (ca. 8 kml. Fra nord kan en også komme fra Rv. 
30 til Reitan ved å benytte Fv. 573 fra Lund bru (ca. 7 km). 

Den private vegen fra Reitan til Killingdal er grusveg, ca. 4 m bred. Vegen har forholdsvis god 
standard, men det er behov for noe opprusting. 

Aksellastbestemmelsene for fylkesvegene setter grensen ved 8 tonn aksellast (6 tonn i tele-
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løsningspenoden) for transport fra Rv. 30 til Killingdal gruver. 

Kukollen: 
Adkomsten til Kukollen (fra Lillestrøm) er Rv. 22 til Fjellsrud, derfrå Rv. 169 til Skjatvedt-
dammen og herfrå privat veg frem til Kukollen (ca. 2,5 km). 

Den private vegen er ca. 3,5 m bred med grusdekke. Vegen har god standard og er pr. i dag 
godt vedlikeholdt. Vegen vil tåle aksellast på 10 tonn normalt, men bør ikke belastes med mer 
enn 6 tonn i teleløsningsperioden. 

Maks. aksellast må ikke overskride 8 tonn på det offentlige vegnettet, - 6 tonn i teleløsnings
perioden. 

Himdalen: 
Det er to alternative adkomster til Himdalen, fra nord eller fra sør. 

Fra nord: 
Rv. 22 til Ulverud, derfrå privat veg til Himdalen (ca. 7 km). Den private vegen er grusveg, ca. 
3 m bred. Vegen er stort sett i dårlig forfatning og det er behov for omfattende forsterkning 
hvis vegen skal forsterkes til 8 tonn evt. 10 tonn aksellast. Det er minst 3 bruer som må 
forsterkes. 

Fra sør: 
Rv. 22 til Krokdal (i Østfold), derfrå Fv. 770/276 til Grorud (ca. 5 km, delvis Østfold og 
Akershus), videre kommunal veg i ca. 2 km (Aurskog - Høland) og privat veg frem til Himdalen 
(ca. 5 km). Vegen brukes av pukkverket i Himdalen. 

Fylkesveg 770/276 har fast dekke, den kommunale og private vegen er grusveg, ca. 3,5 m 
bred, og er av god standard. 

Den private vegen vil tåle aksellast på 10 tonn normalt, men bør ikke belastes med mer enn 6 
tonn i teleløsningsperioden. Maks. aksellast må ikke overskride 8 tonn på det offentlige 
vegnettet, - 6 tonn i teleløsningsperioden. 

IV.2.4 Militær bruk. 

Forsvaret har et ammunisjonslager ved Hølands varde i Aurskog-Høland, ca. 2,5km sørøst for 
søndre lokaliseringsalternativ i Himdalen. 

Tennmidler og sprengstoff som eventuelt kan representere en fare på grunn av sprengnings-
arbeider i anleggsperioden, kan om nødvendig fivttes midlenidig. Forøvrig vil drift av et deponi i 
Himdalen ikke berøre dette ammunisjonslageret. 

IV.3 Planer for områdene 

Både Kukollen- og Himdalenalternativet vil berøre Fet kommune i tillegg til sine hjemkommuner. 
Grensen mellom Aurskog-Høland og Fet kommuner følger dalbunnen i Himdalen. Et deponi her 
vil da ligge nesten på kommunegrenser!, og derfor også angå Fet kommune. 
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IV.3.1 Kommunale planer 

Killingdal: 
Killingdal gruve ligger i Holtålen kommune og innenfor et LNF-område {landbruks-, natur- og 
friluftsområde) sone 2 på kommuneplanen, hvor spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse kan 
tillates. 

Kukollen: 
Kommuneplanen i Serum kommune innebærer at dette området har den mest restriktive 
båndleggingen på arealene av de tre lokaliseringsalternativene. Dette er bandlagt som LNF-
område, sone 3, hvor det bare kan gis tillatelse til oppføring av bygninger og anlegg som har 
tilknytning til områdenes bruk som landbruksområder. 

Himdalen: 
TilstBtende områder i nabokommunene Fet og Aurskog-Høland er klassifisert i LNF-område, sone 
2, hvor noe bygge- og anleggsvirksomhet uten direkte tilknytning til landbruksnæringen 
unntaksvis kan aksepteres. 

IV.3.2 Andre planer 

Det foreligger idag ingen verneplaner for noen av de tre aktuelle alternativene. Det foreligger pr. 
dato heller ingen konkrete planer, eller forslag til planer - som f.eks. regulering planer og 
verneplaner i områdene. 
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V. PLAN FOR GJENNOMFØRING AV TILTAKET 

Etter planen skal Stortinget behandle spørsmålet om lokalisering av deponi for lavt- og middels-
radioaktivt avfall i løpet av vårsesjonen -93. Når vedtaket foreligger, vil planlegging og bygging 
ta til umiddelbart. 

V.1 Anleggsperioden 

Anleggsperioden omfatter nødvendige forundersøkelser, prosjektering, anbudsfase, bygging og 
ferdigstillelse. I utredningsfasen er hovedtrekkene vedrørende de geologiske forhold undersøkt. 
Det må foretas en detaljert hydrogeologisk kartlegging, slik at valg av konstruktive lasninger kan 
gjøres på best mulig grunnlag. 

V. 1.1 Anleggsvirksomhet. 

Killingdal: 
Anleggsvirksomheten for Killingdalalternativet vil omfatte følgende: 

- Utskiftninger og istandsetting av gruveheis. 
- Utsprengning av bergrom. 
- Plassering av steinmasser; dels i eksisterende gruverom og dels til vegutbedring. 
• Sikring og tetting av fjellrom; injisering og betongsprøyting av fjellflater. 
- Utbedring av privat veg fra Reitan til Killingdal; bl.a. ny kulvert. 
- Etablering av dreneringssystem og sarkofag i fjellrom; betonggulv og -vegger. 
- Betongdekke i adkomsttunnel fra Sentralstasjonsnivå til deponirom. 
- Installasjon av teknisk utstyr; el. og vent., innbruddsalarm og overvåkingsutstyr for stråling. 
- Opprusting av adkomsthall; ny port, kjøredekke. 
- Rehabilitering/oppussing av kontorbygning. 
- Utbedringstiltak for veltene. 

Det siste punktet er forsåvidt uavhengig av anleggelse av deponi. Forurensningsproblemet vil 
om noen år bli omfattende dersom ikke tiltak mot det gjennomføres. 

Kukollen og Himdalen: 
For disse to alternativene vil omfanget av anleggsvirksomheten bli forholdsvis likt. Forskjellene 
ligger i lengde på adkomsttunnel og adkomstveg til tunnelpåhugg. Arbeidene blir som følger: 

- Utsprengning av bergrom. 
- Plassering av steinmasser; til eksisterende pukkverk i nærheten. 
- Sikring og tetting av fjellrom; injisering og betongsprøyting av fjellflater. 
- Mindre utbedringer av privat veg. 
- Etablering av dreneringssystem og sarkofag i fjellrom; betonggulv og -vegger. 
- Betongdekke i adkomsttunnel. 
- Installasjon av teknisk utstyr; ventilasjon, elektrisitet lei.forsyning, fortrinnsvis via jordkablerl, 

innbruddsalarm og overvåkningsutstyr for stråling. 
- Bygging av servicebrakke og parkeringsplass utenfor fjellet. 
- Etablering av inngangsparti; poa til tunnel, inngjerding. 
- Etablering av observasjonsbrønner. 
- Merking av bandlagt område. 

50 



V.I.2 Tidsplan. 

Killingdal: 
Størst betydning for fremdriften i anleggsperioden har sprengningsarbeidene og uttransport av 
massene. Den begrensede heiskapasiteten (5,5 m 3 faste masser pr. time) blir fremdriftsbe-
stemmende. Mengde og hyppighet for boring, sprengning og lasting må derfor tilpasses 
uttransporten av massene. Det forutsettes at sprengning og sikring vil pågå i ca. 5 mndr. 
inkludert tid til avsluttende sikringsarbeid (betongsprøyting). 

En fremdriftsplan for bygging av nye deponirom i Killingdal blir totalt på ca. 16 mndr. Denne 
omfatter en programfase (ca. 2 mndr) og hele anleggsperioden. 

Kukollen og Himdalen: 
Alternativene Kukollen og Himdalen er like med hensyn til fjellrommet, men adskiller seg ved at 
adkomsttunnelen blir noe lenger for Kukollen enn for Himdalen. Ved Kukollen må det bygges 
adkomstveg fra eksisterende skogsbilveg. Forskjellene er såvidt små og vil ikke ha tidsmessig 
betydning. Anleggsperioden er beregnet til 10-12 mndr. inkludert programfase. 

V. 1.3 klasseplassering. 

I det følgende beskrives kartlagte muligheter for anvendelse av steinmasser - i massedeponier 
eller til annet bruk. 

Styringsgruppen anbefaler 1. alternativene beskrevet nedenfor. 

Killingdal gruver: 
Alternativ 1. Omlag halvparten av steinmassene benyttes til vegutbedringsformål for den siste 
delen av den private vegen som leder frem til gruven. Resterende steinmasse som sprenges ut 
av fjellhallen, legges igjen i gruven. 

Alternativ 2. All steinmasse legges igjen nede i eksisterende gruverom. Dette vil kreve intern 
forflytning i gruven. 

Kukollen: 
Her er foreslått 2 mulige anvendelser og et mer usikkert 3. alternativ: 

Alternativ 1. Levering, evt. sala, av all steinmasse til lokalt pukkverk nord/est for Stensrud 
boligfelt. 

Alternaiv 2. Plassering i nedlagt grustak i samme område, nær Rv. 169 ved Stensrud. 

Alternativ 3. Fremtidig omlegging av Rv. 169 ved Fjellsrud - Stensrud (fart opp i vegplanperi-
oden 1994-97) vil kunne være avtager av all masse. Det må imidlenid erverves grunn til dette 
formålet lar massene kan deponeres. 

Himdalen: 
Det foreligger fra tidligere utredning 121 2 alternative plasseringer av deponi i Himdalen. Uansett 
valg av disse, finnes 3 alternative plasseringer/anvendelser av steinmassene: 

Alternativ 1. Levering, evt. salo. av all steinmasse til lokalt pukkverk lenger syd i Himdalen. 
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Alternativ 2. Plassering av all masse på østsiden av vegen gjennom Himdalen, i et myrområde 
som grenser inn mot vegen. 

Alternativ 3. Bruk av masser til å oppruste vegen gjennom Himdalen, på strekningen fra Rv. 22 
og til deponiet. En opprustning og forsterkning av denne vegen er nødvendig dersom adkomst 
med tunge biler i driftsperioden til Himdalen, skjer fra nord. Dersom adkomsten skjer fra syd i 
cJriftsperioden, ansees ikke denne opprustningen som nødvendig. 

V. 1.4 Anleggstrafikk. 

I adtte underkapittelet beskrives krav til veganlegg og behov for utbedring av eksisterende 
veger. 

Killingdal: 
Forutsatt at massene plasseres som foreslått, blir det liten belastning på det offentlige vegnettet 
i anleggsperioden. Det er innført telerestriksjoner på fylkesveiene slik at den tyngste anleggs
trafikken bør skje utenom teleløsningspe.ioden. 

Den private vegen fra Reitan til Killingdal har behov for noe opprusting for å tåle 8 tonns 
aksellast: 

a) Ny plasstøpt kulvert ved kryssing av vanniebning. 
b) Utbedring/ heving av veg i 800 m lengde mellom Reitan stasjon og kryssing av 

jernbanen. 
c) Utbedring/ heving av veg 500 m nær Killingdal gruve, 
dl Mindre utbedringer/ vedlikehold av veien forøvrig. 

Adkomsten til turterreng og hytteområde må sikres i anleggsperioden. 

Kukollen: 
Det er foreslått at all steinmasse transporteres vekk fra Kukollen til området nær Stensrud. 
Trafikkbelastningen på Rv. 169 er beregnet a eke med ca. 30% i byggeperioden (4 mndr.). 

Utenom teleløsningsperioden vil den private vegen fra Kukollen til Rv. 169 tåle aksellast på 10 
tonn. I teleløsningsperioden er aksellasten på Rv. 169 nedsatt til 8 tonn. Det er også fare for 
skader på vegen til Kukollen hvor den belastes med mer enn 6 tonn i denne perioden. Følgende 
vegarbeider er nødvendige: 

al Adkomst fra privat veg til tunnelpåhugg. 
bl Mindre utbedringer/vedlikehold av privat vei mellom Kukollen og Skjatvedt IRv.169). 
c) Mindre arbeider i forbindelse med massedeponiene. 

Himdalen: 
Forutsatt at massene plasseres som foreslått, blir det liten belastning på det offentlige vegnettet 
i anleggsperioden. 

Ut fra tilstanden på vegen gjennorn Himdalen og anbefalt masseplassering, foreslås adkomst til 
anlegget fra sør. 

Det bør foregå liten trafikk i teleløsningsperioden. 
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Utenom teleløsningsperioden vil den private vegen sørover fra Himdalen tåle aksellast på 8 tonn, 
forutsatt normalt vedlikehold. Ved adkomst fra sør er disse utbedringer nødvendig: 

al Adkomst fra privat veg til tunnelpåhugg. 
bl Mindre utbedringer/vedlikehold fra deponi og sydover til Mørk (Grorud). 

V. 1.5 Barns bruk av veger. 

Anleggstrafikken vil for det meste berøre kun private veger ved de tre lokaliseringsalternativene, 
dersom masseplassering blir som anbefalt. Bare ved Kukollen medfører masseplasseringen 
kjøring på offentlig veg (Rv. 1691. Imidlertid skjer all vesentlig gang- og svkketrafikk utenfor det 
området som vil bli berørt av anleggsvirksomheten, slik at tiltaket ikke fordrer noen spesielle 
trafikksikringstiltak for fotgjengere og syklister. 

V.2 Klargjøringsperiode 

For senere å kunne dokumentere eventuelle virkninger av deponiet på mennesker og miljø, er 
det viktig å etablere et sett med representative referanseverdier. Disse vil gi informasjon om 
bakgrunnsstrålenivå i fjellhall og innhold av radioaktive stoffer i drensvann (naturlig og evt. 
bidrag fra Tsjernobylnedfalletl. 

Eventuelle utslipp fra deponiet vil først og fremst være å finne i det vannet som dreneres ut fra 
fjellhallene. Det er derfor av betydning at drensvannet fra fjellhallene og vannet i nærmeste 
vassdrag analyseres, spesielt med henblikk på radioaktive stoffer (f.eks. Cs-137), men også 
metaller (tungmetaller) kan være av en viss interesse. 

Vannprøver bør derfor samles inn regelmessig, anslagsvis én gang pr. måned fra det tidspunkt 
lokaliseringen av deponiet er fastlagt, slik at referansedata og prøver sikres før arbeidene 
igangsettes. Derved fåes data om mulige variasjoner. Referanseverdier kan males i den ene 
hallen mens den andre tas i bruk. Prøvetakingen bør fortsette også under anleggsperioden. 

V .3 Driftsperioden 

V.3.1 Tidsperspektiv og arealbinding. 

Det forutsettes at deponiet skal stå klart i 1994 for alle alternativer. Driftsperioden er antatt å 
vare frem til ca. år 2030. Det er knyttet noe usikkerhet til den mengde radioaktivt avfall som vil 
tilkomme i fremtiden, noe som kan medføre at tidspunktet for driftsavslutning forskyves noe. 

Etter at de siste beholdere med avfall er plassert i deponiet og omstøpt med betong, er deponiet 
i prinsippet klart til endelig forsegling. Det er imidlertid sannsynlig at man vil ønske å overvake 
deponiet i en viss periode for t verifisere at anlegget fungerer som forutsatt, dvs. at barrierene 
omkring avfallet er intakte, at deponiet står tørt, at innlekkasjen av vann i fjellrommet utenfor 
sarkofagane holder teg på et lavt nivå, og at dreneringen fungerer. Hvor lang denne perioden 
ber vatre, er opp til myndigheter i bestemme, men noen 10 • ir kan synes fornuftig. 

Det bor legges visse restriksjoner eller klausuler på bruken av området omkring deponiet. 
Sprengninger og boringer som kan påvirke deponiet må hindres. Hvor grensen for slike 
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aktiviteter skal settes, må avgjøres. av geologer og hydrogeologer etter at lokaliteten er nærmere 
undersøkt. Sannsynligvis vil klausul gjelde ut til nærmeste svakhetssone. Generelt bør området 
markeres ved skilting eller lignende. 

