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Förord

KASAM och SKI anordnade ett seminarium om acceptanskriterier för berggrunden i
samband med djup geologisk slutförvaring av använt kärnbränsle. Seminariet ägde rum
den 13 -14 september 1994 i Wallenbergsalen, Göteborgs universitet.

Programmet och tidpunkten för seminariet valdes med beaktande av SKBs
slutförda revision av programmet för slutförvaring av använt kärnbränsle.

Seminariet diskuterade acceptanskriterier i samband med slutförvaring i kristallin
berggrund så som den ter sig i större delen av Sverige och Skandinavien. På grund av
dessa förutsättningar vände sig seminariet i första hand till nordiska deltagare.

Beslutsregler kommer att behövas för he!a processen alltifrån förberedande platsunder-
sökningar till själva byggandet av ett slutförvar. Det finns inga färdiga lösningar att kopiera
så därför syftade seminariet till att få i gång en diskussion om kraven på berggrunden.
Dessa krav på berggrunden skall enligt SKB och de nordiska säkerhetsmyndigheterna
uppfylla följande:
- ge varaktigt mekaniskt skydd åt de tillverkade barriärerna
- ge en stabil och gynnsam kemisk miljö för dessa barriärer
- ha en låg omsättning av grundvatten genom förvarets närzon
- vara lätt att karaktärisera
- ge gynnsamma recipientförhållanden
- vara fri från brytvärda förekomster av värdefulla mineral

Tolkningen av dessa generella krav på berggrunden ger upphov till ett flertal frågor med
direkt koppling till säkerhetsanalysen t.ex den geologiska barriärens funktion och behov av
geologiska, hydrologiska och geokemiska parametrar. Var saknas data och var är
svårigheten störst med att få fram data? Kan säkerhetsanalysen och därmed informations-
behovet delas in i olika skalor?

Kan man utifrån de krav som säkerhetsanalysen ställer identifiera geovetenskapliga
faktorer av vikt, som kan studeras i ett regionalt geologiskt och tektoniskt perspektiv? Vilka
kriterier kan ställas som är meningsfulla på regional nivå? Utnyttjar vi dagens
gemensamma kunskapsnivå från traditionell geologi och undermarksbyggande på ett
optimalt sätt?

Metoder för genomförande av platsundersökningar har ett antal begränsningar. Hur bör
platsundersökningsprogrammet se ut för att fokusera på de fakorer som är av störst vikt
enligt säkerhetsanalysen? Är dagens mätningar tillfredsställande?

Kraven på en plats egenskaper behöver översättas till kvantitativa kriterier som i sin tur
måste uttryckas som storheter, vilka kan mätas genom undersökningar på platsen, eller
som kan beräknas från sådana mätningar.

Seminariet diskuterade dessa frågor och föredragshållarnas bidrag ångande denna
problematik redovisas i det följande.
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Presentation vid KASAM/SKI seminarium 13-14 sept 1994, Göteborg.

Acceptanskriterier för berggrunden vid djup geologisk slutförvaring av
använt kärnbränsle

Session 1: Kopplingar till säkerhetsanalysen

DEN GEOLOGISKA BARRIÄRENS FUNKTION
SKB:s SYN

Tönis Papp
Svensk Kämbränslehantering AB

Farlighet

Säkerheten vid all slags handhavande av farligt material är beroende av materialets
potentiella farlighet, mängden material och dess tillgänglighet. Detta gäller även för djup
geologisk slutförvaring av använt kärnbränsle.

Den potentiella farligheten hos använt kärnbränsle och dess mängd kan beräknas relativt
väl när reaktor/bränsletyp, utbränning och drifttid är kända. I anslutning till djup
geologisk förvaring av kärnavfall redovisas det använda bränslets potentiella farlighet
ofta i jämförelse med farligheten hos det natururan som ursprungligen bröts för att
tillverka bränslet.

Figuren nedan visar en kurva för den relativa farligheten i typiskt bränsle från svenska
lättvattenreaktorer.
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Kurvan baseras på den summerade radiologiska farligheten för de radionuklider som
finns i ett ton natururan respektive ett ton använt kärnbränsle under antagandet att
utsläppet av radionuklider sker via grundvattnet till en typisk biosfär och vid normal
markanvändning. Då mängden radioaktiva ämnen i bränslet avklingar påverkas också
den relativa farligheten. Den,t streckade linjen motsvarar farligheten för den mängd
uran som ursprungligen bröts för att tillverka ett ton kärnbränsle.

Figuren visar hur den relativa farligheten, från en nivå kring flera tusen gånger högre
än natururan, efter dryga 100 000 år sjunker tillbaka till den farlighetsnivå materialet
ursprungligen hade i naturen. Det är ett fåtal radionuklider som avgör farlighetskurvans
utseende. Under de första hundra åren dominerar fissionsprodukterna Sr-90 och Cs-137,
därefter dominerar Am-241 fram till några tusen år, varefter Pu-239 dominerar fram
tills farligheten sjunkit till samma storleksordning som natururan vid dryga 100 000 år.

Den slutsats vi alla har dragit är ju naturligtvis att tillgängligheten av det använda
kärnbränslet måste begränsas genom tekniska och geologiska barriärer. Vi kan
konstatera att kravet på begränsad tillgänglighet gäller under mycket långa tider. Först
efter ca 100 000 år kan det accepteras att tillgängligheten stigit till en nivå som
motsvaras av den tillgänglighet som uranet har i berggrunden. Även om behovet av
begränsningen av tillgängligheten således är mycket långsiktig, sjunker den dock med ca
en tiopotens under de första tusen åren.

Vi konstaterar också att den högsta farligheten representeras av ett fåtal radionuklider. I
de säkerhetsstudier som genomförts har säkerhetsbarriärerna nedbringat effekten av de
ovan uppräknade isotoperna till en sådan nivå att kvarstående konsekvensbild domineras
av 1-129 och dotternuklider till U-235 och U-238. Att dessa kvarstår beror främst på de
långa halveringstiderna (ca 2 107 år för jod och 0,7 resp 4 109 år för uranisotoperna)
och att jodiden inte väsentligt påverkas av sorptionsprocesserna i berget. Bergets
naturliga förmåga att begränsa tillgängligheten av urandöttrarna från den jämförbara
mängd naturligt uran som finns i de 500 m berg ovanför förvaret utgör dock ett
indicium på hur väl naturen begränsar de mycket långsiktiga effekterna från
kvarvarande uran i bränslet. Sköldkörtelns begränsade kapacitet att ta upp jod utgör en
motsvarande riskbegränsning för 1-129.

Tillgänglighet

Eftersom bränslets farlighet i stort sett är a priori given, måste djupförvarets säkerhet
byggas upp genom begränsningar i dess tillgänglighet. Den bild vi har av avfallets
farlighet och kravet på att framtida närboende skall skyddas till samma nivå som vi
skyddar dagens befolkning har i stora delar styrt principerna för att utforma
djupförvaret.

För att kunna göra bedömningar av förvarets säkerhet över långa tidsperioder måste det
finnas en korrespondens mellan den tidsperiod under vilken förvaret skall begränsa
avfallets tillgänglighet och den tisdperiod över vilken rimliga uttalanden kan göras om
den miljö förvaret skall fungera i. Detta har inneburit att den djupa berggrunden valts
som förvarsmedium och att övriga material i förvaret valts så att bedömningen av de



tekniska barriärernas långsiktiga funktionen skall stödjas av geologiska erfarenheter. För
att skapa gynnsamma möjligheter att väl kunna utnyttja geologisk evidens finns också en
strävan att i möjligaste mån begränsa den störning i de naturliga förhållanden som
förvaret medför.

Insikten att det finns ofrånkomliga osäkerheter i vår bedömning av hur den framtida
miljön kring förvaret förändras har inneburit krav på att förvarets säkerhet inte skall
baseras enbart på den förväntade funktionen av en enda barriär - flerbarriärsprincipen.

Den serie av barriärer som byggs in i förvaret syftar till att begränsa avfallets möjlighet
att nå biosfären och att exponera människan och hennes miljö. Förvarets tre
huvudnivåer av dosbegränsande funktioner visas i tabellen nedan tillsammans med de
viktigaste processer som gör att avfallets farlighet minskar.

Begränsning av tillgänglighet

Isolering av bränsle från grundvatten

Begränsning av radionuklidernas
frigörelse ur bränslet och deras
transport genom förvar och berggrund

Spridning i biosfären

Reduktion av farlighet genom

Fördröjning => avklingning

Utspridning över tiden, fördröjning,
sorption, indiffusion i bergmatrisen =>
utspädning, avklingning

Transportvägar, spridning,
rekoncentration, isotoputspädning =>
utspädning, avklingning

Jämfört med geologiska förhållanden har många av de för dosbelastningen viktigare
förhållandena i biosfären en mycket snabb förändringstakt. Detta innebär i praktiken
stora svårigheter att utnyttja biosfärens dosbegränsande effekt i det långa
tidsperspektivet utan att stora osäkerhetsmarginaler läggs in..

Geosfärens inverkan på förvarets funktion

Djupförvarets totala funktion påverkas av de fysikaliska och de kemiska processer som
pågår i förvaret. Funktions- och säkerhetsanalyser syftar till att identifiera dessa
processer, t ex temperaturhöjningen i förvaret eller korrosionen av koppar, samt
kvantifiera deras effekt på bränslets tillgänglighet för spridning. Analyserna syftar också
till att identifiera riskerna för att de verkliga förhållanden för förvarets funktion avviker
från den bild man har, t ex förekomsten av en okänd sprickzoner i förvarets närhet
eller en tillverkningsdefekt i kapseln, och fastställa vad sådana rimliga avvikelser skulle
innebära för säkerheten. Slutligen syftar analyserna också till att identifiera och om
möjligt kvantifiera sådana mera extrema eller ovanliga händelser som skulle kunna
väsentligt förändra förvarets funktion, ex vis stora bergrörelser eller att människor
tränger in i förvaret.

Samtliga dessa för säkerheten väsentliga förhållanden, händelser och processer kan i



olika grad påverkas av den valda platsens egenskaper och kan i sin tur påverka de
eftersträvade säkerhetsfunktionerna. Den totala bilden av förvarets säkerhet ges av den
samlade analysen av alla de alternativa scenarier för förvarets utveckling som kan
identifieras.

Förvarsplatsens karaktär med avseende på dess inverkan på förvarets säkra funktion har
i FUD-92 Kompletterande redovisning delats upp i ett antal grupper. Deras betydelse
för de ovan nämnda säkerhetsfunktionerna är

- Grundvattnets kemiska förhållanden.
Kan påverka den tidpunkt vid vilken avfallet kommer i kontakt med vatten,
direkt genom tillgången till korrodanter och indirekt genom inverkan på
bentonitens konduktivitet och diffusivitet.
Kan påverkar radionuklidernas frigörelse och speciering.
Kan påverka sorptionen av radionuklider på bergytor.

- Förvarsområdets mekaniska stabilitet.
Kan inverka på vilka delar av förvarsplatsen som kan utnyttjas till deponering,
vilket kan ha en effekt på vattenvägarna från förvar till biosfär.
Kan påverka behovet av säkerhetstekniska åtgärder, vilket kan påverka
kemiska förhållanden eller strönmingsvägar i förvaret.
Kan påverka kapselns integritet och bränslets isolering från grundvatten.
Kan påverka bentonitbuffertens geometri och densitet vilket kan påverkar
transporten av radionuklider till och från kapseln.
Kan förändra grundvattenflödet genom förvaret och grundvattnets
utflödespunkt till biosfären.

- Förvarsbergets sprickmönster, konduktivitet, porositet.
Påverkar grundvattenomsättning, flödesvägar och grundvattnets transporttid till
biosfären.
Påverkar de för sorption och martisdiffusion tillgängliga bergytornas storlek.

- Förvarsområdets potential för att innehålla naturresurser.
Kan påverka grundvattnets hydrauliska gradient, ex vis via borrhål, gruvor,
dammar.
Kan påverka transportvägarna för grundvattnet och biosfärens recipienter av
grundvatten från förvaret.
Kan påverka möjligheterna att använda grundvattnet

- Biosfärens recipienter av det djupa grundvattnet.
Påverkar den initiala koncentrationen av radionuklider i recipienten.
Påverkar de huvudsakliga transportvägarna av radioaktivitet i biosfären, vilket
i sin tur påverkar relationen mellan eventuellt radionuklidutsläpp och
dosbelastning till individer i förv?- 2ts omgivning.

Gynnsamma förhållanden enligt ovan kan således underlätta byggandet av ett säkert
slutförvar. En detaljerad kunskap i de platsspecifika frågorna kan dock inte byggas upp



utan omfattande undersökningar. Detta innebär i praktiken att beslutet att investera i
sådana undersökningar på en plats måste baseras på ett mindre omfattande underlag.
Självklart kan den tidiga bedömningen av om en plats har god säkerhetspotential inte
utnyttjas för annat än att reducera risken för att börja studera ett olämpligt område. I
takt med att ny information kommer fram måste också värderingen av platsens potential
att kunna härbärgera ett djupförvar förnyas.

Det risktagande som valet av lokal för platsundersökningar innebär beror dels på hur
starka kraven på gynnsamma förhållanden enligt ovan är, dels på den variation i dessa
förhållanden som tillgängliga lokaliseringsplatser erbjuder. wSom vi framhåller i
kompletteringsrapporten bedömer SKB att det finns goda möjligheter att i de flesta
kommuner med kristallin berggrund hitta ett flera gynnsamma platser. Mina kollegor
kommer att närmare gå in i balansen mellan erfarenheten av vad som finns tillgängligt
och vad som måste begäras för att erhålla goda säkerhetsfunktioner.