Det vil ikke være aktuelt med restriksjoner pa jordbruk og skogbruk, jakt, fiske eller annet 
friluftsliv. 

V.3.2 Omfang av virksomhet - aktivitetsnivå . 

Som nevnt i kapittel 111.1, er antall beholdere som i dag kunne overføres til deponiet ca. 2 600. 
Årlig tilkommer ca. 100 beholdere, - med et noe større antall etter riving av reaktorene og andre 
anlegg. 

Overflytting av avfallet fra IFE vil sannsynligvis skje i etapper (f.eks. 6 etapper å 480 fat), slik at 
én seksjon fylles helt opp av gangen. Hver seksjon vil omfatte ca. 12 lastebiltransporter å 40 
avfalisbeholdere. I tillegg kommer transport av betong for omstøpingen. 

For å vinne erfaring med omstøpingen vil det være naturlig med et tidsopphold (ca. 1 år) mellom 
de første seksjonene. Hver seksjon vil kunne gjennomføres (transport + omstøping) på ca. 1 -2 
uker. Innlastingen av alt avfallet på Kjeller vil strekke seg over 3-4 år. 

V.3.3 Arbeids- og sikkerhetsmtiner. 

Arbeidet med handtering og stabling av avfallet i deponiet skiller seg ikke vesentlig fra til-
svarende arbeid ved IFEs anlegg på Kjeller. Det er faste rutiner for slikt arbeid som forøvrig må 
utføres i overensstemmelse med IFEs interne strålevern-reglement og krav/vilkår fastsatt av 
strålevernmyndighetene. Regelverket gir beskrivelser av nødvendig avsperring, adgangskontroll 
og doseovervåkning. Rutiner må i tillegg til å ivareta strålevernet for ansane og befolkning 
generelt, også inneholde regler for å minimalisere konsekvenser av mulige ekstreme hendelser. 
Et eksempel kan være å sikre at fat fra Met.lab. ikke stables på hverandre i flere høyder og 
plasseres langs sentralaksen i deponiet. Konsekvenser ved eventuell gjennomboring blir da 
mindre. 

Handtering av Scale-avfallet må være slik at det ikke skapes et arbeidsmiljøproblem (p.g.a. 
Radongass) i deponiet under driftsfasen. På sikt bør det vurderes om dette avfallet generelt bør 
plasseres i et deponi. Et alternativ kan være å plassere det der det kommer fra - nemlig på 
kontinentalsokkelen, f.eks. r borehull som skal tettes igjen etter oljeproduksjon . 

Arbeidsrutinene knyttet til transport er i grove trekk beskrevet i kapittel VI.5. Arbeidsopera-
sjonene vil være: 

• uttak fra lager 
- opplasting på lastebil 
- transport til og inn i deponi 
• lossing av lastebil 
- (tabling i deponi (direkte fra lastebil «Iler med mellomlagring). 
- seksjonsvis forsegling 

For Killingdal blir arbeidsrutinar noe mer omfattande pl grunn av omlasting til/fra gruveheis. 
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Etter at en seksjon er fylt opp sikres den ved: 

- montering av tverrvegg 
- omstøping av avfallsbeholderne 
- montering av membran over seksjonen 
- støping av beskyttende lag over membranen. 

V.3.4 Malinger - overvaking. 

Deponiet skal bygges og konstrueres slik at det ikke er noen reell mulighet for utslipp av 
radioaktive stoffer fra deponert avfall. Det er ikke sannsynlig at uhell under håndteringen av 
avfallet i deponiet vil kunne føre til spredning av radioaktivt materiale. Høyden i fjellhallen er for 
liten til at alvorlig skade på beholderne kan skje dersom beholdere faller ned. For å kunne 
kontrollere at lekkasjer eller spredning ikke inntrer, er det viktig a gjennomføre malinger i 
driftsperioden. Malinger vil også fylle et behov for overvåkning, dersom noe unormalt skulle 
inntre. Målingene vil kunne fange opp informasjon om dette på et tidlig stadium og lenge før et 
utslipp vil føre til doser i nærheten av grenseverdier. 

Malinger som blir iverksatt før og under anleggsperioden, bør derfor fortsette også under drifts
perioden. Data fra målingene må dokumenteras og arkiveres. 

Målingene ber konsemreres om innsamling og analyse av vannprøver fra anleggets drensvann 
og fra nærliggende naturmiljø. Analysene bør primært omfane gammastrålende nuklider (Cs-
1371 og eventuelle konsentrasjoner ned mot 0,2-0,3 Bq/liter bør kunne males, korrigert for 
bidrag fra Tsjernobylnedfall o.l. Eventuell endring i vannkvaliteten, • særlig for drensvannet fra 
deponiet, vil skje langsomt, og hyppigheten av prøvetaking må vurderes. I en tidlig fase under 
driftsperioden kan månedlige analyser være passende. Etterhvert som rr <m får data og innsikt i 
resultatene kan målehyppigheten trolig reduseres f .eks kvartalsvise elle halvårige malinger. 
Dersom man får indikasjonar på lekkasje må situasjonen følges opp me I hyppigere malinger og 
med analyse også av andre nuklider (plutonium), og eventuelle mottilta iverksettes. 

Under driftsfasen bør vannet også analyseres med hensyn til utlekkasje av langlivede isotoper, 
plutonium, americium m.v. Det bør kunne males konsentrasjoner ned mc. 0,01 Bq/liter. Det er 
da påkrevet med store vannprøver (f.eks 200 liter). Frekvensen for slike malinger kan være 
lavere enn de øvrige malinger, men bør fra tid til annen gjennomføres. Med de deteksjonsgren-
ser for målingene som her er nevnt, vil det være mulig å verifisere.om strålekravet til deponiet, 
1 mikrosivert/år (se kap VI.2) er oppfylt, under antakelse om at en person benytter 200 liter 
drikkevann årlig av samme kvalitet som de målte prøver. 

fcn automatisk og kontinuerlig overvaking av drensvannet fra deponiet ansees ikke nødvendig. 
Manuelt innsamlede vannprøver vil gi data fra flere steder. Analyser foretatt på et spesial-
laboratorlum vil kunne gi langt flere og bedre data enn et fast installert måle- og registre
ringssystem. Derimot ville det være nyttig i registrere mengden av drensvann fra deponiet. 

Strålenivået i deponihallen må overvaket kontinuerlig, som ledd i sikring av arbeidsmiljøet. 
Denne overvåkningen vil i tillegg gjøre det mulig i registrere strålingen dersom den ekstreme 
hendels* skulle inntre at noen gjennomborer deponiet, (se kap VI.5.3). Som ledd i over
våkningen av deponihallen kan analyse av ventilasjonsfiltre være aktuelt. 

Observasjonsbrønner ber etableres for overvaking av vannkvaliMten i soner mellom deponiet og 
Vestre Jarsjo ved Kukollen. I Himdalen ber det tas vannpraver fra private brenner. 
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Seiv om deponiet ikke er særlig sårbart for tyveri, hærverk eller sabotasje (se kapittel VII, bør 
deponiet likevel være forsvarlig avlåst, og det ber være installert innbruddsalarm med overføring 
av alarmsignal til politi eller vaktselskap. 

V.4 Deponiperioden 

V.4.1 Tidsperspektiv og arealbinding. 

Det vil sannsynligvis være ønskelig å fortsatt ha adgang til deponiet en tid etter at deponiet er 
fylt opp og driften er avsluttet. I denne overgangsperioden mellom drift og endelig forsegling av 
deponiet, vil det ikke lenger være noe behov for service-området utenfor inngangen. Forbud mot 
sprengning og boring i nærområdet til deponiet må opprettholdes. 

Fer eller senere må deponiet forsegles endelig. Det er ved forsegling viktig å sikre at dreneringen 
fra deponiet fortsatt skal kunne fungere over meget lang tid. Samtidig må blokkeringen av 
inngangen være effektiv slik at mennesker og større dyr ikke kan trenge seg inn i deponiet. Om 
landskapet skal reetableres, eller om det skal settes opp markerer ved deponiet er et spørsmål 
som for tiden er under utredning i nordisk regi. Det er i dag ingen entydig oppfatning av hva 
som er den beste løsning, "gjemme og glemme" eller "markere og bevare*. Beslutning om dette 
vil likevel ikke være aktuelt før etter 2030. 

Forbudet mot boring må opprettholdes, - forøvrig bør området kunne frigis. 

V.4.2 Malinger - overvaking. 

Malinger av vannkvaliteten, først og fremst av drensvannet fra deponiet, bør fortsette også 
etter at deponiet er forseglet, men innhenting av vannprøver behøver neppe gjøres mer enn en 
gang i året. Målefrekvensen må vurderes etter behov under deponiperioden. 

V.5 Nødvendige tillatelser 

Et deponi for lav- og middelaktivt avfall vil være underlagt felgende lover: 

Atomeneroiloven • lov av 12. mai 1972 nr. 28 . fastsetter plikt til konsesjonsbehandling for å 
oppføre, eie eller drive et atomanlegg. Konsesjon gis av kongen i statsråd. Konsesjonen vil 
sette de vilkår som er nødvendig av hensyn til sikkerhet og andre allmenne interesser. 

Lov av 18. iuni 1938 om bruk av røntgenstråler oo radium m.v.. og tilhørende Forskrifter av 23. 
januar 1976 om tilsyn med og bruk av anlegg, apparaler, materiell og stoffer som avgir 
ioniserende eller annen helsefarlig stråling. 

Etter forskriftene må etablering av et deponi for radioaktivt avfall meldes til Statens Institutt for 
Strålehygiene før arbeidet settes igang. All bruk av deponiet må på forhand være godkjent av 
instituttet. Bestemmelsene stiller krav til egenvem, kompetanse og utarbeidelse av interne 
instruksar for kontroll av radioaktiv forurensning. (Etter 1. januar 1993 forutsefes Statens 
Atomtilsyn og Statens institutt for strålehygiene å bli samorganisert under navnet Statens 
Strålevern). 
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Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77. Bestemmelser om konsekvensuirsdninger, kap. 
VII-A, av 1. august 1990, fastsetter plikt til å sende melding tidligst mulig under forberedelse av 
tiltak av en viss størrelse. 

All ny arealbruk må være i samsvar med gjeldende rettslig bindende arealplaner. Oppfaring av et 
servicebygg utenfor fjellhallen krever regulering av nødvendig område til byggeformål i kom
munen. For det området som må båndlegges over og rundt deponiet, er det tilstrekkelig med 
tinglyste avtaler mellom grunneier og tiltakshaver mht. nødvendige klausuler for sprengnings-, 
bore- og byggearbeider. Dette gjelder såfremt området ikke avsperres fysisk. I motsatt fall 
krever tiltaket flatereguleringsplan. 

Kommunehelseloven - lov av 19. november 1982 nr. 66. Et deponi for radioaktivt avfall faller 
inn under kommunehelselovens kap. 4a om miljørettet helsevern. Oe landsomfattende helsefor
skrifter som Sosialdepartementet har hjemmel til å gi, kan derfor også berare spørsmål av 
betydning for deponiet. Helse- og sosialstyret i kommunen behandler saken etter Kommune
helseloven. 

Lov om oreionino av fast eiendom - lov av 23. oktober 1959 nr. 3. kan bli aktuell ved erverv av 
grunn. 
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VI. STRÅLINGSRELATERTE VIRKNINGER VED TILTAKET. 

V M Generelle mål for strålesikkerhet for deponi 

Mulig helserisiko fra radioaktivt avfall for mennesker er primært knyttet til strålingen fra avfallet. 
Stråledoser til mennesker blir en konsekvens dersom radioaktive stoffer pustes inn som gass 
eller er bundet til luftbårne partikler, eller ved at de kommer inn i kroppen gjennom mat eller 
drikkevann. Det er sålangt likhetspunkter mellom eksponeringsveiene for radioaktive stoffer og 
annet helsefarlig kjemisk avfall. Spesielt for radioaktive stoffer er at man i tillegg kan få stråle
doser når stoffene er utenfor kroppen; ekstern bestråling. 

Handtering av radioaktivt avfall er i senere år blitt viet stor oppmerksomhet. Det er brukt 
betydelige ressurser på å utforme en sikkerhetsfilosofi knyttet til denne problemstilling. Det er 
særlig tidsperspektivet ved avfall av denne karakter som gjør det påkrevet med godt gjennom
tenkte kriterier for deponering. De generelle prinsipper i internasjonale og nasjonale f.igmiljøer 
som legges til grunn for etablering av deponier for radioaktivt avfall /18/, er: 

i. Anleggelse av et deponi skal ikke utsette fremtidige generasjoner for risiko som i dag 
ansees uakseptabel. Befolkningen i fremtiden skal kunne ha en beskyttelse som tilsvarer 
beskyttelsesnivået for befolkningen nå. 

ii. Risikoen for de antatt mest utsatte individer skal ikke overskride spesifiserte ovre 
verdier. I alle situasjoner skal risikoen for sene stråleskader ikke overskride 1 pr. 
100 000 pr.år, og som målsetting for et konkret anlegg bør det planlegges med en 
margin slik at risikoen ikke er større enn 1 pr. 1 million pr. år. 

iii. Risikoen for befolkningen skal holdes lavest mulig og optimaliseringprinsippet innen 
strålevern skal følges. 

Prosjektering for sikring av anlegg som skal strekke seg over 100-vis til 1000-vis av år og 
endog lenger, er komplisert og vanskelig. Prosjekteringen og tidperspektivet er avhengig av om 
det er lav- og middelaktivt avfall eller høyaktivt avfall. I lys av dette kan en tidsoppdeling være 
hensiktsmessig slik at man tar hensyn til hvilke forutsetninger som ber iakttas for de ulike 
tidsperspektiver. Med tidsperioder menes her omtrentlige angivelser eller størrelsesordener. 

- 100 år. 
I ett eller noen hundre år kan det antas at samfunn eksisterer med institusjonell kunnskap og 
kontroll. Dosegrenser kan anvendes i likhet med vilkår for nåværende operative anlegg. 

- 1000 år 
Om flere hundre år - og kanskje mot noen tusen år, antas biosfæren fortsan intakt i grove trekk. 
Visse klimatiske endringar må antas, forflytning av økologiske systemer, elveleier tørker 
inn/forflyttes, kystlinjer endres m.v. Dette påvirker nok biosfæren, men neppe i en slik grad at 
liv ikke kan eksistere. Geologien påvirkes i liten grad. 

Uennesker kan få tilgang til/åpne et deponi uten at det har kunnskap om lokalisering og innhold. 
Et vesentlig mer primitivt samfunn enn dagens vil ha begrenset mulighet til å åpne et deponi. I 
et slikt samfunn vil menneskene sannsynligvis oppleve en daglig risiko som er betydelig over 
nåtidens. Forutsettes et mer avansert samfunn er det grunn til 1 anta at menneskene vil være i 
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stand til å beskytte seg. Det er sannsynlig at de kan lokalisere deponiet og tilegne seg 
kunnskap om innholdet. Menneskers fremtidige inntrengen i et deponi uten at dette er planlagt, 
ber forutsette at de har kunnskap og teknologi sammenlignbar med nåtidens. 

- 10 000 år- 1 000 000 fir 
Istider vil komme og gå. Variasjonene i biosfærens livsbetingelser k̂ n bli såvidt store at 
forutsigelser om menneskers liv og samfunn neppe har mening. I vui •leringer av risiko f ra deponi 
bar derfor geofysiske vurderinger først og fremst legges til grunn. I dette tidsperspektivet antas 
de geologiske formasjoner å være forholdsvis stabile. 

VI.2 Sikkerhetsmessig ambisjonsnivå for deponi i Norge 

- Holdning til handling 
Sikkerhetsfilosifien knyttet til radioaktivt avfall har naturlig nok vært et nært anliggende for land 
som bruker kjernekraft, og dermed har et betydelig avfallsvolum av alle kategorien Befolknin-
gens aksept av kjernekraft i de aktuelle landene bygger på to hovedforhold; 1) Landenes evne til 
å ivareta sikkerheten under drift av kraftverkene og 2) evnen til å kunne hanskes med avfallet 
på en betryggende måte. Det er i de fleste land uttrykt klar vilje til handling ut fra en sterkt 
økende miljøbevissthet. Dette bygger i stor grad på oppfatningen at de generasjoner som drar 
nytte av kraftverkene også har det moralske ansvar for å bekoste og finne løsninger på de 
problemer som oppstår med avfallet. Det kan lett føres motargumenter som går på "la oss vente 
å se" ut fra en antakelse om at tekniske muligheter og kompetanse stadig vil øke, og at bedre 
løsninger enn man i dag øyner vil være mulige i fremtiden. Styringsgruppen mener at denne 
holdningen ikke vil være tillitsskapende. Seiv om det ikke er kjernekraftverk i Norge, må vi ta til 
følge at vår(e) generasjonler) som har hatt nytte av radioaktive stoffer i forskjellige sammen-
henger, også må ta oppgaven med å finne en egnet deponiløsning. 