Säkerhet och osäkerhet

För att ett djupförvar skall kunna accepteras skall den uppvisar en tillfredsställande
säkerhet (dvs där en ev framtida omgivningspåverkan, under de förhållanden förvaret
kan behöva fungera i, kan visas vara väl under gällande begränsningar) och där tilltron
till säkerhetsanalysernas validitet är acceptabel. I ett tidigt skede kan möjligheterna att
diskriminera mellan potentiella platser vad gäller den säkerhetsnivå de erbjuder vara
begränsade av osäkerheten i hur platsen skall tolkas. Ett sätt att reducera denna
osäkerhet är att bland jämförbara platser premiera sådana som har en lättolkad geologi,
har hög blottningsgrad eller där den initiala kunskapsnivån är hög.

Målsättningen för de säkerhetsinriktade insatserna i ett tidigt lokaliseringsskede är att
dels söka effektivt utnyttja de naturliga säkerhetsbarriärerna som en plats kan erbjuda,
dels söka åstadkomma en robust säkerhet för djupförvaret (dvs där förvarets säkra
funktion är i möjligaste mån okänslig för osäkerheterna i platsdata). Detta innebär att
planeringen av den successiva platskarakteriseringen och inläggningen av förvaret i
förvarsområdet måste vara nära kopplad till platstolkningen och till systematiska
analyser av säkerhetsfunktionernas känslighet för osäkerheter i kunskapsunderlaget från
olika delar av platsen och för olika parametrar.
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DEN GEOLOGISKA BARRIÄRENS FUNKTION
- KOPPLING TILL SÄKERHETSANALYSEN

Diskussionsunderlag för KAS AM/SKI-seminarium om Acceptanskriterier för berggrunden vid geologisk
slutförvaring av använt kärnbränsle, Göteborg 13 -14 September, 1994.

Session 1: Koppling till säkerhetsanalysen.

Björn Dverstorp
Statens Kärnkraftinspektion (SKI)

1. INTRODUKTION

SKIs strategi för att förbereda sig inför kommande granskningsärenden i samband med
detaljundersökningar, konstruktion och drifttagande av ett djupförvar är att bygga upp en
egen kompetens att kunna genomföra integrerade säkerhetsanalyser. I SKIs senaste
säkerhetsanalysprojekt, Projekt-90 (SKI, 1991), analyserades den relativa betydelsen av de
olika barriärerna för ett KBS-3 liknande djupförvars funktion. Resultaten visar att
bergbaniären (geosfären) har en stor potential att kvarhålla radioaktivitet som läckt ut från
förvaret men eftersom säkerhetsanalysen baserades på en hypotetisk plats, dvs. utan några
platsspecifika data, var det inte möjligt att dra några långtgående kvantitativa slutsatser.

Det pågående säkerhetsanalysprojektet, SITE-94, utgör en logisk uppföljning av Projekt-90.
SITE-94 är en integrerad säkerhetsanalys och baseras på platsspecifika data från SKBs
förundersökningar vid Äspö. En huvudmålsättning är att utveckla en metodik för analys och
integrering av platsspecifika data i en säkerhetsanalys.

Föreliggande PM utgör inget policydokument utan skall ses som ett diskussionsunderlag
baserat på hittills vunna erfarenheter bl.a. i samband med den fortlöpande granskningen av
SKBs FoU/FUD- program. Vidare ges en kortfattad beskrivning av utvärderingen av
geosfären i SITE-94.

2. GEOSFÄRENS PRINCIPIELLA FUNKTIONER

Med geosfären avses bergmassan mellan förvaret och biosfären. I säkerhetsanalyser delas
ofta förvarssystemet upp i när- respektive fjärrområde av beräkningstekniska skäl.
Närområdet avser då vanligen de tekniska barriärerna (använt bränsle, kapsel,
bentonitbuffert, tunnelåterfyllnad etc.) samt berget i direkt anslutning till förvaret
Fjärrområdet betecknar den resterande delen av geosfären.

Långsiktig säkerhet

Vad gäller geosfärens principiella säkerhetsfunktioner för ett geologiskt djupförvar för
använt kärnbränsle råder en god enighet mellan myndigheter och industri i Sverige och de
nordiska länderna. De diskussioner som har förts, t.ex. mellan SKI och SKB i samband



med FoU/FUD-granskningar, handlar mera om den relativa säkerhetsmässiga betydelsen av
dessa funktioner, på vilket sätt man tillgodoräknar sig geosfärens funktioner i
säkerhetsanalysen samt bedömning och redovisning av kunskapsunderlaget för
geosfärbeskrivningen (se vidare sektion 3 och 4) . I det följande ges en kort
sammanställning och diskussion kring viktiga säkerhetsrelaterade geosfärsfunktioner.

- Mekaniskt långtidsstabil miljö

En viktig förutsättning för de tekniska barriärernas funktion är att geosfären säkrar en
mekaniskt stabil miljö kring förvaret Potentiella negativa effekter av rörelser i berggrunden
är t.ex. skador på bentonitbufferten, kapseln eller andra delar av förvaret. Nysprickbildning
kan leda till nya grundvattenströmnings- och transportvägar för radionuklider. De rörelser
som kan registreras i den svenska urbergsskölden är dock relativt små och förväntas i första
hand ske i befintliga sprickzoner. Frågeställningar kvarstår kring effekter av glaciation,
förvarets lokala inverkan på berget och eventuell neotektonik (unga bergrörelser).

- Geokemiskt långtidsstabil och gynnsam miljö

De geokemiska förhållandena i grundvattnet och berget kring förvaret, t.ex. Eh, pH,
salinitet, sprickmineralogi, har stor betydelse för ett flertal processer i närområdet såsom
bentonitbuffertens stabilitet, förutsättningar för kapselkorrosion och bränsleupplösning,
transportegenskaper i buffert och berget kring kapseln, komplexbildning m.m. SKBs
slutsats från bl.a. typområdesundersökningar, Stripaprojektet och Äspölaboratoriet är att de
flesta platser i Sverige uppfyller de krav som ställs på den geokemiska miljön. De
geokemiska egenskaperna varierar dock mycket inom en plats och osäkerheter kvarstår vad
gäller framtida förändringar i den geokemiska miljön t.ex. i samband med
glaciationsscenarier.

- Låg grundvattenomsättning

Grundvattenströmningen i geosfären påverkar förvarets funktion på många sätt; direkt
genom den inverkan den har på de tekniska barriärernas stabilitet t.ex.bentonitbufferten,
genom att transportera lösta ämnen från biosfären eller andra delar av berget till förvaret som
kan påverka den kemiska miljön och därmed processerna i närområdet och genom att
transportera bort upplösta radionuklider från förvaret. Det lokala grundvattenflödet kring ett
enskilt deponeringshål är ett viktigt randvillkor för bränsleupplösning och
diftusionstransport av radionuklider ut genom bentonitbufferten.

Den konceptuella beskrivningen av grundvattnets rörelser är behäftad med stora osäkerheter
bl.a. beroende på bergets uttalade heterogenitet. Platsspecifika geologiska och
hydrogeologiska data är nödvändiga för beskrivningen av grundvattnets rörelser. Dessutom
kan man förvänta sig stora förändringar av de hydrogeologiska förhållandena under de
tidsperioder som måste beaktas i en säkerhetsanalys.

- Fördröjning av radionuklidtransport

Tidigare säkerhetsanalyser har visat att geosfären har en betydande potential att fördröja
transporten av radionuklider. För många kortlivade nuklider är denna fördröjning tillräcklig
för att radioaktiviteten helt skall kvarhållas i geosfären. Viktiga faktorer som gynnsamt
påverkar fördröjningen är långsam grundvattenströmning, kemisk retardation (begränsad
löslighet och sorption) i kombination med matrisdiffusion, samt långa transportvägar till
biosfären. Kemisk retardation är för många radionuklider den potentiellt mest betydelsefulla
fördröjningsprocessen men också den process som är behäftad med de största osäkerheterna



vad gäller dess effektivitet i fält.

- Spridning/utspädning

Dispersions- (spridnings-) processer i samband med grundvattentransport av radionuklider
kan leda till att radioaktiviteten späds ut i stora vattenvolymer vilket minskar sannolikheten
för höga individdoser i biosfåren. Effektiviteten av denna process beror dock på de lokala
hydrogeologiska förhållandena. Koncentration av grundvattentransport till ett fåtal
strömningsvägar, s.k. kanalströmning, får motsatt effekt. Kanalströmningseffekter kan
dessutom leda till lokalt höga grundvattenflöden vilket i kombination med en begränsad
kontaktyta med berget avsevärt minskar geosfärens förmåga att kemiskt fördröja
radionuklidtransporten.

- Skydd mot yttre påverkan

Med denna rubrik avses yttre händelser som klimatförändringar speciellt glaciation,
meteoritnedslag, mänskligt inducerade miljöförändringar, mänskligt intrång m.m. Dessa
skyddsfunktioner behandlas oftast i separata scenarieanalyser.

Konstruktion och drift

Geologiska faktorer som kan tänkas påverka konstruktionen av ett djupförvar är tex.
bergkvalitet och hållfasthet, sprickighet, förekomst av stora sprickzoner, vattenföring,
vattentryck, och bergspänningar. Ogynnsamma byggbarhetsförhållanden kan få ekonomiska
konsekvenser och orsaka förseningar. Viktigare är dock att notera att det finns kopplingar
mellan konstruktion och långtidssäkerhet. Med ogynnsamma byggförhållanden kan man
tvingas till omfattande förstärkningsåtgärder (tex. injektering, bultning och
betongförstärkningar) som dels kan försvåra karakteriseringen av berget vid
detaljundersökningar från tunnlar och schakt men som också påverkar den kemiska miljön i
förvaret. En annan aspekt är att man kan tvingas att förändra förvarets utformning och
därmed förutsättningarna för den långsiktiga säkerheten. Generellt gäller dock att kraven på
bergets egenskaper vad gäller långsiktig säkerhet är betydligt större än de krav som ställs
från konstruktion och drift.

Möjligheter till anpassad förvarsdesign

Ett sätt att optimera bergbarriärens skyddsfunktion är att anpassa förvarets design till de
lokala geologiska förhållandena på förvarsplatsen. Denna strategi är speciellt uttalad i den
finska säkerhetsanalysen TVO-92 (Vieno et al., 1992) där man konstaterar att
positioneringen av förvarstunnlarna i förhållande till sprickzoner är av större betydelse än
regionalgeologiska förhållanden och bergartstyp.

ISKB 91 (SKB-91,1992) analyserades effekterna av förvarsanpassning till ett flertal
geologiska förhållanden eller egenskaper. Förutom tunnelpositionering i förhållande till
större sprickzoner utvärderades anpassning till sprickorienteringar och den hydrauliska
gradientens riktning samt aktivt val av kapselpositioner beroende på lokala hydrauliska
egenskaper. SKI anser att detta arbete är mycket värdefullt men betonar också vikten av att ta
fram relevanta och mätbara kriterier för anpassningen (SKI, 1992,1993). Kunskapen om
relationen mellan vad som kan mätas vid en viss kapselposition och positionens
långtidsegenskaper är tex. inte tillräcklig för att kunna fastlägga kriterier för när en viss
position bör förkastas och än mindre för att kunna bestämma den säkerhetshöjande effekt en
aktiv kapselpositionering kan ha. Allmänt gäller att det ställs höga krav på
platskarakteriseringen för att kunna tillgodoräkna sig den extra säkerhet en anpassad



förvarsdesign kan ge.

3. FLERBARRIÄRSPRINCIPEN

Flerbaniärsprincipen är en grundläggande princip i det svenska förvarskonceptet likväl som i
andra länders koncept som bygger på geologisk djupförvaring. Grundtanken bakom
flerbarriärsprincipen är att förvarets långsiktiga säkerhet inte skall vara beroende av en
enskild barriär. Den exakta formuleringen och tillämpningen har dock varierat sedan
presentationen av KBS-3 konceptet (SKBF/KBS, 1983) och varierar även mellan olika
länders program och mellan myndigheter och industri.

SKI har tillsammans med andra nordiska myndigheter för kärnsäkerhet och strålskydd
redovisat sin syn på flerbarriärsprincipen i den s.k. Flaggboken (1993) där man säger att den
långsiktiga säkerheten skall baseras på ett flertal passiva barriärer så att defekter i en av
barriärerna inte äventyrar förvarets övergripande funktion. Flerbarriärsprincipen innebär
således inte att varje enskild barriär i sig skall garantera förvarets säkerhet. Kravet på
redundans mellan de olika barriärerna är dock speciellt stort i ett tidigt skede av ett förvars
livstid innan radioaktivitet och värmeproduktion hunnit klinga av.