- Ambisjonsnivå 
Ambisjonsnivået for strålerisiko anbefalt av Kveseth-utvalget, er satt til 1 mikrosivert/år for de 
antatt mest utsatte enkeltpersoner 121. Ut fra dagens kunnskap om sammenhengen mellom 
stråling og risiko for sene stråleskader tilsvarer dette omtrent ert tilfelle av sen stråleskade pr. 
10 millioner personer/år. Ambisjonsnivået for det norske deponiet ligger altså en faktor 10 
hoyere enn generelle internasjonale anbefalingar /12.18/. Til sammenligning kan nevnes at en 
stråledose på 1 mikrosievert er omtrent 1 /100 av dosen man får ved en flytur tur/retur over 
Atlanterhavet på grunn av kosmisk stråling, eller den dose man får ved 10 timers opphold 
utendørs på grunn av naturlig stråling fra miljøet omkring oss. 

- Tidsperspektiv 
For det norske deponispørsmål knyttet til lav- og middelaktivt avfall, er tidsperspektivet 3-400 
år som deponiet må være intakt. Totalaktiviteten er da redusert til under 1 % av det opprin-
nelige fordi hoveddelen av avfallet har relativt kort halveringstid, noen tiår. Aktiviteten fra de 
langlivede stoffer som plutonium og uran vil imidlertid være nesten uendret. 
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VI.3 Erfaringer med radioaktivt avfall i Norge 

Behandling, handtering, transport og lagring av radioaktivt avfall har vært rutine ved Institutt for 
atomenergi, senere Institutt for energiteknikk, siden reaktoranlegget "JEEP r ble bygget og satt 
i drift i 1951. Det har ikke forekommet uhell under handtering eller transport som har ført til ut
slipp av radioaktivt materiale, og sikkerheten ansees som meget godt ivaretatt. Dette gjelder 
også den midlertidige "deponering" av radioaktivt avfall gjennom den forsøksvise nedgravingen 
av ca. 1.000 fat på IFEs område. 

Det personell som blant annet arbeider med radioaktivt avfall har fått lave strålingsdoser, 
høyeste årsdoser har ligget rundt 10 mSv, middelverdien på ca. 5 mSv pr. år. Årlig håndteres 
ca. 100 beholdere med radioaktivt avfall, men bare en meget liten del av strålingsdosene, trolig 
mindre enn 1 mSv, kan tilskrives denne delen av arbeidet. 

Det har forekommet transportuhell i Norge med radioaktiv last, men uhellene har ikke ført til 
spredning av radioaktive stoffer eller unormale stråledosen 

VI .4 Transport av avfallet 

Avfallet vil bli transportert og deponert i de beholdere C. er lagret i. Noen få beholdere med 
strålingsintensitet større enn 10 mSv/t vil måtte plasseres i spesielle betongbeholdere eller med 
annen form for strålingsskjerm før de plasseres på lastebilen. Kjøring på offentlig vei med 
radioaktiv last er underlagt ADR - regelverket, som igjen bygger på det internasjonale regelverk 
for radioaktive transporter, - utarbeidet av det internasjonale atomenergibyrået, IAEA /1 Sl. 
Regelverket er meget detaljert med henblikk på klassifisering av lasten, krav til emballasje og 
kjøretøy, merking, sikring m.v.. Strålevernmyndighetenes vilkår for godkjennelse av transport 
med radioaktiv last i Norge er at ADR-reglene følges. IFE har lang erfaring med transport av 
radioaktivt materiale, blant annet mellom Halden og Kjeller, og er meget godt kjent med 
regelverket. 

Uhell under kjøring vil kunne forekomme. Ifølge statistikken har den gjennomsnittlige ulykkes
frekvensen for lastebiler på norske veier i perioden 1982 til 1989 vært 0,6 ulykker pr. million 
km. 

Uten noen spesielle tiltak vil man ut fra avstanden Kjeller - Kukollen/Himdalen på ca. 23 km, og 
en transportmengde på 10 000 fat som tilsvarer 250 turer i 28 tonn, komme frem til en for
vernet ulykkessannsynlighet for alle transportane på ca. 0,004. Avstanden fra Kjeller til 
Killingdal er større; 430 km. Forutsatt at det på denne strekningen brukes en noe større 
lastebil, dvs. 200 turer i 35 tonn, kommer man frem til en forventet ulykkessannsynlighet på 
0.05. Dette er beregnet ut fra gjennomsnittsverdi. For de aktuelle strekningar kan risikoen 
være noe større eller mindre. 

Avfallsbeholderne er imidlertid meget motstandsdyktige mot mekaniske påvirkninger, brann og 
vann, og det er lite sannsynlig at en trafikkulykke vil føre til strSlingseksponering eller spredning 
av radioaktivt materiale. 

Ved Killingdal vil adgangen til deponiet være gjennom en sjakt med 5 tonns skråheis. Pga. 
heisens begrensede kapasitet vit det være nødvendig A innrette et mellomlager for lossing av 
lastebiler, og utfare Here mindre transporter inn til heisomrjdet med traktor e.l. Med dette får 
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man flere håndteringer og omlastinger av avfallsbeholderne. Dette vil øke strålingseksponeringen 
av personellet, og sannsynligheten for arbeidsuhell, - fat som faller ned eller heisuhell, vil være 
sterre enn ved alternativene Kukollen og Himdalen. 

For deponialternativene på Romerike vil adkomsttunneler og fjellhaller gi mulighet for lossing 
inne i hallene. Utstyret for lossingen vil være gaffeltruck eller truck med lang gripearm, utstyrt 
for å handtere både fat og paller. 

VI.5 Analyse og vurdering av risiko- og sikkerhetsforhold 

Fjellet over deponihallene vil stoppe all stråling som måtte komme fra beholderne. Dette gjelder 
for alle alternativene uavhengig av om tykkelsen på fjellet er 50 eller 900 meter. En bærplukker 
på Kukollen eller i Himdalen vil med andre ord trygt kunne fortsette å plukke bær seiv om det 
skulle ligge et deponi i fjellet under ham. Den eneste mulige spredningsvegen er således via 
vann. 

Alternativene på Romerike, dvs. Kukollen og Himdalen, er såvidt like at de i det følgende 
beskrives under ett. 

VI.5.1 Utslipps- og spredningsmekanismer. 

Avfallet i deponiet vil bli omgitt og beskyttet av flere barrierer. Disse er: 

- Selve stålfatene fylt med betong og eventuelle innstøpte tilleggsbarrierer av bly eller polyetylen 
- Omstøping av fatene med betong 
- Betonggulv og -vegger i sart-.ofag 
- Avsluttende barriere i adkomsttunnel - "plugg" (når driftsfasen er over) 
- Fjellet rundt deponihallene som beskytter mot stråling fra deponiet. 

Risiko og sikkerhet må primært analyseres med tanke på at radic iktive stoffer kan komme ut fra 
deponiet til omgivelsene. 

Killingdal: 
Så lenge deponiet er tørt, vil avfallsbeholderne forbli intakte, og det vil ikke bli noe utslipp. 
Målingene i august 1992 viste imidlertid at vannet stiger raskt og sentralstesjonsnivået vil stå 
under vann allerede i 1993. Seiv om tiltak mot vanninnsig gjennomføres, i~r. det ikke garan-
teres at avfallet vil bli stående tørt i mange hundre år. 

Det er foreslått at etter driftsperioden for deponiet, skal det anlegges en plugg i adkomst-
tunnelen. Pluggen vil kunne hindre inntrengning av gruvevann i en viss periode, men den kan 
ikke garanteres å holde tett mot ca. 1 km vanntrykk som over tid må antas å bygge seg opp i 
gruva. En slik plugg vil likevel hindre vannstremning og konveksjon i deponihallen, samt hindre 
spredning av forurensning ut i gruva. 

På grunn av urformingen av deponiet vil det ikke kunne bygge seg opp noen hydraulisk 
trykkgradient over avfallskolliene. Uttransport av radionuklider vil derfor bare skje ved diffusjon, 
men først etter at stålbeholderne er skadet pga. korrosjon. 

Den viktigste barrieren mot lekkasje fra avfallsbeholderne er betong. Betong er, som nevnt. 
anvendt dels for solidifisering av visse typer avfall, dels som skjermingsmateriale inne i av-
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fallsbeholderne, og dels som omstøping av tønnene. Dessuten utgjør betong en vesentlig del av 
forseglingen av adkomsttunnelen. 

På grunn av det korrosive miljøet som må forutsettes når deponiet står under vann, kan det ikke 
antas at betongbarrierene vil være intakte i mange hundre år. Utslipp av alle typer nuklider må i 
prinsippet vurderes, men de langlivede vil likevel være de mest sentrale. De viktigste av disse 
radionuklider er C-14, Ra-226, U-238, Pu-239, Pu-240 og Am-241. 

Romerike: 
Det er viktig å unngå at vann kommer i kontakt med avfallsbeholderne, ettersom vann er det 
eneste medium som kan transportere betydelige mengder av radionuklider ut fra deponiet. Et 
betydelig selvfall, samt åpne dreneringskanaler skal kunne garantere at dreneringen vil fungere i 
mange hundre år. Det kan likevel ikke utelukkes at ras, nedbryting av betongen og annen stopp 
i drenssystemet vil kunne tette igjen "utløpet". Deponiet vil da kunne oversvømmes slik at 
avfallet i perioder vil komme til å stå helt eller delvis under vann. Seiv i en slik situasjon vil det 
imidlertid på grunn av utformingen av deponiet med Spent rom rundt betongseksjonene, ikke 
kunne bygge seg opp noen hydraulisk trykkgradient over seksjonene. Det vil derfor ikke bli noen 
gjennomstrømming av vann i betongen. Lekkasje av radionuklider fra sarkofagen vil derfor bare 
skje ved diffusjon, og vil bare kunne forekomme dersom stålbehclderne er skadet pga. korro
sjon. 

I deponiet vil beholderne stå omstøpt med betong. Foruten å tjene som en barriere mot utslipp, 
vil betongen skape et sterkt basisk miljø rundt avfallsbeholderne. Dette miljøet beskytter effek
tivt beholderne mot korrosjon. 

Det er antatt at betongen her vil være intakt i minst 1 000 år, og at beholderne vil være tette i 
samme tidsrom. Etter ca. 200 år vil radionuklider med en halveringstid mindre enn ca. 30 år 
stort sett være eliminert (ca. 1 % igjen), og bare utslipp av de mer langlivede må vurderes. De 
viktigste av disse er C-14, Ra-226, U-238, Pu-239, Pu-240 og Am-241. 

Deponiet vil blant annet komme til å inneholde noe over 100 kg uran. Granitt og gneis inne-
holder typisk 2-10 g uran pr. tonn, dvs. at den deponerte uranmengde omtrent tilsvarer den 
mengde uran som er tatt ut ved utsprengning av deponiet. 

Faren for forurensning ansees som meget liten. En tørr deponiløsning med framtidig drenering ut 
av hallen og med overvåkning av avløpsvannet fra anlegget, vil ikke kunne medføre diffus 
forurensning av betydning til grunnen i området. 

VI.5.2 Vurdering av utslipp til omgivelsene. 

Killingdal: 
Sidefjellet der deponiet er tenkt plassert, virker i dag ekstremt tørt. Dette er ingen garanti for at 
hele fjellhallen vil bli liggende i like tett og tørt fjell. Det viktigste vil imidlertid være å sikre at 
det sterkt sure vannet fra gruven ikke trenger inn i deponiet. Vannet ville kunne føre til relativ 
rask korrosjon av stålbeholderne og degradering av avfallskolliene. Det er derfor av avgjørende 
betydning for langtidssikkerheten at deponeringsrommet isoleres fra det åpne gruvekomplekset. 
Dette gjøres best ved plugging av adkomsttunnelen inn til deponiet. Pluggen bør lages av 
materiale som tåler det sterkt sure og sulfatholdigt. gruvevannet. En slik plugg vil neppe tette 
helt mot 1 km. vanntrykk og det mi antas at deponiet vil ligge under vann i løpet av en viss tid. 

For sikkerhetsvurderingene antas at fjellhallen der avfallet er deponert, etterhvert vil bli fylt med 
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vann. En antagelse er at dette vil ta lang tid, sannsynligvis noen hundre år, forutsatt at det 
nåværende innsiget stoppes raskt og effektivt. 

Etter at deponiet er fylt med vann, vil avfallsbeholderne etterhvert degraderes og avfallet leses 
opp og lekke ut i vannet. Radionuklidene vil transporteres fra avfallsbeholderne og ut til de 
omgivende faste barrierene (fjellet og pluggen). Da vannstrømmen gjennom deponiet vil være 
ekstremt liten, vil denne transporten foregå ved diffusjon. Transporten (diffusjonen) av 
radionuklider ut i det åpne gruvekomplekset vil foregå meget langsomt. Den videre transport av 
radionuklidene vil avhenge av vannivået i gruven. Det er imidlertid meget store volumer som må 
fylles opp. Omkring 1 million m 3 malm er tatt ut av gruven. Med gruven fylt "til randen" med 
vann, vil en eventuell lekkasje gjennom forseglingen få en stor fortynning før den når ut til 
omgivelsene. Forseglingen av adkomsttunnelen gir en stor grad av sikkerhet uansett hvordan 
vannivå og gjennomstrømning i gruven kommer til å utvikle seg i fremtiden. Det meget sure 
vannet i gruven reduserer sannsynligheten for at noen skal benytte det som drikkevannskilde. 

Faren for forurensning av grunnvannsressurser ansees foreløpig som minimal. For transport av 
radioaktive stoffer ut i grunnvannet må altså gruven fylles helt med vann, - noe som gir 
betydelig fortynningseffekt. Barrierene gir også en betydelig fcrsinkelse på grunn av lav 
diffusjonshastighet. Dersom gruven blir full av vann, kan det ikke utelukkes at forholdsvis 
grunne sprekkesystemer kan føre gruvevann ut til overflate-resipienter. Det er likevel sannsynlig 
at eventuell oppløsning av radioaktive stoffer vil konsentrere seg i nærheten av deponirommet, 
på grunn av meget liten gjennomstrømning i et avstengt rom med kunstige barrierer. Bergartene 
i nærheten av deponirommet synes å ha gjennomgående lav permeabilitet. Strømningsveiene vil 
være dype, og det vil være lang oppholdstid og betydelig forsinkelse før grunnvannet kommer 
opp i dagen fra deponiets dybde. De fleste langlivede radioaktive stoffer i avfallet vil være lite 
mobile (på grunn av sorbsjon o.l.) i et dypt grunnvannsrnitjø og ventes ikke & kunne bevege seg 
langt fra deponirommet. 

Uten anleggelse av plugg kan derimot stoffene løses i vannet forholdvis fort og blandes i 
gruven. Dette er beskrevet nærmere som ekstrem hendelse i VI.6.3. 

Romerike: 
De langlivede radionuklidene har så lange halveringstider at det ikke spiller noen vesentlig rolle 
om man antar at utlekkasje begynner etter noen hundre år eller noen tusen år. Det er gjennom
ført beregninger av utslipp fra deponiet hvor det antas at deponiet blir oversvømmet og at 
betongen rundt avfallsbeholderne etterhvert mettes med vann. Som et verste tilfelle antas at 
stålbeholderene gjennomkorroderes etter 200 år. Resultatene av utslippsberegningene er vist 
som funksjon av tiden i tabell VI-1. 

Tabell VI.-1: Beregnet utslipp fra deponiet i MBq pr. år ved ulike tidsperiodar etter år 2230. 

Utslipp 1 
(Jiirusjon av) 100 ir 200 ir 1000 ir 10000 ir | 

CJ-137 0.01 0,05 0 0 
C-14 0.03 1.00 10,0 3.0 

Ra-:^6 0 0 0 0.001 1 
Pu 2J>( 0 0 0 0 I 
Pu-240 0 0 0 0 [ 
Am24l 0 0 0 0 I 

Vetdiei mindra «nn 1 Bq/t' «r M T I lill 0. 
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En kan merke seg at beregnet årlig utslipp av C-14 etter 100 år er 0,02 MBq (= 20 000 Bq.). 
Til sammenligning nevnes at kroppsinnholdet av C-14 hos en voksen person (70 kg) er 16 000 
bequerel hvilket bidrar med årlig dose på 12 mikrosievert. Utslippet av denne isotopen øker til et 
maksimum ved ca. 1000 år og er da beregnet til 10 MBq. 