Behovet av en integrerad analys av barriärsystemet har alltsedan granskningen av KBS-3
konceptet varit en central fråga i SKIs gransknings- och FoUarbete (SKI, 1984,1987,
1990,1992,1993). I KBS-3 rapporten (SKBF/KBS, 1983) sägs att den långsiktiga
säkerheten skall "...baseras på ett flertal oberoende barriärer...". Med en sådan
utgångspunkt skulle det vara tillräckligt att utvärdera de enskilda barriärernas funktion var
för sig. De olika barriärerna är emellertid inte oberoende av varandra. Grundvattnets
omsättning och kemiska sammansättning påverkar till exempel bentonitbuffertens
egenskaper som i sin tur är kopplade till kapselkorrosion och uttransport av radionuklider
från kapseln. I granskningen av KBS-3 betonade därför SKI vikten av ett systemtänkande
vid analys och bedömning av de olika barriärernas funktion. Här innefattas både kopplingar
mellan geosfären och de tekniska barriärerna och mellan olika processer inom geosfären.
Integrerade analyser är ofta tid- och resurskrävande varför funktionsanalyser av förvarets
delsystem eller enskilda barriärer är ett nödvändigt komplement Resultaten måste dock
relateras till förvarssystemets helhetsfunktion för att man skall kunna dra generella slutsatser.

Frågan om flerbarriärsprincipen aktualiserades i samband med presentationen av SKBs
säkerhetsanalys SKB-91 vars huvudmålsättning var att utifrån platsspecifika data från
Finnsjönområdet analysera geosfärens betydelse för förvarets funktion. En övergripande
slutsats var att säkerheten hos ett förvar endast i ringa utsträckning är beroende av det
omgivande bergets förmåga att fördröja och sorbera utläckande radioaktiva ämnen. I sin
granskning (SKI, 1992) konstaterade SKI att denna slutsats var ett direkt resultat av de
antaganden som gjorts om de tekniska barriärernas långtidsstabilitet. De flesta
säkerhetsanalyser som hittills genomförts för geologiska djupförvarskoncept i kristallin
berggrund har, i likhet med SKB-91, visat att ett väl fungerande långtidsstabilt närområde i
sig är tillräckligt för att garantera säkerheten (KBS-3: SKBF/KBS, 1983, Projekt-90: SKI,
1991, TVO-92: Vieno et al., 1992, Kristallin-I, draft 1994).

SKIs synsätt innebär att geosfärens barriärfunktion måste utvärderas också för scenarier med
en ogynnsam närornrådesfunktion. Med optimistiska antaganden om närområdet riskerar
man att missa de egenskaper hos geosfären som verkligen har säkerhetsbetydelse. Risken
finns då att man drar felaktiga slutsatser om vilka mätningar och analyser som behöver göras
i samband med en platsundersökning.



I ett internationellt perspektiv kan man notera vissa skillnader i tillämpningen av
flcrbarriärsprincipen vad gäller viktningen av geosfärens respektive de tekniska barriärernas
säkerhetsmässiga betydelse. Dessa skillnader beror på ett flertal faktorer som:

- geologiska förutsättningar (det egna bergets egenskaper),
- tillgång på relevanta geo-data (olika data i olika skeden, karakteriserbarhet etc),
- systemval (typ av kapsel, förvarslayout, deponeringsmetod etc),
- säkerhetsanalytisk filosofi (t.ex. medvetna prioriteringar på vissa barriärer).

Tabell 1 är ett försök att illustrera hur dessa faktorer kan vara kopplade till de slutsatser man
dragit om de olika barriärernas betydelse i några säkerhetsanalyser för slutförvarskoncept i
kristallint berg. Geosfären har i samtliga analyser en viktig roll i att garantera en kemiskt och
mekaniskt stabil miljö för de tekniska barriärerna. Däremot skiljer sig bedömningen av de
olika barriärernas relativa betydelse för att förhindra/begränsa utläckage och transport av
radionuklider.

SKI menar att man bör vara försiktig med att lägga allt för stor del av bevisbördan för
förvarets säkerhet på en viss barriär i ett tidigt skede av ett avfallsprogram. Efterhand som
kunskapsbasen för de olika barriärerna ökar finns alltid en risk att bedömningen av dess
relativa säkerhetsmässiga betydelse kan komma att förändras. Den geologiska
kunskapsbasen ökar t.ex. successivt allt eftersom platsundersökningar och detaljerade
undersökningar underjord fortskrider på en utvald plats. Kapselns och bentonitbuffertens
egenskaper kan inte slutgiltigt bedömas förrän konstruktionsförutsättningar fastlagts och
tillverkningsmetoder prövats osv. Här kan nämnas att SKBF/KBS (föregångaren till SKB) i
säkerhetsrapporten för KBS-3 konceptet med hänvisning till bristande kunskap om kapselns
funktion utvärderade geosfärens säkerhetsbetydelse för ett scenario där kapselns
barriärfunktion helt upphörde efter 100 år. Detta skall jämföras med SKB-91 där den
integrerade geosfaranalysen begränsades till ett fall med endast begränsad initial kapselskada
(utläckage genom ett litet hål). SKI frågar sig om inte en samlad utvärdering av osäkerheter
för samtliga barriärer bör göras för att man skall kunna dra korrekta slutsatser om kritiska
säkerhetsfaktorer och kunna göra relevanta prioriteringar av kvarstående forsknings- och
utvecklingsinsatser.

4. REDOVISNING AV KUNSKAPSUNDERLAG

SKI har som granskande myndighet att ta ställning till SKBs säkerhetsanalyser inför
kommande ansökningar om detaljundersökningar och konstruktion och drifttagande av ett
djupförvar. Säkerhetsanalyserna kommer att innehålla prediktioner om förvarssystemets
framtida funktion under hundratusentals år framåt i tiden samt konsekvensberäkningar av
radioaktivitetsutsläpp från förvaret. Platsens geologiska förhållanden och dess framtida
utveckling utgör ett viktigt underlag för dessa prediktioner.

Allmänt gäller att geosfärbeskrivningen alltid kommer att vara behäftad med stora
osäkerheter, dels beroende på begränsningar i tillgängliga platsspecifika data och osäkerheter
i den konceptuella beskrivningen av alla relevanta processer men också på grund av de
extrapolationer som måste göras över långa tidsperioder i framtiden. För att kunna
tillgodoräkna sig geosfärens säkerhetshöj ande effekt och ge trovärdighet åt
säkerhetsanalysen krävs därför en tydlig redovisning av den bakomliggande kunskapsbasen
och dess osäkerheter. Följande exempel illustrerar några områden där SKI bedömt att
kunskapsunderlaget behöver förbättras.



Säkerhetsanalys-
projekt el. motsv.

SKB-91
(SKB-91, 1992)
Sverige

TVO-92
(Vieno et a!., 1992)
Finland

AECL - Case study 2)
(Dormuth et al., 1993)
Kanada

Kristallin-I
(Kristallin-I, in press)
Schweiz

Berggrund

Heterogent kristallint
sprickigt urberg
Dominerande flack
sprickzon
Tunnt moräntäcke

Heterogent kristallint
sprickigt urberg
Moräntäcke med låg andel
blottat berg

Sprucken granitbatolit
Homogen bergvolym med
förhållandevis tät och
sprickfri granit på
förvarsdjup

Heterogen kristallin
berggrund
Flera 100 m tjockt
sedimenttäcke

Geo-data

Omfattande yt- och
borrhålsundersökningar
Finnsjön

Yt- och
borrhålsundersökningar
Veitsivaara

Omfattande
ytundersökningar samt
detaljundersökningsdata
från URL/Whiteshell

Begränsade data från djupa
borrhål och seismiska
undersökningar på olika
platser i N. Schweiz

Förvarssystem

Kopparkapsel m. beräknad
livslängd >100 000 år
Begränsad initial
kapselskada (pin-hål)
Vertikala deponeringshål
Använt bränsle

Kopparkapsel m. beräknad
livslängd >100 000 år
Vertikala deponeringshål
Använt bränsle

Titankapsel med beräknad
medellivslängd på 1200 år
vert. kapsel hål alt. kapsel
dep. i tunnel
Använt bränsle

Stålkapsel med minsta
livslängd 1000 år
Liggande kapseldeponering
Jrekt i tunnel omgiven av
1.4 m tjockt bentonitlager
Högaktivt avfall

Dominerande
säkerhetsbarriär D

De tekniska barriärerna,
framförallt kapseln
Geosfären fungerar som
extra säkerhetsbarriär

Tekniska barriärerna
Geosfären fungerar som
extra säkerhetsbarriär

Geosfären har givits stor
betydelse i hittills
genomförda analyser

Tekniska barriärerna,
speciellt bentonitbufferten
Geosfärens betydelse
förväntas öka i takt med
ökad tillgång på data

o\

1) Bir avses barriärfunktion för utläckage och transport av radionuklider
2) AECL har under 1994 färdigställt en speciell säkerhetsrapport för det kandensiska slutförvaringskonceptet (Environmental Impact Statement) som f.n. granskas av de kanadensiska
myndigheterna. Ovan givna förutsättningar är preliminära och baseras på muntlig information från diskussioner med AECL.

Tabell 1. Förenklad sammanställning av förutsättningar för några säkerhetsanalyser för slutförvarskoncept i kristallint berg och slutsatser om
barriärernas relativa betydelse.



• Redovisning av geovetenskapliga data

Utvärderingen av geosfärens funktion på en potentiell förvarsplats bygger på generell en
geologisk kunskap och en stor mängd platskarakteriseringsdata. En systematisk beskrivning
av dessa data med tillhörande osäkerheter är nödvändig förutsättning för att man skall kunna
tillgodose de kvalitetskrav och krav på spårbarhet som ställs på en integrerad
säkerhetsanalys. Viktiga delar av det underlag som kommer att krävas från en
platsundersökning är t.ex:

- redovisning av vilka data som använts
- vad är platsspecifikt resp. generiskt ?
- beskrivning av använda instrument och mätmetoder m.a.p. noggrannhet och felkällor
- redovisning av osäkerheter i använda tolkningsmetoder (eftersom flertalet parametrar ej kan
mätas direkt krävs ofta tolkningar vilka i sig kan introducera osäkerheter, t.ex. utvärdering
av hydraulisk konduktivitet från hydrauliska borrhålstester)
- processen för hantering av data (kvalitetskontroll, databaser etc)

• Validitet/osäkerheter i använda processbeskrivningar och beräkningsmodeller

Försvarbarheten för de processer, modeller och data som ligger till grund för beskrivningen
av geosfärens funktion brukar sammanfattas under begreppet validering. Redovisningen av
olika modellers validitet är av avgörande betydelse eftersom den påverkar de bedömningar
om olika geosfärprocessers effektivitet som måste göras i en integrerad säkerhetsanalys. SKI
har därför i sina FpU/FUD-granskningar och i den löpande diskussionen med SKB,
framförallt inom Äspö-projektet, lyft fram viktiga värderingsfrågor som behov av alternativa
tolkningsmodeller och en genomtänkt strategiför jämförelse mellan prediktioner och data.

Bergets förmåga att kemiskt fördröja transporten av radionuklider är ett konkret exempel på
en viktig process där kunskapsunderlaget behöver förbättras för att man fullt ut skall kunna
tillgodoräkna sig dess gynnsamma inverkan på geosfärens barriärfunktion. SKI har alltsedan
KBS-3 -granskningen rekommenderat SKB att genomföra nya experiment dels för att
verifiera och kvantifiera dessa fördröjningsmekanismer i fält men också för att ge underlag
för validering av de transportmodeller som används i säkerhetsanalysen. Här kan nämnas att
SKB för närvarande planerar ett flertal migrationsförsök i olika skalor på Äspölaboratoriet
vars syfte bl.a. är att studera denna process i fält.

• Vetenskapligt underlag för uttalanden om geosfärens långtidsegenskaper

SKB hävdar att bergets viktigaste säkerhetsmässiga funktion är att säkra kemiskt och
mekaniskt långtidsstabila förhållanden kring ett djupförvar (SKB-91,1992, SKB FUD-
program 92,1992). Det är därför rimligt att ställa höga krav på den bevisföring och de
resonemang som ligger till grund för att tex. utesluta för förvarets funktion skadliga
bergrörelser. SKI pekade i granskningen av FUD-92 på brister bl.a. vad gäller
presentationen av det vetenskapliga underlaget (SKI, 1993). Man efterlyste också en
beskrivning av vilka insatser, t.ex. metod och instrumentutveckling, som planeras/krävs för
att kunna göra en platsspecifik bedömning av bergets mekaniska långtidsstabilitet.

5. UTVÄRDERING AV GEOSFÄREN I SKI SITE-94

SITE-94 är ett integrerat säkerhetsanalysprojekt baserat på platsspecifika data från
förundersökningsskedet av Äspöprojektet Projektet startade under hösten 1992 och
beräknas vara färdigt till sommaren 1995. En av huvudmålsättningarna är att utveckla en
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metodik för analys av platsspecifika data i en säkerhetsanalys.

SITE-94 består av 5 olika delprojekt:

PLATSKARAKTERISERING
SCENARIER
TEKNISKA BARRIÄRER
RADIONUKUDTRANSPORT
KVALITETSSÄKRING

där delprojekt Platskarakterisering är det mest resurskrävande och står för ungefär hälften av
projektets totala budget

5.1 Processystemet och spårbarhet

Förvarssystemets olika delar med de tekniska barriärerna, förvaret och geosfären definieras i
SITE-94 som processystemet. Ambitionen har varit att kartlägga alla de processer och
egenskaper som ingår i processystemet i ett grafiskt influensdiagram (Process Influence
Diagram, PID). Till varje enskild process eller koppling mellan olika processer finns en
kortfattad beskrivning, bedömning av kunskapsunderlag samt referenser till relevant
litteratur.