Man kan også tenke seg at noen i en framtid etablerer en brann nær deponiet, og at alt utslippet 
fra deponiet samles i denne brannen. Det antas at det årlige utslippet fra deponiet fortynnes i 
1 000 m 3 vann (i noen avstand fra deponiet vil fortynningen være vesentlig større). En person 
som tar sitt drikkevann fra brannen vil konsumere ca 0,18 m3/år og inntaket av radionuklider vil 
da være 0,18/1000 av det årlige utslippet. 

Ut fra ovennevnte antakelser og bruk av dosefaktor (eller ALI-verdi) , (se forklaring i Kap.11.1.4) 
kan effektiv dose beregnes. Resultatet er vist i tabell VI-2. Det er angitt dosebidrag for ulike 
nuklider av interesse og spesifisert for ulike tidsperioder etter år 2230 hvor en person borer en 
bronn og bruker vannet til drikkevann. 

Tabell VI-2. Beregnet midlere effektiv dose i mikrosievert pr. år til person som bruker vann fra 
brønn boret nær deponiet. 

Dosebidrag 
fra 100 år 200 ir 1000 ir 10000 ir 

Cs-137 0,036 0,167 0 0 
C-14 0.002 0,108 1,23 0,28 

Ra-226 0 0 0 0.004 
Pu-139 0 0 0 0 
Pu-240 0 0 0 0 
Am-24l 0 0 0 

' 

Det fremgår av tabellen at det største dosebidrag kommer fra C-14 (om 1000 år), ut fra denne 
beregningen basert på utslipp via diffusjon. Maksimalbidragene fra de ulike isotopene kommer 
altså, som det fremkommer av tabell VI-2, ved forskjellig tidspunkt.l en fjern fremtid vil også 
radium-226 (Ra-226) bidra noe. Bidraget fra aktinidene (plutonium og americium) er helt uten 
betydning. 

I dene beregningseksempelet er maksimal konsentrasjon av Ra-226 i drikkevannet 0,001 Bq/I 
etter 10 000 år. Denne verdien kan sammenlignes med målte konsentrasjoner i vanlig brann-
vann som varierer mellom 0,001 og 10 Bq/l, /20A 

Beregningene er basert på ren diffusjon, men en rekke faktorer vil bidra til at utslippet blir 
mindre enn beregnet: 

- Sorpsjon (festing til overflater) og kjemisk binding av radionuklidene er ikke medregnet. Særlig 
for plutonium vil disse (enomener føre til vesentlig reduksjon av utslippet. 

- En del av avfallsbeholderne er dobbelte med en indre beholder av polyetylen, rustfritt stål eller 
bly. Disse vil ha en vesentlig lengre levetid enn dem som bare består «v et enkelt stålfat. 

De beregnede stralingsdoser kan sammenlignes med andre doser som ulike situasjonar og 
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handlinger fører til. Enkelte situasjoner som innebærer risiko av annet opphav enn stråling kan 
også belyse risikonivåer. En sammenlignende oversikt er gitt i tab. VI-3. 

Tabell VI-3. Sammenligning av doser ved forskjellige situasjoner og handlinger. 

Effektiv dose 

(størrelsesorden) 

Strflekilde Sibuajon/ekaempel/koramentar. 

l mikiosicvert 

1) Naturlig stråling 
2) Naturlige radioaktive 

stoffet i kroppen 

3) Fortfrensning ved nedfall 

4) Radioaktivt avfall 

1) 10 timers opphold utendors. 1 

2) Leve 1 døgn. 

3) Spise 120 gram kjen med nayeste tillatte innbold av 
cesium-137. (Tiltaksgrense 600 Bqfltg.) 

4) Anbefalt øvre grease for dose til person fra deponi i Norge. 

10 mikrosievert 

1) Kosmisk «riling 
2) Naturlig C-14 i kroppen 

3) Radioaktivt nedfall 

1) Ttlleggsdose ved flytur tur/retur Otlo-Tromso (S timer). 
2) Årlig dose fe» naturlig radioaktivt karbon (C-14) i kroppen, 

(bell nøyaktig 12 mikrosivert pr. ir). 

3) Spise 4-5 kg. reinsdyrkjøtt fra Finnmark. 

100 mikrosievert 
1) Medisinsk bruk 
2) Medisinsk bruk 
3) Kosmisk stråling 

1) Besøk bos tannlegen som tar 2-3 røntgenbilder. 
2) Røntgenbilde av lungene. 
3} Reise 10 timer med supersonisk fly. 

1000 mikrosievert 

l = 1 millisieverf) 

1) Natucltg stråling 

2) Medisinsk bruk 

3) Kosmisk stråling 

1) Artig dose fra nuutlige striielulder 

( i jorda + kosmisk + internstrilingen i kroppen) 

2) Typisk dosenivå for 1 røntgenuodenekelK av rygg, bekken eller 
•yrer (1-5 raSv). 

3) Typisk artig dosenivå for flypersonell (600 timer/ir). 

Kommentar 1: Årlig dosegrenie for befolkning er 1 mSv. fra 

virksombeter som planlagt bruker suiting. 
Kommentar 2: Kjøre 10 000 lun med bil (dødsrisiko) 
Kommentar 3: Røyke 1 sigarett årlig. (Fomtsati proporsjonalitet 

mellom aigarettkoasum og helseskade (?)) 

\0 millisicvert 

1) Medisinsk bruk 

2> Kosmisk «riling 

1) Doser ved noe mer komplekse nn*genunderiøkel»cr(CT, 
angiografi. gjermomJysningsundersokelserav magc-tarm 
system) er typisk i området 1 - 20 mSv. pr. undcrsøkelse-

2) Aftronautcr far doser pi dette nivå ved romferder som varer 
ca. 1 måocd. 

Konuneotir: Årlig dosegrense for suilingsarbeiderc er 20 mSv. 

100 mJlisicverl AJle vanlige stnUekilder Leve 20 ir som gjeanomuutupcrtoo i Norge. Eksponering for alle 
naturlige og kunstige stralckilder inklusiv radoneksponering og dose 
fra medisinske uoderwketscr, men eventuell dose fra stråle
behandling av kreftsykdom ikke medregnet. 

lOOOnuliisicvcn 
(* 1 aicv<rt) 

1) Medisinsk bruk 
2) Medisinsk, 

utdusui,kj«R)cknfW*fi 

1) Strilcdoscr vtd kreftbehandling ligger i området 1-5 sievert. 
2) Ulykkesinnsjoner med «kuste auUcskadcr til 

penotttk/puwnur. 

De beregnede doser for en "uheldig* person (om mine bruke borevann Ira en brann nær 
deponiet vil. som tabellen viser, altså maksimalt ligge pi nivået 1 mikrosivert. hvilket karakteri
sere: som en neglisjerbar dose. 
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VI.5.3 Ekstreme hendelser. 

- Oversvømmelse 

Killingdal: 
Den mest ekstreme hendelse ved et deponi i Killingdal gruve vil være en rask okning av vann-
innsiget med en tilsvarende stigning av vannivået i gruven. En svært brå endring i innsiget er 
imidlertid ikke tenkbar ettersom det ikke finnes noe "disponibelt" vannreservoar. Det iedes nå 
ca. 20 000 m 3 sterkt forurenset og korrosivt vann inn i gruva årlig grunnet miljøtiltak for å 
hindre avrenning til Gaula fra gruveveltene. Nivået stiger raskt i gruven og den "ekstreme 
hendelse" er altså til en viss grad i ferd med å inntre. En situasjon med et deponi oversvømt 
med vann av denne karakter, kan medføre at alle avfallets barrierar nedbrytes forholdsvis raskt 
og de radioaktive stoffer må forventes å bli frigjort i vannmengden. På grunn av temperatur-
f or skjeller i gruven, varmt i bunnen (anslagsvis + 40 grader C) og kaldere oppover, kan det bli 
en blanding av vannmassene ved konveksjon. Frigjøres totalmengden av de langlivede avfall-
stoffene, kan det ikke utelukkes at radioaktivt forurenset vann vil "renne" over gruvekanten. 
Vannet vil kunne ha konsentrasjoner som strålevernsmessig ikke kan oversees. Fortynningen på 
1 million m 3 i gruverommet for plutoniummengdene er ikke spesielt stor. Den ekstreme hendelse 
i Killingdal ansees ikke som helt usannsynlig, og det er betydelig usikkerhet omkring denne 
problemstillingen. Dersom Killingdal gruve skulle bli et aktuelt alternativ må denne problem
stillingen analyseres nøye. 

Romerike: 
Oversvømmelse av deponiet har vært grunnlaget for beregningene av utsiippsrate og strålings-
dose Ise foregående underkapittel). Hvis anlegget tettes helt ved svikt i dreneringssystemet, er 
faren lor forurensning liten. Hvis deponihallen er i kontakt med enkelte vannførende sprekker, 
kan rask transport av mindre vannmengder forekomme. Fortynning i deponihallen og i det 
geologiske miljøet, forsinkelsen i barrierene og adsorpsjon på overflater vil ha stor betydning. 
Grunnvannet vil ved en slik hendelse for alternativet Kukollen renne mot Toskåa. For alternativet 
Himdalen vil grunnvannet ved en slik hendelse renne mot vassdraget i Himdaten. Muligheten for 
transport av radioaktive stoffer i betydelige konsentrasjoner vurderes som forsvinnende liten i 
begge tilfeller. Som ledd i overvåkningen av deponiet bør det etableres observasjonsbrønner. 

- Jordskjelv 
Killingdal ligger i geologisk sammenheng i et stabilt område, hvor få jordskjelv av betydning er 
registrert i perioden siden 1800 /21/. 

Kukollen og Himdalen ligger i nærheten av østsiden av Oslofjorden, som må betraktes som et av 
Norges met seismisk aktive områder, med jordskjelv av størrelse 5,4 Ms (Richters skala) i 1904 
og 4,4 Ms i 1953 /21, 221. Et typisk jordskjelv på Romerike vil vasre ca. dobbelt så kraftig som 
et skjelv i Killingdal. I verdenssammenheng vil dette likevel være en beskjeden seismisk aktivitet. 

Hvis deponihallen bygget slik at den er sikret mot jordskjelv, - med nødvendig sikkerhetsmargin. 
kan dette forholdet ikke anseet som noen him., ing for etablering av et deponi. Seiv om jord-
skieivslaren er mindre i Killingdal enn vad Kukollen og Himdalen, kan det muligens være 
vanskehgere å sikre gruven mot eventuelle jordskjelv fordi den har en gammel og uoversiktlig 
oppbygning. Jordskjelv kan I verste fall tenke» I føre til sprekker i betongen, dette er behandlet 
nodenfor. 
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-Tyveri, sabotasje, terrorisme 
Et avfallsdeponi av denne typen er et lite fristende mål uansett lokalisering. Det innstøpte 
avfallet er utilgjengelig og tyveri av, eller hærverk mot, avfallet er utelukket. Seiv sprengninger i 
deponiet vil ha svært begrensede radiologiske konsekvenser. 

• Sprekker 
Det kan oppstå sprekker i enkelte deler av sarkofagen (f. eks ved jordskjelv), men så lenge 
deponiet er tørt, vil sprekker ikke ha noen betydning. Oversvømmes deponiet, vil utformingen 
sikre at det ikke kan strømme vann gjennom sprekkene. Uttransport av radioaktive nuklider vil 
bare kunne skje ved diffusjon, men ikke før avfallsbefiolderne er gjennomkorrodert. Betongen vil 
sikre et basisk miljø som beskytter avfallsbeholderne mot korrosjon. Sprekker i betongen vil 
derfor ikke kunne føre til noen signifikant økning i utslippsraten. 

- Gjennomboring 
Denne problemstillingen er bare aktuell for Kukollen og Himdalen. Den verst tenkelige, men 
usannsynlige hendelse er følgende: En brønnborer neglisjerer kunnskaper om deponiets 
eksistens, overser all merking og setter igang boring. Han merker ikke at han borer seg inn i 
sarkofagens betongdekke, og borer i verste fall igjennom 4 fat med avfall opprinnelig fra 
metallurgisk laboratorium på IFE. Disse tønnene inneholder relativt mye strontium, cesium, 
plutonium og americium. Denne hendelsen forutsettes å inntre enten når deponiet er tørt 
(dreneringen fungerer) eller deponiet dels er under vann. 

I første tilfelle med tørt deponi vil gjennomboringen føre til støv i hallen. Dette vil først og fremst 
representere et arbeidsmiljøproblem i deponihallen fordi bare små mengder støv vil komme opp 
av borehullet. Spørmålet er hvilke doser arbeidstakerne vil kunne få pga. radioaktivt støv fra en 
slik hendelse. Det antas 200 mm bor, og i verste fall vil da halvparten av innholdet i disse 4 
tonnene bli boret ut. Dette svarer til 200 kg innstøpt avfall med følgende spesifikke innhold: 

Sr-90: 2,3 GBq/kg, Cs-137: 2,6 GBq/kg, Pu 239/240: 0,015 GBq/kg, Am-241: 0,025 
GBq/kg. 

En representativ verdi for konsentrasjonen av svevestøv er 0,001 g/m3 luft Imetningsverdi). 
Videre forutsettes at en voksen person pustar 0,91 rrrVtime. Med disse data og bruk av ALI-
verdier for inhalasjon kan doseraten. R, beregnes ved formelen: 

R - Konsentrasjon (Bq/m3)* pusterate (m3/time) * (20/ALI) ImSv/Bq) 

Dosen til en person summert over 50 år, • fra 1 times opphold i deponiet, blir: 

Sr-90 : 0,70 mSv 
Cs 137 : 0,02 mSv 
Pu 239/240 : 0,91 mSv 
Am-?4' i,1,52mSv 
Sum effektiv dose : 3.15 mSv. 

Resultatet kan sammenlignes mad akumplane vitt 1 tab. VI-3. Dane ar altså ikke noen spesielt 
stor dose, og under årlig dosagrense på 20 mSv ftx vrkeaeksponene. I dnfuperioden vil over
vakingssystemet gi varsel vad en stik hendelse. 

Det andre scenariet beskrivar at dat utborede avfallet kan «pres til drenssystemet. Av de 200 kg 
borestov/partikler antas 0.5 % (1 kg) tåvidt små at da kan apra* noen .-natar Ira borastadet inna 

67 



*Sw 

i hallen. I beregningen antas at dette avsettes på horisontale flater - ingen avsetning på 
tak/vegger. Med hallbredde 10 m og spaltbredde 0,75 m mellom sarkofag og bergvegg 
forutsettes 15 % av støvet å falle ned i drenskanalene under gulvet. Oa dreneringen forutsettes 
å fungere, antas at vann bare står på én side av hallen. 75 gram avfallsmasse (støv fra 
boringen) ender i dreneringen. Dette loses så opp i drensvannet i løpet av første år etter 
boringen. Med anslått drenshastighet på 1 000 m3/5r, og antatt at en person drikker dette 
drensvannet (0,18 m3/år), blir resultatet av beregningene: 

Sr-90 0,12 mSv 
Cs-137 0,69 mSv 
Pu-239/240 0,12 mSv 
Am-241 0.24 mSv 
Sur.i effektiv dose 1,2 mSv. 

Seiv om forutsetningene for beregningene endres med f.eks. en faktor 100, vil den resulterende 
dose ikke være kritisk. 

VI .6 Oppgraving av forsøksdeponiet 

Forseksdeponiet består av ca. 1 000 fat sement-innstept avfall som er nedgravd på IFEs område 
på Kjeller. Oeponiet overvåkes og drensvann/slam som siger ut av deponiet, samles opp og 
komrolleres for mulig innhold av radionuklider. Til nå, - 22 år etter nedgravingen, er det ikke 
konstatert radioaktiv lekkasje fra avfallet. Oet er likevel en forutsetning at dette avfallet skal 
graves opp og overføres til det nve planlagte deponiet, slik at alt lav- og middelaktivt atomavfall 
samles i ert og samme deponi. 

Oppgraving av dette avfallet kan imidlertid by på v'sse sikkerhetsmessige problemer: 

- noen av tønnene kan være korrodert og edelagt 
• leirmassane i nærheten av ødelagte tønner kan være forurenset og må kanskje behandlas som 

radioaktivt avfall 
• rengjoring av tønnene kan fere til store vannmengder tom mi samles opp, komrolleres og 

eventuelt renses 
• en del vann og slam mi - om nødvendig, behandle* som radioaktivt avfall 
- noe av avfallet mi kanskje omemballeres • dette kan før* til an økning av avfallsvolumet 
• oppgravingsarbeidei kan gi relativt store dosar til personell som er involvert. 