Eftersom kunskapsunderlaget varierar avsevärt för de olika processerna är det inte möjligt att
utvärdera varje process med samma noggrannhet I vissa fall finns det inom SITE-94 heller
inte analysverktyg, data eller resurser att göra en detaljerad utvärdering. Influensdiagrammet
är således inte en beskrivning av det sätt på vilket processystemet faktiskt utvärderats i SITE-
94. Däremot skall det för varje enskild process och koppling finnas en beskrivning av på
vilket sätt den har tagits om hand i analysen. I vissa fall kanske man tvingats att göra enkla
överväganden medan man i andra fall kan hänvisa till en omfattande utvärdering med flera
alternativa modeller som tex. är fallet för grundvattenströmningsberäkningarna för
geosfären. Även om det är en omfattande dokumentation är avsikten att en utomstående på
ett enkelt sätt skall kunna skaffa sig en bild av ambitionsnivån i beskrivningen av de olika
delarna av processystemet

De analyser som faktiskt genomförs i SITE-94 beskrivs i ett särskilt flödesschema, ett s.k.
Assessment Model Flowchart (AMF). AMF illustrerar grafiskt data- och informationsflöde
mellan olika analysmodeller och mellan olika steg av utvärderingen av tex. geosfärens
funktioner. Här åskådliggörs också interaktioner mellan olika delar av analysen, tex. mellan
den hydrogeologiska och geokemiska utvärderingen. Syftet med AMF är att ge en
överskådlig bild av vilka data, samband och processer som analyserats vilket är en del av
kvalitetssäkringen och en förutsättning för att uppfylla kravet på spårbarhet i
säkerhetsanalysen. Figur 1 visar en del av AMF för den hydrogeologiska utvärderingen av
geosfären. Ofyllda lådor representerar konceptuella hydrologimodeller, lådor med prickar
representerar dataprocessering mellan olika modellberäkningar och pilarna indikerar data och
informationsflöden. Till varje enskild del av AMF finns en skriftlig dokumentation av
modeller, data och analyser.

5.2 Strategi för platsutvärdering

Delprojekt Platskarakterisering skall för olika scenarier leverera data för beräkningar av de
tekniska barriärernas funktion och långtidsstabilitet, radionuklidutsläpp och transport i
närområdet samt radionuklidtransport i geosfären. En annan viktig leverans som inte direkt
påverkar transportberäkningarna är att redovisa kunskapsunderlaget för geosfärens processer
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och strukturer. För att uppnå dessa mål har ett flertal platsspecifika modellbeskrivningar
utvecklats inom disciplinerna geologi, hydrogeologi, geokemi och bergmekanik- Nyckelord
för utvärderingsstrategin är utvärdering av osäkerheter och integration. De osäkerheter som
inte kunnat lösas upp i platsutvärderingen systematiseras och propageras genom den
integrerade säkerhetsanalysen för att man skall kunna utvärdera dess säkerhetsmässiga
betydelse.

Utvärdering av osäkerheter i mätdata

Platsspecifika data är behäftade med ett flertal osäkerheter vad gäller mätteknik och
utrustning. Vidare är flertalet platsspecifika data ej direkta mätresultat utan måste skattas
indirekt med hjälp av olika tolkningsmodeller. För att belysa denna typ av osäkerheter
initierades tidigt en kritisk genomgång av de platsundersökningsmetoder som använts på
Äspö. Inom den hydrogeologiska utvärderingen gjordes en omtolkning av alla hydrauliska
packer-tester med hjälp av en alternativ utvärderingsmetod (GRF-metoden). På
geokemisidan analyseras felkällor relaterade till provtagning av grundvatten.

Enkla överslagsberäkningar

Som ett led i planeringen av den detaljerade hydrogeologiska utvärderingen gjordes enkla
hydrologiska överslagsberäkningar, Simple evaluation, för Äspö och de typområden som
tidigare studerats av SKB. Målsättningen var att gaffla in möjliga grundvattenflöden och
identifiera kritiska faktorer och egenskaper för den vidare utvärderingen. Resultaten
indikerade att konnektivitet och den hydrauliska konduktivitetens rumsliga struktur är
kritiska faktorer för bestämning av grundvattenflöden. Osäkerheten om hur olika
vattenledande partier av berget hänger samman är dock stor, beroende på bergets uttalade
heterogenitet (rumsliga variation) i kombination med det faktum att de flesta hydrauliska
mätningar endast representerar en mycket liten bergvolym. Egenskaperna hos en kalibrerad
hydrologimodell är därför till stor del beroende av konceptueUa antaganden som inte direkt
kan verifieras med hjälp av tillgängliga platskarakteriseringsdata.

Utveckling av alternativa tolkningsmodeller

På grund av bergets uttalade heterogenitet och osäkerheter i beskrivningen av olika processer
kommer det aldrig att vara möjligt att fullständigt karakterisera en plats trots de stora
datamängder som produceras i ett platskarakteriseringsprogram. Ambitionen i SITE-94 har
därför varit att utveckla alternativa, men med data konsistenta, platsbeskrivningar inom varje
disciplin för att kunna belysa konceptuella modellosäkerheter. Så analyseras t.ex. tre olika
geologiska strukturmodeller baserade på olika tolkningar av platsspecifika data. Inom den
hydrogeologiska utvärderingen prövas två olika konceptuella platsbeskrivningar för
grundvattenströmningsberäkningar: en diskret nätverksmodell baserad på de geologiska
strukturmpdellerna och en stokastisk kontinuummodell i första hand baserad på hydrauliska
testdata. Även inom den bergmekaniska utvärderingen analyseras alternativa konceptuella
modeller, bl.a. de tre olika strukturmodellerna.

Integration

Integrerad analys av data från de olika disciplinerna (geologi, hydrogeologi, geokemi, och
bergmekanik) ger en möjlighet att sortera bort de konceptuella platsbeskrivningar som inte
ger en konsistent bild av alla data. Integrationsaktiviterna i SITE-94 omfattar bl.a. en
integrerad utvärdering av geologiska, geofysiska, hydrauliska och geokemiska data baserad
på 3D-CAD-teknik och en multivariatanalys av olika mätdata från borrhålsundersökningarna
på Äspö. I den integrerade analysen utnyttjas tex. indirekt geokemisk information om olika
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grundvattens ålder och det regionala strömningsmönstret for att verifiera de hydrogeologiska
platsbeskrivningarna. Integration och avstämning mellan olika delar av geosfärsanalyserna är
också en förutsättning för att man skall kunna formulera beräkningsfall för
radionuklidtransporten med inbördes konsistenta uppsättningar av geosiarparametrar.

Längtidsutveckling

Geosfärens framtida evolution analyseras i ett speciellt klimatutvecklingsscenario,
Centralscenariet, som omfattar glaciationscykler, permafrost, havsnivåförändringar m.m.
under de närmaste 120 000 åren.
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1. Inledning

1.1 Barriärfunktionerna

Flera barriärfunktioner eftersträvas i KBS-3-utförandet av ett djupförvar för använt
bränsle och annat långlivat, radioaktivt avfall. Dessa skall sammanfattningsvis:

innesluta de mest radioaktiva (de mest kortlivade) ämnena under så lång tid att
de hinner avklinga helt och hållet,

begränsa uttransporten av aktivitet till biosfären för de ämnen som är så lång-
livade att de inte med säkerhet kan inneslutas helt.

Detta innebär att:

kapseln för det använda bränslet görs så långlivad i sig att de kortlivade ämnena
inte kommer ut över huvud taget,

återfyllnadsmaterialet kring avfallsprodukterna väljs så att de skyddas (kemiskt
och mekaniskt) och så att bufferten i sig utgör en extra barriär genom att för-
dröja uttransporten av radionuklider ur avfallet, och att:

den s k närzonen utformas och förvaret placeras i berget så att avfalls-
produkterna och återfyllnadsmaterialet skyddas kemiskt och mekaniskt samt att
uttransporten av ev utläckande aktivitet till biosfären blir långsam.

Generellt sett erbjuder det svenska urberget en omgivning som skall kunna säkerställa
förvaret. Sveriges urberg utgör en del av den Baltiska skölden som sträcker sig från
Kolahalvön och Karelen över Finland och Sverige till Sydnorge. Med "sköld" menas ett
område där prekambriska bergarter, vilka är äldre än ca 570 000 000 år, går idagen,



och där ingen bergskedjebildning inträffat senare än denna tid. Urbergssköldar finns på
alla jordens kontinenter.

Med avsikt att erhålla ett tillräckligt mekaniskt skydd, geohydrologiskt och geokemiskt
goda förutsättningar skall ett djupförvar placeras på cirka 500 m djup i det svenska
urberget. Skälen till detta baserar sig på erfarenheter från tidigare djupa borrningar,
gruvor, genomförda undersökningar i typområden, Stripaprojektet, Äspöprojektet etc.

1.2 De centrala egenskaperna för förvarets säkerhet

Det är några centrala egenskaper hos den svenska kristallina urberget som utnyttjas för
ett djupförvars funktion och säkerhet och det finns uppenbara kopplingar mellan dessa
egenskaper:

en mekanisk stabilitet för lång framtid,

en kemiskt stabil miljö med ett grundvatten som ej bidrar till korrosion av kap-
selmaterialet och med ett grundvatten som ger låg löslighet och stor fördröjning
av ämnena i avfallet,

en långsam och stabil grundvattenomsättning som begränsar transport av
radioaktiva ämnen och andra ämnen som kan påverka avfallsprodukterna och
återfyllnadsmaterialet negativt.

Förutom ovanstående centrala geovetenskapliga egenskaper är det väsentligt att
minimera riskerna för ett framtida intrång genom att

undvika bergvolymer eller undvika närhet till sådana volymer med för framtida
tänkbara intressanta exploateringsbara metaller och mineral, energilagring och
energiutvinning,

förlägga förvaret på en sådan plats och ett sådant djup att risken för intrång
genom brunnsborrning minimeras.

Vid en lokalisering av ett djupförvar skall ovanstående säkerhetsaspekter samordnas
med övriga förutsättningar som behandlar tekniska, mark- och miljöinriktade samt
samhälleliga frågor.

2. Vår förmåga till generalisering

2.1 Geovetenskapliga data och deras tolkning

I ett historiskt perspektiv har geovetenskap varit en beskrivande vetenskap som betonat
frågeställningar om genes och geologiska bildningars egenskaper i generella termer.
"Tillämpad geologi", som t.ex. en lokalisering och ett byggande av ett djupförvar,
ställer högre krav på kvantifiering av geovetenskapliga processer och förmåga att göra



förutsägelser in i framtiden. Den stora heterogeniteten för urberget innebär att generali-
seringar ej låter sig göras utan att variabiliteten för olika bergegenskaper också
beskrivs. Till detta tillkommer skalnings- och dimensionalitetsaspekter för parametrar
som uppmäts i fält.

En beskrivning och tolkning av berggrunden baseras på:

observationer - den deterministiska komponenten

tidigare erfarenheter och kunskap

mer eller mindre formaliserade gissningar - den stokastiska komponenten

2.2 Den geologiska karaktäriseringen och säkerhetsanalysen

De geologiska aspekterna är huvudsakligen förknippade med förvarets funktion och
säkerhet. Emellertid är de geovetenskapliga förhållandena också av betydelse för själva
byggandet av förvaret. Det föreligger en koppling mellan förvarets utformning, dess
säkerhet och dess placering i berget.

Ett djupförvars slutliga funktion och säkerhet måste bedömas utifrån den aktuella
platsen och i en skala som är relevant för förvaret och förvarsdelarna. Förvaret som
har en utsträckning av cirka l x l km2 skall inordnas i sitt regionalgeologiska samman-
hang. Om en bedömning av geovetenskapliga förhållanden emellertid görs för översikt-
ligt förlorar man nödvändig detaljeringsgrad och en tolkning kan bli såväl för optimis-
tisk som pessimistisk.

Ett djupförvars långsiktiga säkerhet kun bedömas utifrån en mer eller mindre plats-
specifik säkerhetsanalys, som bl a baseras på allmän geovetenskaplig förståelse för det
aktuella området. Säkerhetsanalyser är kvantifierande med målet att beräkna framtida
doser till exponerade befolkningsgrupper. Platskarakteriseringen kan vara såväl
kvantifierande som beskrivande. D v s en systematisk beskrivning av ett förvars-
områdes säkerhetsaspekter blir såväl kvantitativ som kvalitativ.

För att en bedömning av säkerhetsmässiga förutsättningar under lokaliserings-
arbetet skall vara konsistent måste den vara förankrad i säkerhetsanalysens behov
av relevant information oavsett i vilken skala som man betraktar ett område. I
översiktliga skalor blir bedömningar huvudsakligen av kvalitativ karaktär. Hur
övergången låter sig göras från en kvalitativ bedömning i en översiktlig skala till
kvantitativ bedömning i en detaljerad skala är ej självklart.

3. Väsentliga faktorer

De radioaktiva ämnena kan i praktiken endast nå biosfären med hjälp av en grundvat-
tentransport (och om förutsättningar finns eventuellt med hjälp av gasmigration).
Förutsättningarna för denna transport är därför av väsentligt intresse för säkerheten. De
geologiska förhållandena liksom bergets stabilitet ger de strukturella förutsättningarna



och "randvillkoren" för grundvattenkemin och grundvattentransporten. Delfaktorerna
presenteras i Tabell 1 under rubrikerna Mekanisk stabilitet, Kemisk miljö och
Bergets förmåga att begränsa transport, väl medveten om de kopplingar som sker
genom fysikaliska och kemiska processer.

Under huvudrubriken "Mekanisk stabilitet" behandlas geologiska och berggrundsstruk-
turella förutsättningar liksom bergets rörelsebenägenhet. Stabilitetsfrågor kan ses som
naturliga rörelser eller inducerade rörelser pga förvarets utformning. Konsekvenser vid
naturliga rörelser kan vara beroende och/eller oberoende av förvaret.

Under huvudrubriken "Kemisk miljö" behandlas betydelsen av grundvattenkemin och
relaterade faktorer som t ex grundvattnets innehåll och produktion av korrodanter.
Likaså behandlas kopplingen mellan grundvattenkemin och bergets mineralogiska
sammansättning. Grundvattenkemins inverkan på kopparkapselns livslängd, bentonit,
avfallsprodukternas upplösning, radioelementens löslighet och transporten ingår också
under denna huvudrubrik.

Huvudrubriken "Bergets förmåga att begränsa transport" behandlar följande säkerhets-
mässiga aspekter:

Transporttiden från förvaret till biosfären för lösta ämnen,

Grundvattenflödet på förvarsnivå (av betydelse för kapselns livslängd, ut-
transporttakten för de radioaktiva ämnenen och ev för upplösningen av bränslet).

De faktorer som inverkar på transporttiden är:

Grundvattenflödet i området och dess fördelning. Här inverkar bergets genom-
släpplighet för grundvattnet, den drivande kraften (i första hand topografin),
samt det geometriska sprickmönstret (påverkar genomsläpplighet och flödesför-
delning);

Transportsträckan från förvaret till biosfären (påverkas direkt av de topografiska
förhållandena);

Diffusiv transport till områden/zoner med stagnant vatten och i det stillastående
vattnet i bergets mikroporositet. Påverkas av det geometriska sprickmönstret;

Olika kemiska fysikaliska processer som fördröjer nuklidernas transport, som
t ex jonbyte, bildning av ytkomplex, utfällningar, filtrering. Påverkas av grund-
vattenkemin och bergets och sprickfyllnaders mineralogi (se i övrigt"Kemisk
miljö").

Grundvattenflödet på förvarsnivå påverkas i princip av samma faktorer som flödet i
hela området.



Tabell 1. Säkerhetsrelaterade lokaliseringsfaktorer

Mekanisk stabilitet

Geologi, Strukturer Mekaniska parametrar

Bergartsfördelning Bergspänningar
Sprickgeometri Intakta bergets egensk.
Zoner,lineament Sprickors/zoners egensk.

Processer

Plattektonik
Glaciation, deglaciation
Aseismisk påverkan
Seismicitet
Inducerade störningar

Kemisk miljö

Grundvattnets inverkan på

Kapsel Bentonit Bränsle

Redoxbuffring Kalcium Redoxpotential
Sulfider Kalium pH
Klorider Klorider Karbonat
Bakterier Sulfater

Transportberäkning

Sorption av radio-
nuklider

Humus
Bakterier
Kolloider
Mineralogi
Geogas

Bergets förmåga att begränsa transport

Grundvattenflöde,
Advektion

Diffusion

Hydraulisk konduktivitet Sprickmönster
Hydraulisk gradient Mikroporositet
Magasinskoefficient
Flödesporositet
Sprickmönster

Sorption

Mineralogi
Grundvattenkemi

Intrång

Malmer Övriga intressanta
mineral

Energiutnyttj ande Brunnsborrning



Utöver de transportinriktade bedömningarna är det, som tidigare kommenterats, även
väsentligt att värdera förutsättningarna för framtida mänskligt intrång.

Tabell 1 redovisar en struktur av lokaliseringens mest väsentliga underliggande
delfaktorer utan att ange kriterier. I SKBs kompletterande redovisning till FUD-
program 92 anges lokaliseringsfaktorerna huvudsakligen i kvalitativa termer och i
relation till vad som kan anses vara normalt för svenskt urberg. Inför platsundersök-
ningarna kommer SKB att där så behövs tydliggöra lämpliga parameterintervall och
kopplingar mellan olika faktorer.

4. Lokaliseringsprocessen

Från en geovetenskaplig utgångspunkt är lokaliseringsarbetet av ett djupförvar ej en
rätlinjig produktionsprocess. Generellt sett genomförs geovetenskapliga utredningar och
undersökningar stegvis och med ökande detaljeringsgrad på ett iterativt sätt för att möta
de högt ställda säkerhets-, teknik-, miljö- och samhällskraven.

Den s.k. "Flaggboken" rekommenderar tre huvudfaser i lokaliseringsarbetet:

Regionala studier - eliminera områden som är olämpliga (befintliga data)

Preliminärt platsval - identifiera och karaktärisera kandidatplatser (omfat-
tande fältundersökningar från markytan)

Bekräfta platsen - vidimera lämpligheten (kompletterande undersökningar under
jord)

När det gäller de regionala studierna föreligger inga fullständiga geovetenskapliga
databaser motsvarande förvarsdjupet. En landstäckande systematisk beskrivning av olika
geovetenskapliga faktorer måste därför baseras på erfarenheter från ytnära iakttagelser,
områdesvisa mätningar och extrapolationer mot djupet.

I skedet "Preliminärt platsval" rekommenderar "Flaggboken" omfattande fältundersök-
ningar från markytan. Med hänsyn till ett iterativt arbetssätt vore det lämpligt att
genomföra inledande platsundersökningar i denna huvudfas för att erhålla ett bättre
underlagsmaterial inför valet av kandidatplatser.

5. Säkerhetsrelaterade faktorer i översiktsstudier

5.1 Mekanisk stabilitet

Vid kartskalor 1.250 000 (regionalgeologi) till mer detaljerade (platskaraktäristik) kan
en mängd olika egenskaper belysas vilka ger succesivt ökande förståelse om bildnings-
sätt, kornstorlek, textur, struktur, mineralogi och komplexitet. Vid mer översiktliga
kartskalor kan enbart de stora fundamentala dragen överblickas.



I Sverigeskala är det möjligt att:

åskådliggöra bergarter och deras fördelning

liksom att:

redovisa lineamentfördelningar utifrån topografiska kartor (höjddatabas) eller
satellitbilder.

De förvarsrelaterade rörelserna är beroende av den initiella spänningssituationen, det
intakta bergets samt sprickornas och omgivande zoners hållfasthetstekniska egenskaper.
I riksperspektivet kan:

enbart punktvisa bergspänningsmätningar redovisas.

Tecken på tidigare och pågående naturliga rörelser kan representeras på olika vis:

Mycket gamla rörelser (100-lOOO-tals millioner år)
kan redovisas som större deformationszoner (sprödtektoniska och plastiska)

Hur förskjutningar inom ett och samma område (geografiskt eller per bergart)
har "tagits upp" av sprickor/strukturer i olika skalor kan visas med en s k
"aspect-ratio analys", varvid iakttagbara rörelser ställs i relation till struktur-
ernas längd.

Iakttagbara postglaciala strukturer kartläggs deterministiskt via indirekta tecken
i kvartära lager, förskjutningar av strandlinjer eller med geodetiska metoder.

Pågående landhöjning kan beskrivas i kartform.

Morfologiska enheter kan beskrivas

Orsakerna till berggrundsrörelser kan vara förknippade med plattektonik och/eller
glaciationer/deglaciationer.

Utifrån befintliga glaciationsmodeller kan framtida utbredningar av nedisningar och
permafrost kartläggas i översiktlig form. Likaså ges översiktliga värden på relativa
havsnivån från dessa modeller i nuvarande topografi.

Skillnader i aseismiska rörelser kan ej kartläggas med tillförlitlig upplösning. Däremot
kan de seismiska förhållandena i riksperspektiv kartläggas med generell statistik som
även översiktligt belyser frekvensen och fördelningen av ytnära jordskalv.



5.2 Kemisk miljö

I huvudsak förväntas de grundvattenkemiska förhållandena vara gynnsamma på varje
plats man väljer. På ett djup av 100 - 1000 m med reducerande förhållanden i berg med
granitisk sammansättning/mineralogi kommer situationen knappast att avvika mer från
plats till plats än vad den varierar inom en och samma plats. Regionala skillnader som
kan ha en viss betydelse är t ex belägenhet nära kusten eller bergig topografi. Erfaren-
heterna från bl.a. SGUs brunnsarkiv och SKBs undersökningar visar att i områden
mellan tidigare högsta kustlinje och nuvarande strandlinje är variationerna i salthalt
högre än ovanför högsta kustlinjen. I riksperspektiv är det enbart möjligt att indirekt
belysa grundvattnets salthalthaltsförhållanden utifrån en sammanställning av
punktvisa analyser samt en redovisning av Östersjöns utveckling och tidigare högsta
kustlinje.

5.3 Bergets förmåga att begränsa transport

En sammanhållen värdering av de tranportinriktade och retarderande processernas för-
utsättningar i berggrunden för översiktliga kartskalor är svår att genomföra. När det
gäller hydrauliska aspekter kan enbart översiktliga delparametrar i advektionsprocessen
kommenteras och då uttryckt som ett integrerat grundvattenflöde eller en grundvatten-
omsättning. Grundvattenflödet kan uttryckas med ett medelvärde av berggrundens
vattengenomsläpplighet (hydraulisk konduktivitet) multiplicerad med en hydraulisk
medelgradient.

Ingen rikstäckande databas med "skalriktiga" konduktivitetsvärden (förvarsskala)
föreligger. Omfattande undersökningsprogram med enhålstester har blivit uförda vid de
s k typområdena och vid Äspölaboratoriet. Generellt sett är konduktiviteten inom de ca
300 m översta delarna betydligt mer vattenförande än de djupare bergvolymerna (skill-
naden är 2-3 tiopotenser). En avtagande konduktivitetstrend inom dessa djupare nivåer
är dock svår att verifiera. Heterogeniteten är som tidigare nämnts avsevärd.

Vid SGU finns ett mycket omfattande arkiv över de i Sverige bergborrade brunnarnas
kapaciteter (Brunnsarkivet). Det är möjligt att översätta dessa data till specifika brunns-
kapaciteter för de översta ca 50-100 m och då för olika bergater och/eller geografiska
områden. Specifika brunnskapaciteter är korrelerde mot transmissiviteter. På så sätt kan
relativa jämförelser i ett riksperspektiv genomföras. Olika brunnspopulationers variabi-
litet (fördelningar) är också möjliga att studera.

När det gäller gradienter i regionala eller storregionala sammanhang (Sverigeskala) kan
dessa generaliseras utifrån topografin. Topografin i översiktlig skala kan utvärderas
med hjälp av Lantmäteriverkets höjddatabas (upplösning 500 m).

6. Mänskligt intrång

Den s.k. Flaggboken berör flera aspekter varför man bör undvika att placera ett förvar
i eller nära geologiska formationer med framtida tänkbara naturresurser (utifrån nuva-
rande teknik- och kunskapsnivå). Prospekterings- och exploateringsmöjligheterna bör



lämnas till framtida generationer utan uppenbara radiologiska risker. Vidare kan
framtida gruvnäringar med stora grundvattenavsänkningar till följd påverka och ändra
regionala strömningsmönster för grundvattnet.

Förutom att undvika mineralförekomster (metaller och industrimineral) kan man tänka
sig att t.ex. utnyttja bergvolymer för storskalig värmelagring, värmeväxling med
värmepumpar. Dessutom kan mycket salina grundvatten (brines) vara intressanta att
exploatera för saltproduktion.

I översiktliga kartskalor är det möjligt att generellt bedöma risker för framtida intrång
utifrån:

en inventering av malm- och mineralförande bergarter av exploateringsintresse.

Inventeringen låter sig göras med hjälp av kartor som visar malmförekomster, aktiva
gruv- och mineralrätter samt generaliseringar över prospekteringsintressanta
bergarter.

Regioner som i Sverigeskala uppvisar potentiella naturresurser i berggrunden behöver
ej diskrimineras för en lokalisering. Förhållandena måste däremot kartläggas och
utredas noggrant i mer detaljerade skalor.

7. Översiktsstudier

De utredningar och sammanställningar som görs i översiktsstudierna syftar bl a till att

Översiktligt (i nationell skala) belysa förhållanden av intresse vid bedömning av
vad som kan vara olämpliga, intressanta respektive lämpliga delar av landet för
lokalisering av ett djupförvar.

Ge underlag för att bedöma intresset för SKBs del av förstudier i olika regioner
eller kommuner.

Ge indikationer på vad som särskilt måste beaktas och utredas vid fortsatta mer
detaljerade studier inom lämpliga eller speciellt intressanta områden.

Ge underlag för att sätta in kommande platsval i sitt nationella och regionala
sammanhang.

För ovannämnda syften sammanställer SKB såväl geovetenskapliga som samhälleliga
data och förhållanden i en rikstäckande databas. Dessa data kan hanteras, sammanfattas
och presenteras i ett geografiskt informationssystem - GIS. Ett stort antal översikts-
studier av geovetenskaplig karaktär har tidigare genomförts. Dessa studier har publice-
rats löpande som ett led i det forsknings- och utvecklingsarbete vilket SKB bedriver
sedan slutet av 1970-talet.
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Bakgrund

I det sk FUD-program 92 redovisar SKB bl a ett program för lokalisering och uppförande
av ett djupförvar för inkapslat använt bränsle. Regeringen fann i sitt beslut december 1993
att "FUD-program 92 uppfyller de anspråk som ställs i 12§ kärniekniklagen".