Oppgravingen må derfor planlegget nøye. Heilt bør det t i tidlig tom mulig foretas en prøve-
oppgraving slik at avfallet» tilstand etter 22 ir kan vurdere». 

VI.7 Strilingsmesslga vlrkningar pi naturmiljø 

Under ordinære forhold vil det ikke vatr* utslipp av radioaktive stoffar ellar stråling fra deponiet, 
som vil tore til skadelige vlrkningar for naturmiljø generelt, eller for livtbetingelser i økologiske 
svitemec. Dette gjeldet tivel drifts- som deponlperioden for alle stedtelternativene. 

Med de verst tenkte situasjonar (ov«rsvømm«lt»r) lot Romeriksalternativene. vil de smi 
utslippane som kan Deregnes fra et deponi av denne typen, ikka ha WrtUngsmessige virkninger 
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pa miljøet som kan karakteriseras som vesentlige - ut fra den kunnskap som finnes om slike 
forhold. 

For alternativet Killingdal er det knvttet betydelig usikkerhet til situasjonen med ekstrem 
hendelse. Fer det kan sies noe mer konkret om dette forhold må denne situasjonen, en 
oversvømt gruve med sterkt korrosivt vann, granskes nier inngående og detaljert. Dette må bl.a. 
omfane barrierenes bestandighet i et slikt miljø, samt utslipps og transportmekanismene for 
stoffer i en slik dyp gruve med temperaturforskjeller. 

Den andre situasjonen som kan ha miljømessige konsekvenser, er ikke direkte knvttet til selve 
deponiet. Det gjeder spredning av radioaktive stoffer på grunn av en eventuell trafikkulykke som 
fører til eksplosjonsartet brann. Et mulig eksempel er kollisjon med tankbil eller tog som har 
bensinlast. I et slikt tilfelle kan det ikke utelukkes at noe aktivitet kan frigjøres til luft •• seiv om 
avfallet i seg seiv ikke er brennbart. Som det går fram av rapportene fra Statens Atomtilsyn, er 
sannsynligheten for en slik ulykke meget liten, men den er åpenbart større ved 430 km 
transportdistanse enn ved 25 km 131. En slik hendelse vil først og fremst ha lokale miljømessige 
konsekvenser. 

V I .8 Virkninger på næringsliv, friluftsliv og turisme 

Det vil ikke være forbundet med fare å benytte de over- og omkringliggende arealene til skog
produksjon, plukking av skogsbær, jakt o.l. Ved Kukollen og i Himdalen vil imidlertid merking av 
arealene bli nødvendig for å hindre at ukontrollert fjellboring finner sted. For å sikre seg mot 
boring inn i deponiet, regnes det med at det blir nødvendig å merke et areal på i underkant av 
100 dekar (ca. 500 x 200 m). I Killingdal er slik merking unødvendig. 

I Killingdal vil et deponi ikke få noen direkte virkning på den tradisjonelle landbruksvirksomheten 
(jord- og skogbruk) i området. Området rundt gruven er imidlertid et attraktivt hytte-, tur- og 
jaktområde. Denne virksomheten vil bli forstyrret i anleggsperioden og i noen, - men vesentlig 
mindre grad, i driftsperioden. I deponiperioden vil ikke anlegget få noen reell betydning for 
hytteeiere, turfolk og jegere. Likevel er det mulig at vissheten om at radioaktivt avfall er lagret i 
området, vil ha negativ virkning på turismen i områr jt. 

Undersøkelser og erfaringar har vist at inngrep tom berører friluftsliv, sjelden begrenses til de 
områdene der inngrepet faktisk skjer 123, 24/. Deuuten oppfatte» ikke alle inngrep eller foru-
rensninger likt. Oljesøl, kraftig vann- og luttforurensning oppfattes som mer alvorlig enn lokal 
forsøpling og sosial uro i friluftslivsområdet. Reaksjonane hoi fastboende, hytteeiere og 
tilreisende er forskjellige. 

Særlig for tilreisende vil det være et spørsmål om hvordan at område oppleves dersom det lages 
et deponi for radioaktivt avfall. Negative reaksjonar kan ft merkbare økonomiske følger der 
reiseliv og friluftslivstilbud spillar an næringsmessig rolle. Fra utlandet kan man også hente inn 
tilsvarend* eksemplar. En etablering av et deponi for radioaktivt avfall vil ikke være edeleggende 
fysisk for et område, men oppfatningar av området som urertt vil kunne vare sterke blant 
tilreisande. 
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VI.9 Helsemessige og sosiale aspekter 

Problemene omkring radioaktivt avfall og hvordan en skal finne løsninger som skal kunne 
fungere i flere hundre år, oppfattes med usikkerhet blant publikum. Dene henger nok sammen 
med at tidsperspektivet er såvidt langt og utenfor generell erfaringsbakgrunn for folk flest. 
Overbevisning om at tilfredsstillende løsninger er mulige, vil kunne finnes blant en mindre 
gruppe mennesker som har spesiell kompetanse og innsikt i den aktuelle problemstilling. Det vil 
også for publikum være tilgjengelig alternative eksperter, moteksperter, som vil hevde at det 
ikke finnes trygge nok løsninger. Det er derfor ikke unaturlig at publikum opplever situasjonen 
som usikker og dels uforståelig når mange ulike syn kommer fra forskjellige eksperthold. 

Etter nedfallet fra Tsjernobylulykken viste undersøkelser i Norge at kvinner var mer bekymret 
enn menn. F.eks sa ni prosent at de ble triste eller deprimerte, og elleve prosent av familiene sa 
at de holdt barna sine innendørs. Nesten alle sa de syntes de visste for lite og informasjonen var 
for dårlig 1251. Etter ulykken på Three Mile Island fant en de samme resultatene, og stress-
symptomene varte i flere år 1231. Undersøkelsene viser at reaksjonene kan være mangfaldige, 
i 'tsatt i tid og indirekte. 

Ingen av deponialternativene vil føre til stråledoser for personer som bor i nærheten av deponiet 
som har betydning for somatisk helsetilstand. Det kan ikke sees bort fra at psykologisk 
betingede reaksjoner vil kunne vise seg ut fra den erfaring at enkelte mennesker frykter stråling 
uansett. 
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VII. VIKTIGE FORHOLD VED VALG AV LOKALISERING. 

Det er en rekke ulike forhold og virkninger av høyst forskjellig karakter som må vurderes og 
avveies mot hverandre når valg av lokalisering for deponi endelig skal tas. Det er mange hensyn 
som nødvendigvis har noe forskjellig vekt. I dette kapittel belyses noen sentrale elementer som 
ansees viktige i en endelig beslutningsprosesr. 

VII . 1 Geologi og vann 

VII. 1.1 Geologiske og hydrogeologiske betingelser. 

De kravene som ble stilt til et velegnet deponi for lav- og middelaktivt avfall, er følgende 131: 

"Deponiet skal legges i et geologisk stabilt område". 

Kommentar: 

Killingdal ligger i geologisk sammenheng i et forholdsvis stabilt område, hvor få jordskjelv av 
betydning er registrert i perioden siden 1800. Kukollen og Himdalen ligger i nærheten av 
østsiden av Oslofjorden, som må betraktes som et av Norges mer seismisk aktive områder, men 
likevel en beskjeden seismisk aktivitet sett i et større perspektiv. 

Hvis deponihallen bygges slik at den er sikret mot jordskjelv av den forventede størrelsen, med 
nødvendig sikkerhetsmargin, kan ikke faren for jordskjelv ansees som noen hindring for 
etablering av et deponi noen av stedene. 

"Berget skal være homogent, så tett som mulig og ha oversiktlig struktur". 

Kommentar: 
Fast fjell har alltid inhomogen oppsprekking og har sjelden en oversiktlig struktur. Det vil derfor 
være næcmest umulig i få en helt tilfredsstillende oversikt over fjellets hydrogeologi ved 
forholdsvis begrensede undersøkelser. 

De utførte undersøkelsene har imidlertid ikke gitt noen indikasjonar på at bergartene ved de tre 
lokalitetene er spesielt inhomogene eller vannferende. Bergartene ved sentralstasjonsnivå i 
Killingdal gruve synes å være forholdsvis tette sammenlignet med andre norske bergarter. 

Boringer ved Himdalen og Kukollen tyder pl at bergar her også har permeabilitet som er 
normal til forholdsvis lav for gneisbergarter. Den eru. jkksonen ved Himdalen som ble under
søkt var forholdsvis permeabel. mens sprekkesonen ved Kukollen viste seg a vare tettet, 
sannsynligvis av svellende leirminaraler. Ved disse lokalitetene er det en del fleksibilitet når det 
gjelder endelig lokalisering, og dei ber vare mulig t lokalisere anlegget slik at man unngår 
betydelige vannferende sprekkesoner. 

"Lokaliteten velges i god avstand Ira aktive forkastnlnger og sterre vannferende sprekkesoner" 

Kommintu: 
Aktive forkastmnger er nart knyttet til seismisk aktivitet, tom er besvsrt ovanfor. Alle gamle 
forkattnmger kan betrakte» som potensielt aktive, fordi eventuelle jordbevegelser normalt skier 
langs gamle svakhetssoner heller enn I upåvlrkei massivt fjea. Imldlerttd er det ingen forhold 
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som tyder på at svakhetssonene ved noen av lokalitetene er spesielt utsatt for iordbevegelser. 

Det er ikke mistanke om at Killingdal ligger i nærheten av spesielt aktive forkastninger. Det 
regionale skyveplanet ca. 120 m nedenfor og parallelt med gruven antas ikke i ha noen direkte 
virkning på gruvens egnethet, men det kan ikke utelukkes at den har betydning for grunnvanns-
transport ved en eventuell utlekking. 

De pSviste svakhetssonene ved Kukollen betraktes som "små" i regional sammenheng /27I, den 
sterste av dem ligger langs Toskådalen. For sprekkesonen som krysser adkomsttunnelen, viser 
målingene lav permeabilitet. Dette kan imidlertid neppe betraktes som representativt for alle 
sprekkesoner ved Kukollen. 

Den største av flere påviste svakhetssoner i Himdalen ligger langs dalen, og er "stor" i regional 
sammenheng 127/. Sprekkesonene kan unngås ved en fornuftig plassering av deponiet i Him
dalen. 

"Deponiet skal ikke lokaliseres i områder med bergarter og mineralforekomster som kan tenkes å 
være drivverdige" 

Kommentar: 
I Killingdal gruve ble det tidligere utvunnet kismalm som inneholdt svovel, jern, kobber og sink. 
Slike stoffer betraktes idag ikke som drivverdige i en slik trang og dyp forekomst. Det foreligger 
ingen planer for drift i Killingdal, og gruven betraktes som ikke drivverdig heller ikke for såkalte 
hoy-teknologi spormetaller. 

Ved Kukollen er det ikke kjente drivverdige råstoffer. I Himdalen drives et pukkverk, men dette 
vil ikke komme i konflikt med et eventuelt deponi. 

"Bergarter og mineralforekomster som gir spesielt korrosivt milje i deponiet skal unng&V 

Kommentar: 
Miljøet i Killingdal gruve må betraktes som spesielt korrosivt og vil virke nedbrytende overfor 
mange metall- og betongtyper. Dene vil kreve bruk av spesielle materiater og at deponiet holdes 
tart. Sannsynligheten for oversvømmelse av deponiet om kort tid er svart stor Ise neste punkt), 
og det vil derfor være vanskelig i sikre seg mot et korrosivt milje pl lang sikt i gruven. 

Ved Kukollen og Himdalen er grunrivannskjemien "normal' for fast-fjell. Vannet er ikke spesielt 
korrosivt. Kontakt mellom avfall og vann hindre» ved tetting av eventuelle vannførende sprekker 
og selvdrenering av anlegget. 

"Oeponiei skat vars selvdrenerende, og innstramming av vann skal vane st Men som mulig. 
Sterre vannreservoar I terrenget over deponiet ber derfor unngas" 

Kommenter: 
Dersom mnstremningen av vann i Killingdal gruve skal bil minst mulig, krevas at tiltak gjennom
føres umiddelbart. Et mulig tiltak kan vare tildekking av veltene med syntetisk membran. En shk 
leaning er kostnadsbaragnet til 6,1 mW. kroner. En mambranwsntng har vist sag effektiv ved 
Kjen gruv» hvor det er oppnådd inntil 97% redusert avrenning /28A Imidtenid er dane ikke en 
tilstrekkelig garanti tor al mnstremningen vil kunne stanses helt. I tillegg kommer en usikkerhet 
ved at membranen» vsngrtei ikke er kjem for periodar me» enn noen tr-ar. Det mt vkfere 
forvente» II»'» l/min naturlig innsig fra grunt grunnvann, hvt» man ikke pumaer sjaktene. 
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Oversvømmes semralstasjonsnivået, vil den naturlige ventilasjonen stoppe og vannproblemet bli 
forverret. Seiv 4 l/min innsig av vann kan føre til oversvømmelse av deponiet om 10-20 år og 
oppfylling av gruven om noen hundre år. 

Ved Killingdal kan deponiet betraktes som "selvdrenerende" i langtidsperspektiv dersom: 

il Innstramming av vann fra gruveveltene avsluttes. 

ii) Innsig av grunnvann og øvrig overflatevann er mindre enn det som kan fordampes 

ved den naturlige ventilasjonen i Killingdal, forutsatt at denne ventilasjonen kan 
garanteres i langtidsperspektiv. 

Som beskrevet over er det tvil om at li) kan utføres på 1 0 0 % tilfredsstillende måte, og det er 
antydninger om at (ii) - innsig av annet vann inkludert grunt grunnvann, er noe større enn man 
har regnet med, dvs. muligens flere liter/minutt. 

Ved Kukollen og Himdalen vil deponiet være selvdrenerende. Det er ingen grunn til å tro at 
vanninnstrømningen til deponihallen vil være uhåndterbar. 

Ikke ved noen av alternativene finnes det større vannreservoarer i terrenget over deponiet. 

"Deponiet bør ikke ligge i nærheten av eller i kontakt med grunnvannsressurser" 

Kommentar: 
I nesten alt fjell er det mulig å ta ut beskjedne mengder grunnvann gjennom brenner, og de 
fleste fjeUformasjoner kan derfor betraktes som grunnvannsmagasin. Geologisk sett er 
gneisbergartene ved Kukollen og Himdalen mer åpne for grunnvannsgjennomgang enn skifrene 
ved Killingdal. Ikke ved noen av alternativene finnes det brønner som risikerer forurensning fra 
et deponi. Ved Romeriksaltemativene vil det være behov for "klausulering" av et område mot 
fremtidig boring og uttak av grunnvann. Dette vil ikke medføre betydelige konsekvenser for 
fremtidige drikkevannsressurser. 

VII. 1.2 Anbefaling ut fra krtteriene knyttet til geologi og vannforhold. 

Basert på de formuleae geologiske og hydrogeologiske premissene, synes Killingdal å være helt 
uegnet og uaktuell som alternativ for deponiet, på grunn av: 

IO Gruven har et svært korrosivt milje. 

I») Tiltak mot innrenning av overflatevann fra vertene vil være vanskelig 1 oppnå i lepet 
av kort tid. og vanskelig å oppretthold* over lang tid. 

!'•>> Det er usikkert om gruven virkalig Mir larr mad hensyn til innsig av grunt grunnvann 
og evng overflatevann. 

liv) Gruven ar ikke nødvendigvis selvdrenerende. 

Vad da lo andre lokaliiatana tr det Me tom *UHer. KukoUan-afltmailvtl t r i foretrekka ut fra 
geologiske og hvdrogeotogiskt premisser alane p j grunn av sin avstand tM regionalt store 
sprekkesoner, og på grunn av antydninger om at noen sprekketonet kan vatre tanet med svelle-
leirar 
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Himdalen ligger i nærheten av en stor regional svakhetssone, men denne har sannsynligvis liten 
betydning for lokalitetens egnethet. Den ene sprekkesonen som ble undersøkt viste seg å være 
mer permeabel enn sonen ved Kukollen. 

Det må bemerkes at ingen av de tre lokalitetene er ideelle sett i lys av de ovenfor formulerte 
geologiske og hydrogeologiske kriteriene for lokalisering av et deponi, tmidlertid vil både 
Kukollen og Himdalen begge kunne fungere tilfredsstillende som lokaliteter for et sikkert deponi 
- for de aktuelle mengder lavt- og middelsaktivt avfall. 

VII.2 Klima 

I Killingdal er det høgfjellsklima, mens ved Himdalen og Kukollen er det at typisk innlandsklima. 
Siden deponiet vil ligge i fjellrom, vil klimaet bare ha betydning for transport og inspeksjon. 
Transporten er begrenset til noen lastebillass i året og kan gjeres om sommeren, også av hensyn 
til telerestriksjoner. Klimatiske forhold vil generelt ikke ha nevneverdig betydning, men for 
inspeksjon o.i. av deponiet er det mindre sannsynlig at dette vil bli hindret pga. værforhold ved 
Himdalen og Kukollen enn i Killingdal. Romeriksatternattvene er i føretrekke i denne sam-
menheng. 

VII.3 Verneinteresser 

- Plante- og dyreliv 
Deponiet vil ikke på noen av de aktuelle steder komme i konflikt med verneområder eller andre 
verdifulle områder. Ingen verdifulle planteområder blir berørt, heller ikke blir noen verdifulle 
økosystemer eller viktige biotoper berørt. Dette gjelder alle lokaliseringsalternativene. Himdalen 
peker seg likevel ut som stedet med minst konsekvenser for plante- og dyreliv. 

- Kulturminner 
Vesentlige fornminner finnes ikke ved noen av stedene. Derimot har Killingdal gruve en 
potensiell verdi som museum grunnet den geografiske tilknytningen til Reros og den kulturelle 
tilknytningen til Rørosmuseet. Et deponi for radioaktivt avfall i det samme området vil redusere 
attraksjonsverdien og kan være til hinder for realiseringen av museum. 

VII.4 Næringsvirksomhet • jord- og skogbruk 

Jord- og skogbruksvirksomtwten i Killingdal vil ikke DU plvirket av et eventuelt deponi. Annen 
ruenngsvirksomhet »om f .aks. etablering av *t kuri- og treningssanMr • tom utmarkslaget 
planlegger, kan bli plvirket i negativ retning. 

Ved Kukollen og > Himdalen er det utelukkande skogsområdar som Mir baren Jorda i området er 
ikke dyrkbar og en plassering av deponiet i diss* områdene har derfor ingen jordbruksmessige 
konsekvensar. Fra «t ikogbrukssynspunkt tr det smi forskjellar på skogen i de to områden*. 
Skogproduksjoni*vn*n v relativt lav i bagg* områden*. Skogen ved Kufcotan «r no* yngre ann i 
Himdalen. Fra et ikogbrukssynspunkt «r de to områden* omtrent likeverdig* salv om dnrtstor-
holden* er no* lettar* i Himdatan. 

Hv*rk*n KukoMn altar Himdatan «r aklu*M ulbvgg*>gsonvåd*r for nyttar. I området rundt 
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Kukollen finnes noe eldre hyttebebyggelse. Det er ingen turisme i kommersiell forstand i de to 
områdene. Deponiet vil ikke ha negativ betydning for pukkverket i Himdalen. 

En samlet vurdering av skadevirkningene for næringsvirksomheten tiisier at disse er små for alle 
alternativene. Skadevirkningene vurderes som størst for Killingdal på grunn av den mulige 
konflikten med utmarkslagets planer, og sannsynligvis reduserte tomteverdier dersom videre 
hytteutbygging blir aktuelt. 

VI I .5 Friluftsliv 

Styringsgruppen antar at "kvaliteten og opplevelsesverdien" av friluftsliv forringes ved vissheten 
om at det finnes et deponi for radioaktivt avfall i turområdet. 

Etablering av deponi i Killingdal.vil få konsekvenser for Holtålens profil som "Villmarkskom-
mune" i Trøndelagsregionen. Området ved gruvene er viktig for jakt og turbruk. De negative 
virkningene for friluftsliv og naturbasert turisme kan bli meget betydelige dersom deponiet 
legges i Killingdal. 

Rundt Kukollen er det en del helgeutfart. Fra et friluftssynspunkt er Kukollen bedre egnet enn 
Himdalen. Det skyldes dels at området er mer variert enn i Himdalen, og dels at pukkverket i 
Himdalen allerede har redusert omådets friluftsverdi. Rundt Kukollen er terrenget mer småkupert 
enn i Himdalen. Seiv om dette gjør området mer attraktivt for vilt enn området i Himdalen, er 
antakelig de to områdene nær likeverdige som jaktområder. 

Av alternativene i Akershus er Kukollen det viktigste turområdet, med både lokal og regional 
betydning. Himdalen har lokal betydning. For alle stedene vil den psykologiske effekten av 
etableringen av deponiet være den dominerende faktor med hensyn til konsekvenser for 
friluftslivet. De fysiske inngrepene vil ha ubetydelig virkning. 

En lokalisering i Himdalen vil gi minst konsekvenser for friluftsliv. 

VII.6 Byggeperioden 

Området nær Killingdal gruve vil bli merket av anleggsperioden, og dette vil i første rekke ha 
betydning for hytteeierne i området. Adkomsten til turterrenget og hytteområdet må sikres i 
anleggsperioden. 

For alternativet i Himdalen bør transporten foregå fra sør slik at området ved Bølertjern og vest 
for Himdalen blir skjermet for anleggsvirksomheten. 

Med hensyn til anleggsperioden er det grunn til å merke seg at Killingdal vil ha en vesentlig 
lengre anleggsperiode enn alternativene i Akershus. Viktige årsaker til dette er behovet for 
utbedring av heisen og den begrensede heiskapasiteten. 
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VII .7 Økonomi 

Et deponi i Killingdal skiller seg ut som et dyrere prosjekt enn bygging av deponi nær Kjeller. Det 
er også høyere driftskostnader for et anlegg i Holtålen. Det er liten forskjell mellom Kukollen og 
Himdalen med hensyn til bygge- og driftskostnader. Kukollen har de hsyeste potensielle 
kostnadene med hensyn til eventuell omlegging av vanntilnytning for boliger. 

VII.8 Arbeidsmiljø 

For alle alternativene må arbeidsstedet tilrettelegges slik at alminnelige arbeidsmiljøbestem-
melser og strålevernsmessige vilkår følges. Det er sannsynlig at vesentlige utbedringer må 
gjennomføres i Killingdal for å få en tilfredsstillende standard med hensyn til arbeidsmiljø, bl.a 
sikringsarbeider i gruven. På Romerike vil forholdene være like. 

VII.9 Sikkerhet 

De grunnleggende sikkerhetsmål fo>' et deponi må være uavhengig av lokalisering. Stedsvalget 
vil imidlertid kunne ha innflytelse på innsatsfaktorene for å oppfylle målene, og kan dessuten ha 
betydning for sikkerhetsmarginene. 

Når det gjelder transportrisiko er Killingdal mindre attraktiv enn Romeriksalternativene på grunn 
av forskjellen i avstand fra Kjeller. 

Under såvel driftperiode som deponiperiode vil alle alternativene kunne oppfylle kravene til 
sikkerhet under gitte forutsetninger. 

Imidlertid synes det som om forutsetningen om tørre fjellrom blir svært vanskelig å tilfredsstille i 
Killingdal gruve på grunn av den store usikkerheten omkring vanninnstrømningen. Dette forhold 
vil ha stor betydning for sikkerheten ved deponiet. En situasjon beskrevet som ekstrem hendelse 
med mulig forurensning fra deponiet, kan på ingen måte vurderes som lite sannsynlig på 
nåværende tidspunkt for alternativet i Killingdal. 

Killingdal gruve er noe mer attraktiv enn Kukollen og Himdalen med hensyn på ekstreme 
hendelser som brønnboring i eller nær deponiet. Teoretiske beregninger viser at dette ikke utgjør 
noen vesentlig strålerisiko. Med hensyn til andre ekstreme forhold er faren for jordskjelv noe 
mindre i Killingdal enn ved de øvrige to stedene, men dette forhold kan forebygges og sikres 
gjennom riktige konstruksjonsløsninger. 

Med hensyn til sikkerhet må det tas til følge at oppfylling av gruven med korrosivt vann på kort 
eller lang sikt kan inntre. Ved en slik hendelse kan spredning av Tadioaktive stoff er til biosfæren 
ikke utelukkes. Dene forhold må tillegges vesentlig nier vekt enn forskjellene i overdekning og 
jordskjelvrisiko. 

Kravene til sikkerhet taler derfor mot Killingdal som aktuelt sted for deponi, slik forholdene er 
der nå. Sikkerhetsforholdene vurderes som likeverdige ved de to øvrige alternativer. 
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VII. 10 Kompetanse for drift og overvåkning 

Drift og overvåkning av et deponi krever personell med spesiell kompetanse og dessuten tilgang 
til laboratorier for analyse av forskjellige typer prøver. Dette vil være et forhold som må ivaretas 
og sikres for alle alternativer. Styringsgrupper! -nener at det vil være mer praktisk og hensikts
messig at slik kompetanse finnes i nærheten av deponistedet. Det samme gjelder tilgang til 
målelaboratorier. Dette taler klart til fordel for Romeriksalternativene siden mange forsknings-
miljøer med relevant kompetanse og fagkunnskap finnes i området f.eks. Institutt for energitek
nikk. Norsk institutt for vannforskning og Norsk institutt for luftforskning. 

Dette hensyn taler mot Killingdal som lokaliseringssted. Behovet for kompetanse kan imøtekom
mes likeverdig for alternativene Kukollen og Himdalen. 

VI I . 11 Publiku msaksept a v deponi 

De fysiske ulempene ved deponiet begrenser seg til støy og trafikk i anleggsperioden, en brakke 
med gjerde rundt, port i en fjellskjænng, merking av område og transport av avfallsfat og betong 
hvert 3.de eller 4.de år. Den fysiske belastningen blir svært liten på lokalmiljøet. Det er imidlertid 
neppe den som vil skape frykt eller motstand fra lokalbefolkningen, men heller oppfattelsen av 
at det er farlig og utrygt å bo i nærheten av et deponi. 

For at publikum skal få tillit til at en deponiløsning ivaretar sikkerheten på en akseptabel måte, 
er det viktig med full åpenhet omkring tiltaket og at det følges opp i bred forstand. Det må 
settes klare vilkår for drift og deponering, og krav til overvåkning og planlegging for eventuelle 
mottiltak. Likeledes er det viktig at operatøransvar og eieransvar er klart beskrevet. Myndig-
hetene må ha ansvar for at sikkerheten ved deponiet ivaretas dersom endringer med hensyn til 
operatøransvaret eller eierforhold skulle inntre. 

Det er sannsynlig at frykten for et slikt anlegg er mindre på Romerike enn i Holtålen siden det i 
mange år har foregått "atomforsknino" på Kjeller. Lokalbefolkningen er her mer kjent med og 
vant til denne type virksomhet. Erfaringsmessig har virksomheten blitt akseptert av publikum, 
og det har vært få tegn til negative holdninger eller reaksjoner fra lokalbefolkningen ved IFE-
anleggene på Kjeller oo i Halden. 

Tilgjengelighet til kompetanse lokalt vurderes også som viktig i relasjon til publikumsaksept av 
et deponi. Dette forhold vil klart være bedre ivaretatt ved alternativene på Romerike enn i Kil
lingdal, vurdert ut fra den kompetanse som er knyttet til IFEs virksomhet på Kjeller i dag. 
Dessuten holder strålevernmyndighetene til i Oslo-regionen, hvilket vurderes som gunstig ut fra 
praktiske hensyn. 

VI I . 12 Avbøtande tiltak 

Å oppbevare radioaktivt avfall på en sikker måte ar en oppgave som må leses. I en slik sam-
menheng har de aktuell* mvndigheter et spesielt ansvar for grundig å belyse spørsmålene. 
Fremleggelse av denne konskvensutredningen er et bidrag til dette. 

Når det gjelder salve virkiomheien etter vedtak om lokalisering, er det viktig i tilrettelegga av
bøtande tiltak, dvs. tiltak som kin redusert ulempene mast mulig. Styringsgruppen vil under-
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streke betydningen av at myndighetene utøver et faglig godt tilsyn og at det legges vekt på 
oppfølging og etterprøving av tiltakets konsekvenser, samt overvåkning av anlegget. Et tiltak av 
stor betydning og viktighet er å utarbeide informasjon til publikum om tiltaket. 

Slike avbøtende tiltak må nødvendigvis væ>~ uavhengig av stedsvalg, men i praksis antas at de 
avbøtende tiltakene vil være enklere å gjennomføre og følge opp på det sentrale Østlandet ut fra 
blant annet tilgjengelighet til fagmiljøer og nærhet til avfallets opphavssteder. 

0 
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VIII. KONKLUSJONER OG TILRADNIN6ER 

Utredningen belyser og analyserer konsekvenser knyttet til deponi for radioaktivt avfall av lav-
og middelaktiv karakter. Utredningen omfatter tre angitte lokaliseringer; Killingdal gruve i 
Holtålen kommune, Kukollen i Sørum kommune og Himdalen i Aurskog-Høland kommune. 
Konsekvensene er vurdert og beskrevet ut fra sikkerhetsmessige forhold og virkninger på 
samfunn og mijjø i bred forstand. Konklusjonene og tilradningene som styringsgrupper! vil gi på 
grunnlag av analysene, er følgende: 

1. Det er dokumentert behov for et deponi for lav- og middelradioaktivt avfall i Norge. 
Det tilrås at deponi etableres med kapasitet for 10 000 fat. 

2. Analysene har vist at deponering i en tørr fjellhall på de angitte steder ivaretar 
hensynet til sikkerhet og naturmiljø. 

3. Alle tre stedene er tilfredsstillende med hensyn til bergmekaniske og geologiske 
egenskaper. 

4. Ut fra hensynet til sikkerhet tilrås at deponiet utformes med to selvdrenerende fjell
haller, at avfallet omstøpes og at drensvannet overvåkes. 

5. Det er ikke påvist avgjørende konflikter med hensyn til konsekvenser for dyre- og 
planteliv eller jordbruk og skogbruk ved noen av alternativene. 

6. For sektorene friluftsliv og turisme, - og hensyn til kulturminner, vil de negative 
konsekvensene bli størst i Killingdal. De negative konsekvensene vil være minst for 
alternativet Himdalen. 

7. Forskjellene i transportavstand innebærer at etablering av deponiet i Akershus 
medfører mindre risiko for uhell enn etablering i Killingdal. 

8. Praktiske hensyn som tilgang til kompetanse, målelaboratorier og tilsynsmyn-
digheter, samt økonomiske, tidsmessige og anleggsmessige forhold gjør alternativ
ene på Romerike gunstigere enn etablering av deponi i Killingdal. Lokalisering i 
Himdalen medfører ikke store potensielle kostnader, og vil gi noe mindre trafikk
belastning i anleggfasen i forhold til Kukollen. 

9 Hydrologiske forhold i Killingdal gruve er na uakseptable. Sammen med de kjemiske 
forholdene gjør dette at sikkerheten ved anlegget ikke kan garanteres på lang sikt. 
Dene er hovedgrunnen til at dette stedsafternativet frarades for etablering av 
deponi. 

Styringsgruppen tilrår ai deponiet plasseres I Himdalen. KiHingdal gruve frarades tom stedsvalg 
for deponi. 
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Vedlegg 1-

Deponi for lav- og middelaktivt 
radioaktivt avfall. 

Konsekvensutredningsprogram. 

Fastsatt av Olje og energidepartementet 16 juni 1992. 

I. Innledning 

En etablering av M deponi for tav- og middelaktivt radioaktivt avfalt vekker stor allmenn interessa. Det ør pA denne 
bakgrunn at konsekvensutredningane skal foretas. Det skal leggas vekt pa st konsekvensutredningane skal leses av 
personar som ikke har faglig bakgrunn. Der det nyttas fagterminologi, skal rw derfor ogsj føreligge en forklaring i en 
terminologi som folk flest forstår. 

Alle da tre foreliggende lokaliseringsalternativ ihht. melding om tiltaket, skal konsekvensutredes. 

Det er forut for konsekvensutradningana foretatt sikkerhetsvurderinger avlokaliseringialternativene. Disse sikkerhets-
vurdaringene ver ikke en del av meldingen, og derfor haller ikke lagt ut til offentlig gjennomsyn. De sikkerhetsvurderinger 
som skal behandle» i konsekvensutradningana, skal i dan grad detta ar naturlig, bygge pA de rapporter som foreligger. 
Konsekvensutredningane skal ha for ave graden av fara vad prosjektet, satt i forhold til den usikkerhet som allmenn
heten gir uttrykk for. 