Mot bakgrund av synpunkter som kommit fram i remissbehandlingen av FUD-program 92
beslutade regeringen också att "SKB skall komplettera FUD-program 92 genom att redo-
visa

de kriterier och metoder som kan bilda underlag för val av platser lämpliga för slut-
förvar"

En sådan redovisning ingår i den komplettering till FUD-program 92 som lämnades till SKI
den 19 augusti 1994 (1).

I detta föredrag diskuteras kortfattat innehållet i den kompletterande redovisningen och de
grundläggande utgångspunkterna. En mera ingående diskussion av olika faktorer ges i andra
bidrag till detta seminarium.

Lokaliseringsprocessen

Det är SKB.s uppgift att ta fram nödvändigt underlag för valet av plats för Sveriges djup-
förvar. Enligt tidigare regeringsbeslut skall prövningen av SKB:s val av plats ske innan sk
detaljundersökningar påbörjas. En detaljundersökning innebär att man sänker schakt eller
bygger tunnel ned till planerat förvarsdjup för närmare undersökningar av berggrundens
egenskaper på djupet.

För att få ett bra underlag inför valet av plats för detaljundersökningar genomför eller plane-
rar SKB att genomföra följande lokaliseringsstudier:

Översiktsstudier som skall ge en bred bakgrund och de generella förutsättningarna över hela
landet. Syftet är att

översiktligt (i nationell skala) belysa förhållanden av intresse för bedömning av vad
som kan vara olämpliga, intressanta respektive lämpliga delar av landet för lokalise-
ring av ett djupförvar.



ge underlag för att bedöma intresset för SKB:s del av förstudier i olika regioner
eller kommuner.

ge indikationer på vad som särskilt måste beaktas och utredas vid fortsatta mer
detaljerade studier inom lämpliga eller speciellt intressanta områden.

ge underlag för att sätta in kommande platsval i sitt nationella och regionala sam-
manhang.

En samlad redovisning av översiktsstudiema planeras till 1995. En kort lägesrapport ges i
den kompletterande redovisningen till FUD-program 92 (1).

Förstudier som skall kartlägga förutsättningarna i potentiellt lämpliga och intresserade kom-
muner. Syftet är att

kartlägga inom vilka delar av kommunen det kan finnas lämpliga platser för ett
djupförvar med hänsyn till geovetenskapliga och samhälleliga förhållanden.

beskriva hur djupförvaret kan utformas och hur transporterna kan ordnas.

utreda vilka konsekvenserna kan bli av en djupförvarsetablering för miljö, ekonomi,
näringsliv och levnadsbetingelserna inom kommunen och regionen.

Uppläggningen av en förstudie är sådan att den sker i samverkan med aktuell kommun. För
närvarande pågår två förstudier varav en sammanfattats i en lägesrapport (2). SKB planerar
att göra förstudier i fem till tio kommuner.

Platsundersökningar som innebär geovetenskapliga undersökningar (bl a i djupa borrhål)
och utredningar av förhållandena på platser i områden som i förstudierna och mot bakgrund
av översiktsstudiema bedömts som särskilt intressanta. Syftet är att

ta fram platsspecifika data till säkerhetsanalyser och miljökonsekvensbeskrivningar.

ta fram underlag till en preliminär platsspecifik anläggningsutformning.

I den mån de områden som identifieras i förstudierna inte har några djupa borrhål kommer
det att finnas en betydande osäkerhet om förhållandena på förvarsdjup. Platsundersökning-
arna måste därför startas med en inledande fas för att verifiera att platsen verkligen har den
potential för ett djupförvar som förstudien har indikerat. En sådan inledande fas kommer att
omfatta geologisk kartläggning och geofysiska mätningar samt ett fåtal djupa borrhål med
tillhörande borrhålsmätningar. Om förhållandena därvid visar sig vara ogynnsamma kommer
undersökningarna att överflyttas till annat område i samma eller i en annan kommun.

Skulle de inledande studierna visa på gynnsamma förhållanden utvidgas undersökningarna
till fullständiga platsundersökningar. Undersökningarna kommer att bedrivas enligt ett detal-
jerat undersökningsprogram som kommer att presenteras innan de inledande platsundersök-
ningarna startar.

En samlad redovisning görs av översiktsstudierna innan den första platsundersökningen
påbörjas. Samtliga förstudier skall ha redovisats innan undersökningar på den andra kandi-
datplatsen påbörjas.



När två kompletta platsundersökningar har genomförts sammanställs allt relevant material
från lokaliseringsarbetet till en ansökan om att få genomföra detaljundersökning på en av de
två platserna. Motiven för valet av plats redovisas liksom allt underlagsmaterial i form av
data, analyser, utredningar, avvägningar och bedömningar.

Hela landet

Oversiktsstudier

Bakgrundsfakta
Lokaliseringsfaktorer
Översikter

Potentiellt lämpliga
och intresserade

kommuner

Förstudie

Utredningar
Samverkan
Information

Potentiellt lämpliga
platser

Platsundersökning

Geovetenskapliga
undersökningar
Funktionsanalyser

Underlag för förslag till plats och ansökan om detaljundersökningar

Systembeskrivning, anläggningsutformning

Program för detaljundersökningar

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), inklusive platsspecifik säkerhetsanalys
och Alternativutredningar

Fig 1 Huvudkomponenter i lokaliseringsarbetet

Lokaliseringfaktorer och kriterier

I kompletteringen till FUD-program 92 redovisar SKB bl a:

o En strukturering av lokaliseringsfaktorerna i olika huvudgrupper (Säkerhet, Teknik,

Mark och Miljö samt Samhälle)

o En nedbrytning i olika underliggande faktorer inom varje huvudgrupp.

o Kriterier för lokaliseringsfaktorerna och en diskussion bl a av vad som utgör gynn-
samma respektive ogynnsamma förhållanden för lämpligheten med avseende på res-
pektive faktor.
Kriterierna anges huvudsakligen i kvalitativa termer och i relation till vad som kan
anses vara normalt för svenskt urberg. Inför platsundersökningarna kommer SKB
att, där så behövs, tydliggöra lämpliga parameterintervall och kopplingar mellan
olika faktorer.



Säkerhet

Teknik

Mark och miljö

Samhälle

• Kemisk miljö

• Mekanisk stabilitet

• Transport i berget

• Intrång

• Biosfärsförhållanden

• Byggbarhet i berg

• Förhållanden ovan jord

• Transporter

•Annan markanvändning

• Miljöskyddskrav

• Tillgänglig industrimark

•Infrastruktur

•Samhällsinverkan

•Opinion

Biosfärsiörhallanden

| Inträng

Transport i berget

| Mekanisk stabilitet

Kemisk miljö
- redoxpotential
- sulfider
- klorider
- kalium
• karbonat
- humus
- bakterier

I Tillgänglig industri'

Miljöskyddskrav

Annan mark-
användning
- naturskydds-

områden
- kullurminnen
- rekreation
- jakt. fiske
- jord- och skogsbruk

Transporter

Förhållanden ovan

Byggbarhet i berg
- bergart
• sprickfrekvens
- bergspänningar
• vattenlöring

Opinion

Samhällsinverk&i

Infrastruktur
• vägar, järnvägar
- skolor
- bostäder
• samhällsservice
- lokalt näringsliv

Struktur för diskussion av lokaliseringsfaktorer och kriterier

Det viktigaste vid valet av plats för djupförvaret är att de säkerhetsmässiga förutsättning-
arna är mycket goda. Berggrundens egenskaper har därvid stor betydelse. De lokaliserings-
faktorer som rör berggrunden är

Kemisk miljö

Gynnsamma faktorer är

o pH 6-9
o reducerande förhållanden
o rimliga salthalter
o rimliga halter av humus- och fiilvosyror



Ogynnsamma faktorer är

o närvaro av syre
o extrema pH
o extremt låga eller höga salthalter
o höga halter av humus- och fulvosyror
o höga halter av sulfatreducerande bakterier
o hög halt av organiskt material totalt (TOC)
o höga halter av kväveföreningar.

Mekanisk stabilitet

Gynnsamma förhållanden är

o för svensk berggrund normala bergspänningar och värmeledningsegenskaper
o homogen och lättolkad berggrund

o tillgång till bergblock med få sprickzoner omgivna av tydliga svaghetszoner.

Ogynnsamma förhållanden är

o anomala bergspänningsförhålladen eller hållfasthetsegenskaper
o starkt heterogen och svårtolkad berggrund
o närhet till kända deformationszoner och postglaciala förkastningar.

Bergets förmåga att begränsa transport

Gynnsamma förhålladen är

o låg grundvattenföring och långa flödesvägar till biosfären
o stort yt-/volymförhållande i vattenförande sprickor

o stark kemisk sorptionsförmåga längs grundvattnets transportvägar i berget.

Ogynnsamma förhållanden är

o starkt heterogen och svårtolkad berggrund
0 flera tätt liggande vattenförande sprickzoner med snabba transportvägar upp mot

ytan.
Vidare skall berggrunden på djupförvarsplatsen ha goda byggbarhetsegenskaper och vara fri
från potentiellt värdefulla naturresurser.
1 varje led av lokaliseringsarbetet kommer kunskapen om de olika lokaliseringsfaktorerna
att kartläggas och redovisas som underlag för det vidare arbetet. Möjligheten att uppfylla
säkerhetskraven är därvid i första hand styrande för urvalet av områden som studeras
närmare. Eftersom SKB dessutom bedömer att det kan finnas områden med goda
förutsättningar i många kommuner så tas hänsyn till intresset och inställningen till en
eventuell djupfbrvarsetablering bland de kommuner som bedöms kunna ha bra
säkerhetsmässiga förutsättningar.
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Förord

År 1976 presenterades för första gången i Sverige tankar på att förvara det utbrända
kärnbränslet i svenskt urberg. I den utredning som presenterades för den svenska
industriministern det året (1976) kan vi läsa följande i den engelska rapportsammanfattningen.

"The long term safety depends decisively on bedrock conditions and the possibility to clarify
these conditions."

I diskussion om det svenska urbergets stabilitet ges följande slutsats.

"As far as long-term natural processes are concerned, it has been established that the bedrock
area of Sweden has been stable for hundreds of millions of years and that it lies outside the
earths deformation and volcanic belts."

Efter diskussion om erosion och deformation konstateras följande.

"It can thus be considered impossible that waste from a facility in bedrock could be spread due
to either bedrock deformation or extreme general erosion.

Historik, tidigare rekognoseringsarbeten

I samband med att dåvarande Svensk Kärnbränsleförsörjning AB (SKBF) och Programrådet
för Radioaktivt Avfall (PRAV) påbörjade inventeringar av det svenska urberget var det första
gången hela Sveriges geologi var involverat i en undersökning med slutmål att visa att lämpliga
platser för slutförvaring av högaktivt avfall finns tillgängliga i Sverige. Hela det svenska
urberget stod till utredningens förfogande och mobiliserade stora delar av Sveriges
geologikunnande. Projektet pågick under åren 1977 fram till 1983 och resulterade i ett stort
antal rapporter. I den rekognosering som var en del av arbetet under detta projekt
utkristalliserade ett antal urvalsfaktorer som bedömdes användbara vid lokalisering av
undersökningsområden.

- Topografi
- Avståndet mellan större lineament och /eller större krosszoner
- Frekvens av mindre sprickzoner och sprickor
- Bergarter och deras utbredning
- Blottningsgrad
- Malmpotential



De säkerhetsanalyser som låg till grund för ansökan om laddningstillstånd enligt den sk
villkorslagen baserades i stora delar på nämnda rapporter. Säkerhetsanalyserna var följande:

KBS-1-utredningen, 1977, laddningsansökan för reaktorerna Forsmark 1, Ringhals 3 och 4
samt Forsmark 2

KBS-3 utredningen, 1983, laddningsansökan för reaktorerna Forsmark 3 och Oskarshamn 3.

Den tektoniska regionen

För en hanterbar och överskådlig beskrivning av Sveriges berggrund brukar områden med
likrtartad fördelning mellan bergarter av ungefärligen samma ålder och sammansättning samt
med samma geologiska utvecklingshistoria föras till en "geologisk provins" eller "geologisk
region".

I byggnastekniska sammanhang är det främst strukturer dels plastiska (veck-,
förskifrringsstrukturer) och dels spröda (sprickor, förkastningslinjer,krosszoner) som är
viktiga. Dessa fenomen brukar rymmas inom termen "tektonik". Tektoniken är naturligtvis en
respons på berggrundens geologiska utvecklingshistoria och på det tektoniserade materialets
ursprungliga sammansättning. Det är därför naturligt att i ett översiktligt perspektiv ha
ungefärlig överenstämmelse mellan geologiska och tektoniska regioner men använder den
senare termen i tekniska sammanhang

Översiktlig berggrundsgeologi, tektonisk regionindelning

Sveriges berggrund utgörs av tre huvudenheter: urberget, Kaledoniderna och den yngre,
fossilförande berggrunden utanför Kaledoniderna.

Urberget (eller den prekambriska berggrunden) är en del av den Baltiska skölden, som sträcker
sig från Kolahalvön i nordost till Kaledoniderna i väster och till Skåne och Sydnorge i söder
och sydväst.

Kaledoniderna omfattar den berggrund som drabbats av veckning och överskjutningar i
huvudsak i silur-devon, och som innehåller tektoniskt omarbetade delar av främst det yngre
urberget samt sedimentära och vulkaniska bergarter från kambrium, ordovicium och silur.

Den yngre, i stor utsträckning fossilförande berggrunden utanför Kaledoniderna bildar flacka
täcken av huvudsakligen sedimentära bergarter (sandsten, lerskiffer och kalksten) vilande på
urberget i olika isolerade områden (Siljansringen, Närke, Västergötland, Östergötland och
Bottniska viken).

Flackt liggande sedimentära bergarter överlagrar på Öland och Gotland samt i Skåne urberget
mot sydost och söder. I Skåne har denna yngre berggrund och det underliggande urberget
påverkats av NV-SO-liga förkastningar, särskilt i mesozoisk (trias jura och krita) men även i
äldre tid, varigenom ett system av horstar och gravsänkor längs den s.k. Tornquistzonen
bildats. Ölands och Gotlands berggrund utgör nordvästra randen av den sk Ryska plattan



(plattformen). Urberget återfinns här på varierande djup under den sedimentära berggrunden,
men går i dagen i den Ukrainska skölden.

Den Baltiska skölden kan med hänsyn till ålder, geologisk utveckling och bergartsutbildning
indelas i fem huvudprovinser: den arkeiska provinsen, den svekokarelska provinsen, det
transskandinaviska granit-porfyrbältet, den sydvästskandinaviska provinsen och Blekinge-
Bornholmprovinsen.

En sjätte, heterogen grupp, som endast till en mindre del tillhör prekambrium, utgörs av
alkalina bergartskomplex, yngre (postkambrisk) kristallin berggrund och bergarter bildade vid
stora meteoritnedslag (impakter).

Den arkeiska provinsen återfinns i östra till norra Finland, i ryska Karelen, på Kolahalvön och i
Nordnorge. I nordligaste Sverige finns några isolerade utlöpare av denna provins. Åldern på
berggrunden är vanligen mellan 3000 och 2500 Ma.

Den svekokarelska provinsens berggrund har i sina huvuddelar drabbats av den svekokarelska
orogenesen för ca 1850-1800 Ma sedan. Östra och norra Sveriges samt mellersta och västra
Finlands berggrund hör hit. I provinsen finns också bergartskomplex som är yngre än
orogenesen och därför opåverkade av (regional) veckning och förskifiring och därmed
sammanhängande metamorfos (t.ex. migmatitisering).

Det transskandinaviska granit-porfyrbältet (TSB) utgör ett av graniter dominerat bälte från
norra Blekinge norrut över Värmland mot Dalarna och Härjedalen. Längre mot norr dyker
bältet ned under Kaledonidernas skollor, men tittar fram genom de senare i s.k. kulminationer
eller "fönster". Hit räknas också Sorselegraniten i gränsområdet mellan Västerbottens och
Norrbottens län.

Huvuddelen av i er^grunden i TSB är 1800-1650 Ma gammal men större, inneslutna partier av
äldre (svekokareiäk eller postsvekokarelsk) berggrund finns. Yngre än huvuddelen av
graniterna är vissa granitmassiv i Småland (ålder ca 1350-1400 Ma), sedimentära formationer i
Småland och kring Vättern, vulkaniska och sedimentära komplex i norra Dalarna-Härjedalen,
samt diabaser i form av branta gångar eller flackt liggande intrusioner. De senare bildar ofta
erosionsskyddande täcken på sedimentära formationer (tex i norra Dalarna och i Nordingrå).

Den sydvästskandinaviska provinsen bildar Sydvästsveriges och Sydnorges berggrund. Dess
östra gräns (mot det transskandinaviska granit-porfyrbältet) markeras av Protoginzonen.
Betydande tektoniska zoner genomdrar sydvästsveriges och sydnorges berggrund. Hela
provinsen kännetecknas av en mycket komplicerad tektonisk, magmatisk och metamorf
utveckling i tidsavsnittet 1800-900 Ma.

Blekinge-Bornholmprovinsen utgör ett mindre område vars berggrundsgeologi skiljer sig från
omgivningens (det transskandinaviska bältet i norr och den sydvästskandinaviska provinsen i
väster). Dess västra gräns är Protoginzonen. Även dess norra gräns förefaller vara
tektoniskt/strukturellt betingad. Åldern på provinsens berggrund ligger i allmänhet mellan ca
1800 och 1350 Ma, men yngre element i form av diabasgångar finns också, ålder ca 900 Ma.



Alkalina komplex, postkambrisk kristallin berggrund och impaktstrukturer

Till denna grupp av bergarter, räknas bergarter som bildats i samband med dels tidig vulkanism
kopplad till intensiv sprickbildning och dels katastrofhändelser som exempelvis det omtalade
meteoritnedslaget i Siljansområdet under devontid.

Urvalsfaktorer som bedömts väsentliga för säkerhet och för fortsatta arbeten

De utredningsarbeten som koncentrerats på den information som bedömts vara av betydelse
vid lokalisering i regional skala har koncentrerats kring ett antal tektoniska regioner och
gränszoner mellan regioner. Som konstaterats i dessa utredningar är den tektoniska regionen
unik vad gäller historisk och geologisk utveckling. Detta faktum har naturligtvis präglat de
ingående bergarternas egenskaper såsom hållfasthet, sprickbildning, migmatitisering etc. I
rapport, SKN Rapport 58, som inledde tankarna kring platsvalsarbetet på myndighetssidan
presenterades ett schema över den historisk-geologiska utvecklingen i bl a den
Sydvästskandinaviska provinsen. I tidsschemat kan vi följa utvecklingen inom följande
aktiviteter och som direkt påverkar bergarterns kvalitet och bestånd.

Följande parametrar finns beskrivna:

- Vulkanism, sedimentation, erosion
- Djupbergarter
- Gångbergarter
- Veckning, plastisk deformation
- Metamorfos, facies
- Sprickbildning, spröd deformation
- Läge under dåtida markyta

Alla dessa parameterar har direkt eller indirekt påverkat bergarternas kvalitet. En systematisk
genomgång av den historisk geologiska utvecklingen inom respektive tektonisk region hade
varit en bra start i ett platsval, I stort vad dåvarande SKN i maj 1987 avsåg med en systematisk
genomgång av landets tektoniska regioner, Granskning av FoU-Program 86. Arbetet
genomförs i storregional till regional skala.

I något större skala ges värdefull information från följande områden:

Kända och potentiella förekomster av brytvärda malmer och mineralen Det är av betydelse att
berggrunden under och med visst respekt avstånd från en vald plats är fri från ekonomiskt
värdefulla mineraler.

Vi har också föreslagit att erfarenheter från underjordsarbeten i berg ger värdefull information
om egenskaper i berget som är av betydelse för framtida planering i undermarksbyggande samt
om strukturella egenskaper som inte har varit tillgängliga i tidigare undersökningar.

Kvartära avlagringars karaktäristik och tjocklek ger dels information om omgivande berggrund
dels ger oss data om vilka geofysiska metoder som är mindre lämpliga att använda i ett
platskaraktäriseringsprogram.

Ingen av dessa tankar är i någon konflikt med nuvarande frivillighetsstrategi utan kan snarare
ge den strategin ett vetenskapligt stöd.
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GENERAL
Teollisuuden Voima Oy (TVO) is, as a waste

producer, responsible for safe management of its
radioactive wastes. In accordance with the decision
by the Government preparations are made by TVO
for the final disposal of spent fuel in Finland. The
present plan aims at the start of the final disposal in
2020. Before this, the encapsulation plant and the
deep underground repository will be constructed
after 2010. The objectives and schedules of the
waste management programme, as well as, for se-
lection of the disposal site, are set forth in the policy
decision of the Government in 1983. The Ministry
of Trade and Industry and the Finnish Centre for
Radiation and Nuclear Safety supervise the progress
of the programme. For the licensing of the reposi-
tory the Nuclear Energy Act requires that before the
Government can make its own decision, both the
regulatory body (Finnish Centre for Radiation and
Nuclear Safety) and the local community have to
accept the planned deep repository. In case all
decisions are positive the Finnish Parliament has the
final say.

TVO has, as a part of its responsibilities, already
commissioned the repository for the final disposal
of low- and intermediate-level wastes. The site
characterization was started in 1980, and the VLJ-
repository became operational in 1992. The experi-
ence gathered in investigating, modelling and li-
censing this repository has been valuable for the
purposes of the deep repository for spent fuel.

Currently TVO is concentrating on the site inves-
tigation of three candidate sites for the final disposal
of spent fuel. The main aim is to assess the suitabil-
ity of the bedrock at these sites as a höst for a deep
repository. In parallel with this programme research
into safety assessment and disposal concept is
undenvay. For the experimental work a drift in the
VLJ-repository provides a suitable location as a
research facility.

SAFETY TARGETS
The repository, regardless of the waste type, has to

be designed to ensure that it does not pose an
unacceptable risk to future generations and the
environment. In planning the final disposal of spent
fuel the recent proposal by Nordic safety authorities
for the long-term safety is followed. The proposal
partly follows directly recent recommendations from
the International Commission on Radiological Pro-

tection relating dose to risk. For the long time
periods, beyond 10 000 years for example, the pro-
posal suggests that the inflows of the disposed
radionuclides into biosphere, averaged över long
time periods, shall be low in comparison with re-
spective inflows of natural alpha emitters.

To meet the targets the final disposal system will
be based on multibarrier concept which can tolerate
long-term changes in the geological environment,
and in which a possible failure of a single barrier is
not allowed to impair significantly the overall safety
of the disposal system. The experience of the safety
analyses give so far evidence that safety targets can
be met with a great degree of confidence. The only
way radionuclides could escape from the repository
is by migrating with the groundwater flow.

DISPOSAL CONCEPT RESEARCH PROGRAMME
In the concept developed the final repository and

the encapsulating facility are located at the same
site. The repository will be excavated in the bedrock
several hundred meters below the surface. The fuel
assemblies are transported from the interim storage
facility, located in Olkiluoto, to the encapsulating
facility in transport casks.

The fuel assemblies will be encapsulated in cop-
per and steel canisters. The design consists of an
inner steel canister and of an outer copper as a
corrosion shield. The repository layout consists of a
system of a central tunnel and parallel disposal
tunnels. Three closely situated vertical shafts lead
from the surface to the repository. The canisters will
be emplaced in vertical holes in the floors of the
deposition tunnels. In the deposition holes the can-
isters are surrounded by compacted bentonite form-
ing a buffer of very low hydraulic conductivity
between the canister and the rock.

In the technical plan submitted to the authorities at
the end of 1992 the repository layout was tested
against the geometry of the bedrock structure at all
five sites studied during 1987-1992. Adapting the
geometrical conceptual model of each site the de-
sign of the repository was made at the depth of 500
m. The location and form of the underground re-
pository was adjusted to local structures.

The work continues by developing site specific
repository designs. The effects of vertical shafts
will be studied together with the closer consider-
o tion for the basis of tunnel locations. The behavior



of copper canisters. especially manufacturing tech-
niques is one of the target sites. Large boreholes,
similar to those as planned for canister deposition,
were bored at the research tunnel in 1994. Tests will
be conducted to study the processes in the near field
of a canister hole.

SAFETY ASSESSMENT RESEARCH PROGRAMME
The leading guidelines in assessing safety have

been robustness and transparency. Simplicity in the
safety analyses is also implemented by focusing on
a few essential cases instead of reviewing hundreds
of detailed scenarios. The safety analysis, called
TVO-92, was submitted to the authorities at the end
of 1992. The analysis follows the two main lines;
firstly by analyzing expected evolution scenarios,
secondly by studying various cases of unexpected
evolution scenarios. In the base case initially intact
canisters will preserve their integrity and nothing
comes out. In case of unexpected evolution conse-
quences were analyzed assuming canisters to Ioose
their integrity and exposing spent fuel to contact
with the groundwater. The results from site charac-
terization during 1987-1992 have been used in the
safety analysis. For instance, based on the hydrogeo-
chemical data several reference groundwater types
were developed for evaluation. Furthermore, for the
far field studies, in the modelling of groundwater
flow together with the repository, the geometrical
model of the Veitsivaarasite was used for numerical
simulations. The results from the safety analysis
show acceptable level of safety also in unexpected
cases.

The safety of final disposal relies on facts as the
stability of copper in deep groundwater, the stability
of spent fuel matrix, low solubility of many
radionuclides and sorption in the rock matrix. The
future field and laboratory experiments, as well as,
modeling studies increase understanding of the sites
and processes an may help reduce the conservatism
of the parameters used in the long-term safety as-
sessment. The next step is to develop so called site-
specific long-term safety analysis. For this purpose
reliable data sets and validated models are needed.
By the validation process model uncertainties are
reduced to ensure that models represent reality well
enough, and make possible the best use of geosphere
in the disposal concept, for example, and further-
more, to manifest that the immediate vicinity of the
repository will mainly remain as it has been. This
process comprises comparison between calculations,
field measurements and laboratory data.

SITE SELECTION RESEARCH PROGRAMME
The site selection programme follows the guide-

lines given by the Government in 1983. The work
has been started in 1983. It extends to the year 2000
and will be followed by complementary characteri-
zation of the selected site by 2010. The site charac-
terization which is to collect the data required to
develop models of the geological, hydrogeological

and hydrogeochemical processes for the long-term
safety of the repository is embedded in the site
selection process. Although the site characteriza-
tion may results in similar properties for all sites
studied, site selection has to decide on the suitabil-
ity of the sites by taking also into consideration
other criteria than just geological. The selection and
the site characterization comprises the following
steps:

* 1983-1985: The recognition and selection of
possible candidate sites for field investigations.
Selection of several sites for preliminary site in-
vestigations.