Konsekvensutredningsprogremmets systematikk er ikke ment å binde opp presentasjonen av konsekvensutredningene. 
Det vises tii systematikken t i 5 i forskrift om konsekvensutredningar aner Plan- og bygningslovens kapittel Vll-a gitt 
ved kronprinsregentens resolusjon 27. juli 1990. Dat skal (egga* vakt p i at punkterte latt kan finnes igjen i konsekvens-
utiedmrtgene. 

Det skal utarbeides en konutgave av konsekvensutredningane. Kortutgaven skal skrives i st enkelt og lett tilgjengelig 
SpfJk. 

II. Kostnader 

* Uterbe* «a kostnadsoveistag for eJternaftvena. 
Vad utarbaidaia» av dis*a akai dmt hm» tor my at koatnadaovarsiagana aåaJ kunna ammmankgnaa. Oat skat utarbeide* 
koatnadaova/siag som viaat hvor koatnadslonkjadana finnaa. Hoab^adaovaraiagana aka/kwahofda ama kostnadar, 
harvndar ogaé kostnadar vad avantuad opprmtning av vag eg bortkjaring og ptaaaaring av unen* massar. Dat skat 
hmmgé nva som kan ttnkaa é bø torakJoM i koatnadar mamvm da tøka aitamativana undar drittapartodan. Koatnadaovar-
s/agana *kal ogaé innaholda koatnadar tor avantuama bitunkajonar og andra nmdvandåga tiltak i tUknytnmg ot dapomat, 
/tr. Monaakvanautradningaprogrammatapunkt VI 

* Geologi 
Oar ak tuaHa fokahaanngaomrédal akai bmaknvao gaotogéak. hmnmdat bmkmataa av grunnvannsforhøJdanm- Oat akat 
undør pvnktat ogaé baaknvaa hvordan tUtakat kan innverka$4 grurmvannatotbotdan*. Styrten op tatihatan > bargai mk 
baaknvaa for a/ta aitamativana. Oatta gjatdar ogaé gruvaganganø i KMngdai gruvor. 

' Oaten vannverk 
Da/an vannvark nyttar Vaatra Jarat* vd Kukoman adm vannkMm. Oat akai baaknvaa om, og t b/fata hvordan Vaatra 
Jara/a Man pévtrkaa av ttttakat dataem Kukoman aitarnattvat bår va/gt Oat akat har baaknvaa at aékait '««m^c•t• * og 
oatta* tnnvwkwg pé vannat * Vaatra Jorajøx 

* %éagtufina*uahng 
Oat tåa/ torataa méimga* av radloaktfvttat i takakaaringaonvådanm. Hanadnan ar at man anar Utakar ar tan * a>*t, akai 
kunn» toraia tammankgnbara aonmomnéMngar «v tmdtoakmvtHtamtvaat vaanéarsovar anktggat. 

* HmrHggarda bebyggaise 
£>•#' *»*» fatata* an karttaggtng *» imittgganda babyggakta. sW tam nyttor, hua. natnngaatandammar ate. 

* On* -Matarne* bruk ev a» utdana 
Omt skat torataa an karttaggmg av hvttkan bruk grunnatamm gjør av beda aatvø tokaatotam. am ammédar »mayrnatan **m 
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kan tenk es å bli påvirket under an/eggs-, drifts- og deponifase. Det skei lagges vekt på & beskrive den næringsmessige 
bruk av områdene (/ordbruk, skogbruk etc.) 

* Andres bruk av områdene 
Det skal beskrives hvilkøn bruk andre enn grunneieme gjer av selva lokaliteten og de omliggande områder. Det skal her 
beskrives både økonomisk virksomhet som måtte drives, og ellmennbetens bruk ev områdene. Som eksempel kan 
nevnes turisme, idrettsaktiviteter, jakt og fiske, friluftsliv etc. 

* Dyreliv og planteliv 
Dyrelivet i lokaliseringsomrédene og i områder der nødvendig» avfadende tiltak foretas fvegutvidelse, evt. mossedeponi 
etc), skal beskrives. Dat skal ikke gjennomføres konkreta feltundersøkelser. Det skal imidlertid tas kontakt med 
relevante forvaltningsorgan og organisasjonar for å bringe på det rene om det er spesielle forhold som må tas i 
betraktning, både ved avgjarelsen av selve lokaliseringsspørsmålet og under en eventuell anleggs-, drifts- og deponifase. 
Det skal også undersøkes om det finnes kjente verneverdige planter på salve lokaliseringsstadet. 

' Breimosen naturreservat. 
Breimøsen naturreservat ligger ca. 500 - 600 meter fra Kukollen-altamativet. Dat skal vurdaras om an lokalisering av 
deponiet til Kukollen vil innvirke på neturresevatet under anleggs-, drifts- og deponifasan. 

* Milt tært lager 
Ved Himdaten-olternaiivet liggar at militmrt lager. Dat skal vurdaras om en lokalisering av deponiet til Himdalen vil ha 
innvirkning på forholdet til dat militøtra lageret under anleggs-, drifts- aUer deponifasan. 

* Kulturminner 
Det foretas en kartlegging av/registrering av eventuelle automatisk fredatø kulturminnar, vadtaksfredete kulturminnar ag 
kulturmiljø tdvs. områder hvor kulturminner inngår som an da/øv en større belhet eller sammanhang) i de aktuell» 
områdene, somt langs de vaiar som må utvidas på grunn av tiltøket. I datt» arbeidet skal utbygger ha kontakt med 
kulturminneforveltningan i fylkeskommunen. 

(V. Forholdat til gjeldande planar 

* Kommunale planer 
De kommunal» planar for hkahseringsområdeno skal beskrives. Herunder skal LNF~onvådør (landbruk-, natur- og 
friluftsområder) beskrives. Det skal også presisares om tiltaket nødvendtggjør planendringar. 

* Verneplanar 
Dat skal undersøkes om det finnas verneplanar for områdane. 

* Ikke vedtan* planer 
Det ska) undersøkes om det eksisterar aktuelle forslag bl endring av gføfdend» planer aller utarb* ding av verneplanar tor 
områdene. 

V AvfaUei 

* Besknval** 
Avfallet skal beskrives. Basknvøøjøn skai innøhoidø både votummngrveøtør og radioaktivetatsmvé. Oøt mé hør searag 
lagge* vakt på ai konsekvensutredningane akalteam øv ikkø-tegfoM. eVut ev eømmønågnéngør bi fo/hoJdsom er 
aimtnne/tg kjent ekel nytta» dør dette er muåg og hensjåtsmøøsig. Vidare eker MJ/døne tor avfaået beakrtves. 

* Xvamtnsanng 
Det akal kJørleggee hvtlken mengda evtøø tom alt eåeJetarer eg aom aamt paaasma» øm t øepontøt Oøt *kaå ogaå 
ar Jagsvia beskrive» hviiken møngdø søm åt gvitøH aaponart ettmr at alen øåaaitørøndø møngøe nør tålt pøæaørt 

VI D«»«»MI 

De neste forarbeidet mød henevn ut éegortet» uttérmmg eg kemanau/ør» legge* et teWbt+aéeåterinQatmen enet et 
bealutnmg em tokaHaottng, ør føttet. Hee» tpemeeø totimid må amemaiw* øe*fsøe ømrmere feøe» forbomane kan hø 
wnwknmg ø4 setwø Meiher*tgøåee**mt*§øfi\ Oemeuten er éat åerhaaé earn er vemmøa. «w tekeMermg aom ka» w»«dH 
eltøé øøttm stadium. 

* tww»t«jiwQ»pro—«V «9 eetwtepkveMta* 
Oe* *Mat etereetdøe tøraløø et mmteømgearøaødMrør $ eamwntee. Oamauam $Møt eetøngbveMtot veremwem rent døm t)tpø 
venn iturheta^fødeHI *am åentanmtm 4 ttørmmm * åmteAt mm*eaaamøjøn. 

* Oapeniai* aifunM|o*«r 
Omt mé etar/egge* hym» åtfuøHjønør *em mé ønJegie* t tøråméatam mad dam* "i •< Smm emsmmm*>«•» w w * 
tervierøm, *ønnø*tøe*. <ttrømø*tør*at. strømøanø* ete, øføeWødøøe ter åamø øøljøtåstamør øm lam mmd * »*itmeeb*tør 
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slagene under konsekvansutredningsprogrammets punkt II.) 

' Vedlikehold 
Det skal gis en beskrive/se av nødvendig vedlikeholdsmengde vad de ulika alternativane. 

* Gruveheis 
/ Killingdal gruver eksisterer det an gruvahais. Dan tekniske tilstanden mé vurderas, og det må prasiseros om den 
eksisterande heisanordning er tilstrekkelig dersom det skal anlaggas at deponi i gruven. Det mé også gå frem hva som 
må gjøras ev tiltak ff.øks. utvidelsa av gruvegangen, anlegg av ny heisanordning etc.} for at heisanordningeni Killingdal 
gruver skal kunne nyttes som heis under anleggs-, drifts- og deponifase. (Kostnadene for slike tiltak må tas med i 
kostnadsoverslagene under konsekvansutredningsprogrammetspunkt II.} 

* Plassbehov i .'Crllingdfll gruver 
Det må beskrives om Killingdal gruver har tilstrekkelig volum til anleggaJsa av at dapon.'. Dersom det mé utsprengas 
spesielle rom for dette, mé dette klart gå frem av konsekvensutredningane. Dessutan må problemet med eventuell 
massetransport ut av gruven og behandling av massane behandlas- Dat mé også klerfagges om dat ar behov for 
snuplass for truck etc. (Kostnadene ved detta må inngå i dø økonomiske konsak\ ansane under konsekvensutredninga-
programmets punkt II. Det presiserøs har at darsom volumet i Killingdal gruver ikka er lik da andra alternativane. skal det 
også utredes kostnader ved i få samme volum i Killingdal gruver som vad bygging av nytt deponi i nmrhatan av Kjellar.> 

VII. Anl«gg«p«riod«n 

' innvirkning pa narings«ktivitet«n 
Anleggsaktivitatens eventuelle innvirkning på natringsaku'viteten i området må kartlegges. Med 'natringsaktivitat' 
forstås all virksomhet av økonomisk betydning, slik som jordbruk, skogbruk, turisme etc. 

" MaasapiateennQ 
Uttatte masser som falga av anleggetsa øv deponiet mé plmsseras. Dat skal utøfbøidøs fløta øltømøt/vø forslag til bruk ev 
de uttatte massane. Det skal også tas kontakt mad de relevante kommunale myndigheter og mUjøvernmyndighetene for 
avklaring av nødvendig tillatalsa og Samarbeid. 

* Transport 
Dei -né kartlegges behov for oppgradering av eksisterande vaier tH å tåla 16 tonns boggitrykk. eker arueggeJsa av nye 
veiøt tom tåler sømme boggitrykk. Kostnadene ved detta skal framgå av utredningane øv dø økonomisk* overslagen* 
etter konsek vønsuuødntngsprogrømmøta punkt U. Vidare økøl døt anaJéø hvikton aiming i bøfikJunmngdmn som øntas é 
inntreffe tander anleggsperioden. 

' Bwnt bruk «v veiei 
for Himdalen/ KukoUen-øltetnøavenm skal det daøautan apøøiørt bøhmøTea økt trafikk på RV 22 og HV ISS. forboSdat bl 
Dalen ekota og barna akolavet. aamt bl DeØteim amar tdrertapkmemn vmd alden øv skolen, akel bø/varn ut fra barna bruk ev 
veten. Det skal betyaea øm apeotøøm Oltøk tom f. øks. bygging øv gang-/sykkeleti ørna* andre aMrmgøo/tak. er påkravet 
Kostnadsoverslag over da eventuate OttøM åkøl utøttøidøø. 

VW Ortheaanoéan 

* Akuvtteiamvé 
Oet \kat ata øn øøåknvøiøa øv øen øktMiøtøn madten fhetundat ogaå metmøonaåvvttatøni øv deponiet vd mad/øra. Del 
tika* tøa utgangspunkt > døgønt øvtailaptoøuka*9nøntvø\ Døt åkøf ømndrøø møøom døn periode øm ømt avtaawt aom fitvma 
på Kjøket * dmg. $*af mn t døporvøt. øg man otdtnmjtø drdtmn øv øaøøtVtt aét mmrmø tøaan ør evar Døl skat gm an 
odatammm for døn fønte 'mn (mMtingapønø døn *. 

' TKta|M'»»«fc»v 
Dat tke* aåvtdt mulig ota an evøtatkt øver øøepenpeMøvet føt drdfapmmømn øl ømpemat. Omt tamt tøa utgwngapvrti > 
nåvøytendø produksjonsnivå øv øvtøå. 

* ftuH/W 
Omt Mkal utatøeidaø fuHne* tøt ttøéSng øv øvtelle+eMmmrmm t øaøemøtlmmem ana Omt ååmt kavmmgg** øm ømt et å**, 
fot taømetfe itøøtøønetdnmget ø.A 

" SilikwhattftiKrw 
Oa* t**t vtmrøatdaa en aea*M*ek*m øv amdvendløm vkøatkmøMtuømmt vøm) øapømtøt tøvmpøfmø^ adøyangaåmmmmø att * * mm 
grad degoniøftøtnøltvønø fotdtet tøt&jøHtgo i&tørAoøatuønøt. tåe* ømftm åmrtmøø. 
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* N#ri ngsaku vi teten 
Det skal foretas en vurdering av om salva driftan av deponiet vil innvirke på næringsaktiviteten i området. Med 'nærings
aktivitet* forstås her jordbruk {harunder forholdet til beitande dyri, skogbruk, turisme og annen aktivitet med økonomisk 
interesse i saken. Det skal dessutan vurderes om an anleggetsa av deponiet i Killingdal gruver vil innvirke på en mulig 
fremtidig museumsdrift i ti/kny fning til gruven. 

' Friluftsliv 
Det skal be/yses om driftsperioden vil påv/rke friluftslivet i området. Med 'friluftsliv* forstås tier jakt, fiske, badefiv og 

br k av områdene i rekreasfonsøyemed. 

IX. Deponrperioden 

' Aiealbirxjtng 
Beskrive den binding av areal som deponialtamativenø medfører. Angi ttdsperspaktiver på araalbindingen. 

' Virkninger 
Vurdere virkmngen av deponiet på næringsliv og friluftsliv. Virkningøn pi dyre- og planteliv skai også vurderes. Dar skal 
legges vekt på mulige langtidsvirkningar, mulig» genetiska virkningax. og affektar øv økologisk» sammenhenger 
/akkumulering i næringskjedene 

X. Sifckerh*! 

" Transport 
Sikkgrheten vad transporten skal v ur dar as og beskrives. Dersom dø ul/kø døponia/lørnativenø innebøtrer ulike sikkerhets-
vurdermger skal detta beskrives. Mød 'transport* menøs alle ladd i flyttingen av avfallet, stik som pålasting, salva 
transporten, avlasting og flytting av avfallet inn i deponiet. 

* Sirilcdoser 

Beskovv stråledosane som personar som arbeidar mød avfaiiøt blir utsalt for. Dosen» skol retataras til regler for 
eksponering av streting, og til k/anta sammønbgnbara starratser. Dessutan skal det gts øn bøsknvølsm av eventuell» 
stråledosar til allmennheten. 

* Rmkoonalyief 
Ott f skai g>s en besknvelsø av døn radioaktiva torurønsmngøn beda vød norma/drift og i urykkesttifatiar under transport, 
omtasttng og lagr>ng Døt skal hørundør gts an beskjivøls* av øt såkall 'worst case' i tilføtiø uhølL Oøt vtsøs til Mil/mvørn-
deparimmantets hovadv»il»d»r om konsekvensutredningar T-746 om mlj*. ftistkoanatysenø skal tilfrødssbl/ø krøvøna til 
riiikoon*Jyjør i Norsk Standard, Krøv til naihosrtalyaør 58/12 bédø vad transport, handtering og lagring øv øvfaUal 
Konitk wnsutrednmgan skol ogsé mnønohSø øn bøsMrivøtsø av utkø type* mulig» uhølt i og i blknytnmg til dapomot 

' Vanritfnuarigmng, ovetQvemmølsa «fe. 
Det aksl gii an basknvelsø av forhold vød da ul/kø depontattemabvøna sem kan tara til vanntnntføngnmg og ovørsvøm-
melsa Om r %kal vurderes om dett» i så tøl/ vit mnvukø pé sikkøthatøn aka* medføre ta/ø for vtsøpfi/ utsig av radioaktivt 
av føil 

* fitvttfigwncj* konr-oll og trmpøkøtan 
Omi titar gis øn besknvelsø øv dø bita* tom mé forøtaa tet hontto» ag mapaks/on t døpontpøviodan. Oa» skai ogma 
vurderes om døt vd forekommø Miørmaka tøøkstoner t døporuat i oapenépartødan som ml madtøwø øn mndrmg av dm 
nåkerhetxmmastgø fornotd. 

Ai Andre >ofhct«* 

tn ijai 1QI*OHS ma b«ly«% n« im«n «nn dal «om øt ftO'1 » mø\dknqøn 0 * to'hafet Cat fmt t i k l * * W taimhygmi 4«t 
tti«ti«A««iH3 »(tt«t>«li om, men lo*M4efm a* <1U# btolrifcJialtg omtjrt • /n«tdt»g«ft D#u« ma dm»*o* «mtøtm* • *«**»«***•** 

' \jivituai**nlt»i9t\*r\a fat Hwfcoll** og Mtr*<MI«ft 
pm vufiermqar tom bf» g/ort øv a/fa dm appnnnøHaya øttømaHvanm *t mawhatøn «v Krøka* * «kat émaåtvvm». Om» ******* 
i*Q<jm* *iør>tg vakt oA hvorfor man >MMØ tunna Unna øt an*fadaaøaømølm ettømalf* nøye KjøMøt t Skøatum éenvmnm 

* Q«Mt»ai«lt* f«'hol<l 
Øm qeaiuqisAa kurnolit t o m kan jhftwft* eafmøt e* KiØøJlø+øn&øJTørmm»*. •Ø.af- ømnknvøM. 

* K*t*\\*r* »w|)u«lilivtMtaniv4 
Qmt »#*/ &<t en OexønvølM» av HHtHtøkmtitamuvéøt $4 dai øvtøMøt aøj» «*«* #n » mapmn^i. kmna*dm* ami evtarrmt ***» • 
tftu »i '"*<lurev(t irH H/eller 
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• TET 

* Radioaktiviietsgrenser 
Fastsetting av grenser for og beskri reise av radioaktivitetsnivå på det avfallet som skei p/asseres i deponiet Det skal i 
beskrivelsen nyttes sarnmenlignmgvr som er kjente størrelsar for allmennheten. 

• Separermg 

Det skal undersøkes om de langlivede, alfaaktive stoffene lar seg fjerna f ra avfallet som nå er lagrat på Kjellar. Dersom 
dette lar seg gjøre, skal kostnadene far slik separering oppgls. 

' Isdannelse 
De spesielle forholdene rundt inngangen til KHIingdal gruver skal belyses. Det skal spesielt undersøkes om de spesielle 
isforholdene rundt inngangen innebærer spesielle problemet. Det skal opplyses om isforholdene vil føra til økta kostnader 
ved bruk av Kil/ingdal-alternativet. 

' Surl overflatevann 
Forholdet til det sure overflatevannet som /' deg lades inn i KHIingdal gruver skal belyses. Det skal gjøras rada for hvilke 
problemer dette eventuelt kan skape, og hvilke tiltak som må gjøras dersom KHIingdal gruver skufla benyttes som 
deponi. * 
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Vedlegg 2 

Rådgivere Punkter i KU-proarammet 

* Arkitekt Janiche Amdal 
Oslo 

III. 
IV. 

' Det Norske Veritas 
Industri Norge a.s. 
Oslo 

VI. 

' Fylkeskultursjefen i 
Akershus 
Oslo 

III. 

' Hordaland mek.verksted a/s VI. 
Voss 

* Multiconsult Oslo a.s. 
Lysaker 

VI. 

• NINA 
Trondheim 

III. 
VIII. 

' NIJOS 
Ås 

III. 

VII. 
VIII. 

' Noteby alt 
Oslo 

III. 
XI. 

* NORSAR 
Kielitt 

III. 

' Scandpower a.s. 
Kitlltt 

III. 
V. 

Nærliggende bebyggelse, Militært lager 
Kommunale planer. Verneplanar, Ikke vedtatte 
planer. 

Gruvehei5 

Kulturminner 

VI. Innstepingsprasedyrer og betongkvalifikasjoner 

Dyreliv og planteliv, Breimosen naturreservat 
Friluftsliv 

Grunnemnet bruk av området, Andres bruk av 
omradene 
Innvirkning pl næringsaktiviteten 
Næringsaktiviteten 

Geologi. Dalen vannverk 
Geologiske forhold. Isdannelse. Surt overflatevann 

Geologi 

Bakgrunnsstråling 
Betkrivelse. Kvantifisering 
Aktivitetsnivå, Tidsperspektiv. Rutiner. Sikkerhetsrutiner. 
Mlfinger. Overvaking ev avtaket Arealblnding 
Areafemolng. Overvaking av avfallet 
Transport. SirMedoier. Rislkoanslyser. Vanninntrengmng. 
oversvemmelse. etc. Enerfefgende kontroll og inspeksjon 
Utvelgetseikrtterler for Kukotten og Himdalen. AvfaHeu 
redtoektlviietsnivl og kjemiske sammensetning. Radtoak 
tivitetsgrenser. Seoarerering 

VIII. 

IX. 
X. 

XI 

' Sclrcndelag fylkes
kommune. 
Kurturvernkontoret 
Trontihum 

III. Kulturminner 
Vill. MaKmgsakltvnenn 

Taugeel 6 Øverland 
Oslo 

VII MasseplMMong. Transport. Barn* bruk av veger 

• 7 



ORD OG UTTRYKK. Vedlegg 3 

Absorbert dose: 
Størrelse som angir overført energimengde fra 
strålingen til det absorberende materiale, ofte 
vev. Enhet; 1 Grav (1 Gy) = 1 joule/kg. 

ALI-verdi: 
ALI er forkortelse for Annual Limit on Intake. 
ALI-verdien for et radioaktivt stoff er den 
aktivitetsmengde som ved inntak gir en effek
tiv dose svarende til årlig yrkesmessig dose-
grense, for tiden 20 mSv. 

Aktivitet: 
Den målbare fysikalske størrelse som angir 

antal! atomkjerner som brytes ned (desinte-
grerer) pr. tidsenhet i et radioaktivt materiale. 
Enheten er becquerel (Bq) som tilsvarer en 
desintegrasjon pr. sekund. 

A ktivitets-konsentrasjon: 
Aktivitet pr. masseenhet eller volumenhet. 
Oppgis i Bq/kg eller Bq/m3. 

Alfastråling: 
Partikkelstråling som sendes ut fra visse 
radioaktive stoffer. En alfapartikkel består av 
2 protoner og 2 nøytroner. Alfastråling ab-
sorberes meget lett. Et tynt ark papir vil 
f.eks. absorbere alfastråling totalt. 

Becquerel, Bq: 
Enheten for aktivitet i det internasjonale en-
hetssystemet. Se aktivitet. 

Bentonitt: 
En type leirmineral som dannes gjennom 
omvandling av vulkansk aske. Bentonitt 
sveller ved opptak av vann, og fungerer som 
ionebytter. 

Betastréling: 
Partikkelstråling,-elektroner som sendes ut fra 
atomkjernen i en del radioaktive stoffer. Kort 
rekkevidde, ca. 1 cm i vev. 

Cesium, Cs: 
Metallisk grunnstoff med kjemiske egen
skaper som ligner kalium. Cs-137 har halve
ringstid på 30 år. 

Desintegrasjon: 
"Nedbrytning" av atomkjerner ved utsendelse 
av stråling. 

Dose: 
Se absorbert dose. 

Diffusjon: 
Transportmåte for stoffer gjennom materialer. 

Effektiv dose: 
Størrelse som i strålevernsammenheng brukes 
for i angi den strålingsrisiko en person 
utsettes for. Størrelsen fremkommer ved å ta 
hensyn til ulike stråletypers biologiske effek
tivitet, organenes strålefølsomhet, samt til 
dosefordelingen. Enheten for effektiv dose er 
1 sievert (Sv). 

Effektiv doserate: 
Effektiv dose pr. tidsenhet. Enheten er Sv pr. 
time (Sv/t). Ofte brukes //Sv/t eller mSv/t. (Se 
Sievert). 

Forsumpet fastmark: 
Mineraljord som periodevis er oversvømt. 

Fyllitt: 
En svakt omdannet, skifrig og leirrik bergart 
med gjennomgående skifrighet. 

Gammastréling: 
Høyenergetisk elektromagnetisk stråling som 
ofte sendes ut fra atomkjerner i forbindelse 
med en desintegrasjon. Gammastråling har 
stor gjennomtrengningsevne, og det kreves 
tykke vegger av f.eks. betong eller bly for å 
skjerme seg mot slik stråling. 

Gneis: 
En sterkt omdannet, foliert, krystallin bergart, 
vanligvis med vekslende mørke og lyse band. 

Gray IGy): 
Enhet for absorbert dose. Se absorbert dose. 

Grunnlendt mark: 
Mark med tynt jorddekke. 

Grunnvann: 
Det vannet som fyller fjellets sprekker eller 
løsmassenes porerom under grunnvanns-
speilet. 

Grunnvannsspeil: 
En flate under hvilken alle porerom/sprekker 
er 100 % mettet med grunnvann. Over 
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grunnvannsspeilet finnes den umettede sonen 
hvor sprekker / porerom er kun delvis mattet 
med markvann. 

Halveringstid: 
Den tid det tar for at halvparten av atomkjer-
nene i et radioaktivt stoff skal desintegrere. 
Etter en halveringstid er altså den opprin-
nelige aktiviteten halvert. Etter to halverings
tider er firedelen igjen osv. Halveringstiden for 
noen viktige radioaktive stoffer: 

Kobolt-60 (Co-60) : 5,3 år 
Tritium (H-3) : 12,3 år 
Strontium-90 (Sr-90) : 29 år 
Cesium-137 (Cs-137) : 30 år 
Radium-226 (Ra-226) : 1 600 år 
Plutonium-239 (Pu-239) : 24 000 år 
Uran-235 (U-235) : 710 mill. år 
Uran-238 (-238) : 4,5 mrd. år 

HWBR: 
(Heavy Water Boiling Reactor) 
Forkortelse for reaktoranlegget Halden. 

lene.lSiO,). 

Lavaktivt avfall: 
Avfall som bare inneholder små mengder 
radioaktivt materiale. 

Markvann: 
Det vannet som befinner seg i den umettede 
sonen over grunnvannspeilet. Vanligvis ned
bør som siger ned til grunnvannspeilet. 

MiddelaktM avfall: 
Radioaktivt avfall som kan ha ganske høvt 
innhold av radioaktive stoffer med kort halve
ringstid, og noe innhold av stoffer med lang 
halveringstid. Det er nødvendig med strfile-
skjerming, men ikke avkjøling. Består hoved-
saklig av prosessavfall og ionebyttemasse fra 
kjernereaktorer. 

Mylonitt: 
En finkornig, foliert bergart som dannes langs 
store forkastninger, hvor jordsskorpebeve-
gelser har pulverisert fjellet. 

Høyaktivt avfall: 
Hovedsaklig anvendt kjernebrensel som inne
holder spaltningsprodukter og andre stoffer 
som dannes i brenselet, f.eks. plutonium. 

Inhalasjon: 
Faguttrykk som beskriver pusting - inn
stramming av luft i lungene. 

Isotoper: 
Ulike typer atomkjerner av en og samme 

grunnstoff. Isotoper av et grunnstoff har 
samme antall protoner i kjernen, men ulikt 
antall nøytroner. 

Nuklide: 
Atomtype som karakteriseras av atom
kjernens sammensetning, dvs. antall protoner 
og nøytroner i kjernen. Eks.: Nuklidene C-13 
og C-14 er to isotoper av grunnstoffet 
karbon. Radioaktive nuklider kalles ofte 
radionuklider. 

Nøytron: 
Elektrisk nøytral kjernepartikkel som inngår i 
atomkjernen. 

Ordovisisk alder: 
Ca. 500 til 435 millioner år siden. 

JEEP 2: 
(Joint Establishment Experimental Pile) 
Navn på reaktoranlegget på Kjeller. 

Kloritt: 
Et mykt bladaktig mineral. Vanlig i svakt 
omdannede metamorfe bergarter. 

Kobolt (Co): 
Motall som inngår i mange legeringer, bl.a. 
med jern. Den radioaktive isotopen Co-60 
brukes både i medisinsk og industriell 
sammenheng. 

Kvarts: 
Et av de vanligste bergactsdannende minera-

Permeabilitet/ Hydraulisk ledningsevne: 
Uttrykk for hvor lett grunnvann kan strømme 
gjennom sprekkene eller porene i et grunn-
vannsreservoir. 

Plutonium, Pu: 
Tungt radioaktivt grunnstoff som dannes ved 
nøytronbestråling av Uran-238 i kjernekraft-
reaktorer. Pu-239 sender ut alfastråling og hr 
halveringstid på 24 000 år. 

Prefiks: 
Forstavelse i dekadisk tallsystem. I strålings-
fysikk har en ofte behov for å beskrive store 
eller små tall på en enkel måte for å unngå 
tallangivelser med mange siffer. Det er stan-

89 



dard med prefikser for fiver 3. dekade. 
Tabellen gir prefiks, navn og tallverdi skrevet i 
potensform og med siffer og desimaler for 
noen av de vanligste prefikser i strålings-
fysikken. 

Prefiks Navn Tallverdi Tallverdi 

T Torn = 10" = 1 000 000 000 000 
G Giga =10» = 1 000 000 000 
M Mega = 10« - 1000 000 
k kilo = IO 3 - 1 000 
m milli = 10 J = 0,001 
P mikro = IO-" = 0,000 001 
n nano = 10 -8 = 0,000 000 001 
P pico = 1 0 " = 0.000 000 000 001 

Prekambrisk alder: 
Perioden som er eldre enn ca. 570 millioner år 
siden. 

Proton: 
Positivt elektrisk ladet kjernepartikkel som 
inngår i atomkjernen. Alle atomer av samme 
grunnstoff har samme amall protoner i atom
kjernen. 

Radioaktivitet: 
Betegnelse for ustabile isotoper som desinte-
grerer ved utsendelse av stråling. Radio
aktivitet er (i motsetning til aktivitet) en egen
skap og ikke en målbar fysisk størrelse. Man 
kan derfor strengt tatt ikke snakke om f.eks. 
"utslipp av radioaktivitet" men heller "utslipp 
av radioaktive stoffer". 

Radionuklide: 
Radioaktiv nuklide (se nuklide). 

Radiotoksisitet: 
Begrep som angir hvor farlig et bestemt radio
aktivt stoff er. Den effektive dose som følge 
av et inntak av radioaktivt stoff avhenger av 
mange biologiske, kjemiske og fysiske 
faktorer. Radiotoksisiteten tar hensyn til slike 
forhold. Begrepet er nært knyttet til ALI-
verdien - se ALI-verdi. 

Radium, Ra: 
Naturlig radioaktivt grunnstoff som finnes i 
små mengder overalt i naturen. Det 
forekommer en rekke radiumisotoper, men 
den mest betydningsfulle er Ra-226 med 
halveringstid 1 600 år. 

Resipient: 
Område som mortar utslipp av forurensninger. 

Sievert, Sv: 
Enheten for effektiv dose i det internasjonale 
enhetssystemet. 

Skifer: 
En svak til middels omdannet bergart, med 
gjennomgående ktøvplan. 
Sorps/on: 
Stoffers binding til overflater. 

Stoller: 
Smale, tilnærmet horisontale bergrom i gruver 
som gir adkomst til strossene. 

Strontium, Sr: 
Metallisk grunnstoff som kjemisk ligner på 
kalsium. Den mest betydningsfulle isotopen er 
Sr-90 med halveringstid 29 år. 

Strosser: 
Bergrom i gruver hvor malmen har blitt drevet 
ut. 

Svovelkis: 
Et malmmineral bestående av jern og svovel, -
et jernsulfid; FeS2. ' 

Tritium, H-3: 
Radioaktiv isotop av hydrogen, H-3. Forekom
mer naturlig men kan også produseres i kjern-
ereaktorer. Halveringstid 12,3 år. 

Vermikulit: 
En type leirmineral. 

Uran, U: 
Tungt naturlig metallisk grunnstoff hvor alle 
isotoper er radioaktive. Den mest langlivede 
isotopen er U-238 med halveringstid på 4,5 
milliarder år. I naturlig uran er det 0,7 pst. U-
235. Det er denne isotopen som først og 
fremst utnyttes til kjerneenergi. 