* 1986-1992: Preliminary site investigations in
several sites. Selection of most suitable sites for
detailed site investigations.

* 1993-2000: Detailed site investigations at a few
sites. Selection of the site for final disposal by the
end of 2000.

* 2001-2010: Complementary site investigations
at the selected site. Construction of a pilot shaft.
Construction of the repository is planned to start in
2010.
Geological approach

The Finnish bedrock consists of Precambrian
crystalline rocks covered by glacial overburden.
The general topography of Finland is gentle and
smooth. Typical to bedrock is its mosaic block
structure. This is due to the repeated phases of
deformation. The bedrock structure is represented
by fractures in different sizes, the largest zones of
weakness cross the whole country. The smallest
features are single fractures detected only by care-
ful analysis of outcrops and samples. The approach
selected for the localization of potential disposal
sites was to analyze the block structure and by
characterizing the identified blocks determine the
location of possible candidate sites. The conceptual
model of an site at this stage was a bedrock block
surrounded by larger fractured zones represented as
geological lineaments. This principle is presented
in Figure 1.

Since the bedrock has been broken into network
of fractures in its early history, it is expected that
large bedrock movements in the future would also
occur in these zones, or the generation of large
stress differences causing major movements in the
bedrock would be relieved by continuous creep in
these zones. It is likely, however, that the typically
fractured bedrock inside the blocks would stay
more or less intact in the future.

The fracture zones are hydraulically more con-
ductive than typically fractured bedrock. They also
pose a greater risk in the phase of excavating and
operating the underground repository. Therefore it
is needed to identify the zones by investigation
methods and try, in the way necessary, to avoid
them when designing the repository. This is espe-
cially important in relation to the safety targets of
the final disposal since the main task is to isolate the
spent fuel from being in contact with flowing
groundwater.



Repository

FIGURE 1. Geological approach selected for locating
possible areas for site characterization.

The methodology for the localization of possible
sites was based on the generic studies on the prop-
erties of the Finnish bedrock carried out before
1983. These studies aimed at the development of
site selection approach and evaluation of the suit-
ability of the bedrock for final disposal in general. In
1983 the geological studies advanced from generic
studies to regional investigations and covered the
whole of Finland and all rock types. The main idea
was to localize large bedrock blocks, and by study-
ing their properties to identify possible sites forfield
investigations (see Fig. 1). In addition to geological
studies environmental factors were taken into con-
sideration which would have an effect on the prac-
tical implementation of final disposal and field
investigations.

As a result of the studies in 1983-1985 more than
100 candidate sites were found potential for field
investigations. In addition, a separate geological
study was made of the Olkiluoto site where TVO's
nuclear power plant is situated. The Olkiluoto site
has a special position in the programme since the
short transport distance from the power plants.
Site investigations

The site investigations have, to date, comprised a
series of deep and shallow boreholes complemented
by geological and geophysical surveys. Five sites
were characterized during 1987-1992 and three of
these sites are targets for more detailed characteriza-
tion by 2000. The investigations have so far permit-

ted the development of abroad understanding of the
geology, hydrogeology and hydrogeochemistry at
the sites,

The results achieved suggest that five sites se-
lected for field investigation in April 1987 were
rather similar in their properties. This was some-
what expected since the sites had undergone already
a thorough screening process of the whole country.
The information on these sites was gained from the
ground surface, and very little information on the
bedrock properties was available towards the depth.
Therefore the main goal in preliminary site investi-
gations was to characterize the sites and find if the
conditions at depth were such as anticipated in the
previous studies.

Other important objectives were to collect data,
model the sites and evaluate their properties against
the suitability for final disposal and further selec-
tion, and collect field data for safety analysis and
technical planning of the repository system.

The five sites investigated were selected as bed-
rock "blocks" bordered by large fracture zones.
This assumption was tested during the preliminary
site investigations. In addition to geophysical in-
vestigation program, a separate drilling program
was carried out to study the bordering zones. The
previous methodology interpreting lineaments from
satellite images and aerial photos was studied by
developing digital terrain models. The results show
that assumptions regarding the bedrock properties
have been more or less valid when locating investi-
gation sites. During the preliminary site investiga-
tions no surprises or "fatal flaws" could be detected
from the bedrock which could jeopardize the con-
cept of the safety.

The field investigations and modelling process
show that discontinuities like fracture zones can be
identified and characterized using the selected pal-
ette of methods. The information obtained from
field studies can be translated to a form useful in
planning the repository and in safety analysis.
Reducing the number of sites

The study for the design showed that repository
can be excavated using normal methods at each site.
Romuvaara, Kivetty and Olkiluoto could, because
of more space between fracture zones, accommo-
date the repository by more flexible manner than
Veitsivaara and Syyry. The safety analysis demon-
strated that all sites have conditions good enough
for the safe final disposal of spent fuel. The selec-
tion of the three sites for detailed site investigations
was decided on the basis of the explorability. For
this purpose sites were evaluated considering the
possibilities to increase the amount of existing
information and improve conceptual models devel-
oped. At the end of 1992 TVO presented Romuvaara,
Kivetty and Olkiluoto as investigation sites for
more detailed characterization during 1993-2000.
Site characterization continues

TVO commenced the detailed site investigations
in 1993 at Kivetty, Olkiluoto and Romuvaara. The



first target in the program is to confirm the results
from preliminary site investigations by testing the
conceptual bedrock and flow models during 1993-
1996. In the beginning, however, the first task is to
achieve an adequate baseline information on hydro-
geochemical conditions in order to establish the
representative database to be able to evaluate evi-
dent changes in the chemical properties.

The work after the year 1996 comprises among
others a simulation of a vertical shaft by a set of
vertical boreholes. The place for the simulation will
be based on the technical planning of the repository
and modelling of the bedrock conditions.

DISCUSSION
For the long-term safety it is needed that bedrock

provides adequate properties for safe isolation of the
spent fuel and also maintains those properties with
the time. The need to locate and characterize so
called "best" site for the final disposal is unneces-
sary. The feasibility study in 1982 and safety analy-
sis in 1985 and 1992 have demonstrated that the
concept of safe disposal can be achieved in the
geological conditions typical for Finnish bedrock.
A major objective in the research programme for
site selection has been to study that bedrock condi-
tions favorable for final disposal prevail in large
extent and those conditions can be demonstrated at
the selected sites.

In the phase of selecting potential sites for site
characterization geology alone cannot be the only
criteria. This is also possible since geological crite-
ria has to be unbound due to the large uncertainties
in the geological information on the bedrock. The
criteria in the early phase usually tries to discard
regions with endogenous processes, active faults
and high risk for earthquakes, the properties not
probable within Fennoscandian Shield. Therefore
recommendations like low topography, existence of
large fracture zones and common rock type can be
given in our conditions. For more detailed recom-
mendations or criteria the information, however, is
insufficient without an extensive field investigation
campaign, and for practical reasons, possible sites
for characterization are selected on the grounds of
the well based conceptual assumptions. These as-
sumptions are the basis for descriptions which usu-
ally cover:
-type and geometrical dimensions of the formation
-type and main structures and their dimensions
-type of the groundwater flow and type of the main

flow paths
-type of the groundwater chemistry
-type of the transport mechanism
-variation of the main mechanical properties of the

rock
It is important to note that very little is actually

known on the geology of a possible site at this stage.
Comprehension is mostly based on the gathering of
a scattered data. This, however, does not mean that
the tentative conceptual model of a site would be

poor or inadequate to describe processes well enough
to establish an idea of the suitability of a site to höst
a repository. Generic data can be used beneficially
for this purpose, especially within Fennoscandian
Shield, wherein "site-specific" means something
else than elsewhere, Sellafield or Gorleben, for
example.

On the other hand, if disposal concept emphasizes
the importance of the near field due to the required
longevity of a metal canister in the safety assess-
ment as a main barrier, the need to understand and
describe the bedrock in great detail is the only way
to get away from this and make possible a realistic
optimization of the disposal concept without affect-
ing the safety targets.

if technical optimization is not a target in the site
selection, TVO's experience implies that site can be
selected almost anywhere within Fennoscandian
Shield outside the main fracture zones. It is most
likely that favorable properties prevail almost eve-
ry where in the crystalline environment today. When
locating possible sites for characterization the geo-
logical approach in site selection research pro-
gramme should consider the importance of mineral
depositions and their possible use in future, and the
effects of long-term changes in the bedrock.
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REGULATORY VIEW OF DISPOSAL SITE SELECTION IN FINLAND

1 Regulatory framework

The Nuclear Energy Act and Decree, that came into effect in

1988, define the responsibilities, licensing procedures and

supervisory rights concerning nuclear activities, including

nuclear waste management. The principles for putting the

obligations into effect are determined by the Ministry of

Trade and Industry (MTI), which also supervises the implemen-

tation of waste management measures and related research,

development and planning work. Responsibility for the

supervision of the safety lies with the Finnish Centre for

Radiation and Nuclear Safety (STUK), which is also the

principal advisor to the Ministry in matters connected with

nuclear waste management.

While the Nuclear Energy Act and Decree include only very

general statements concerning the safety of nuclear activi-

ties, they authorize the Council of State (the Government) to

issue general safety regulations and STUK to issue detailed

safety regulations. So far there are no such regulations for

the disposal of spent fuel.

The objectives and milestones for spent fuel management in

Finland were defined in the policy decision made by the

Council of State in 1983. Låter on, this policy decision has

been reaffirmed and specified by decisions made by the MTI.

Fig. 1 illustrates how a spent fuel disposal process, which

is consistent with the policy decision, might look like. The

first formål licensing step, the decision in principle

process, will not be initiated until after at least 10 years

from now. This licensing step also is the most crucial one,

as municipal acceptance will be requested. As the authorities



must have, prior to the licensing processes, a chance to

verify that the preparations for disposal of spent fuel are

done in due course, the policy decision defines three inter-

mediate reporting milestones (years 1985, 1992 and 2000).

In Fig. 1, the environmental impact assessment process is not

included. The Environmental Impact Assessment Act and Decree,

to be effective from the beginning of 1995, will probably

have sotne implications for the spent fuel disposal process,

even prior to the start of the formål licensing procedures.

Past regulatory activities

In Finland, only the utility Teollisuuden Voima Oy (TVO) has

made preparations for the disposal of spent fuel, as the

other NPP operator, Imatran Voima Oy, has contractual

arrangements for returning the spent fuel to the Russian

supplier of fresh fuel. In accordance with the policy

decision of the Government, TVO completed and reported the

first phase of disposal site selection, the site screening,

at the end of 1985. It resulted in the identification of 101

potential areas for site investigations. STUK, assisted by

two professors in geology, made a general review of the site

screening. The main conclusions were that

the selection of sites for investigations can be

based on the site screening,

the preliminary ranking of the areas need not be

crucial in the selection of investigation sites,

"geological diversity" amongst the investigation

sites is desirable.

In 1987, TVO designated five sites for the preliminary site

investigations. Important factors in the designation of the

sites were, besides the geological ones, land ownership and

municipal attitudes. In 1987-1989 TVO started investigations

at the five sites. About one and a half year af ter the



initiation of the investigations at each site, STUK made site

specific reviews that included some preliminary observations

of the characteristics of the sites and comments on the

planned investigation programmes.

In the middle of the preliminary site investigation period,

STUK made an intermediate statement to the MTI, where the

"geological diversity" of the five investigation sites was

deemed to be inadequate and investigation of also basic rock

types was suggested. The Ministry agreed with STUK with the

consequence that TVO was obliged to start an investigation

programme of basic rock types.

At the end of 1992, TVO summarized the results of the

preliminary site investigations. An updated safety assessment

(TVO-92) and plans for future research and development were

also presented. TVO suggested the singling out of three of

the five sites for further investigations. The selection of

the sites was not based on any rigorous geological ranking

but the sites that were left out were deemed to be the most

complex ones with respect to further characterization.

STUK, assisted by several Finnish and two foreign expert

bodies, made a comprehensive review of TVO's spent fuel

disposal reports. STUK agreed with TVO that no well-founded

ranking of the sites with respect to the safety of disposal

can yet be made. No serious critique on TVO's proposal for

the selection of sites for further investigations was raised

in STUK's review or in the comments received by STUK.

The results of the investigations of basic rock types were

summarized by TVO in 1993. In the subsequent review, STUK

concluded that they are likely to possess favourable charac-

teristics which, however, seem not to be crucial to the

overall safety of disposal. It was also deemed that, given

the excluding factors, there are quite limited chances to

locate a basic rock formation suitable for site investigations.



Prospects for the future

The spent fuel disposal process has progressed in accordance

with the timetable that was laid down by the Finnish Govern-

ment more than tea years ago. From the technical point of

view, it seems realistic to keep that timetable also in the

future. The greatest challenge will evidently be gaining the

public and, in particular, municipal acceptance for the

plans. According to Finnish legislation, municipal acceptance

will be requested in a låter phase of the site characteriz-

ation process, when large investments have already been made

in the project. So there is a great risk of conflict between

municipal self-determination and national interest. The

content of the environmental impact assessment process has

not yet been specified in Finland; it will probably enhance

municipal participation in an earlier phase of the siting

process and, thereby, may help in gaining municipal accept-

ance.

In spite of the relatively extensive preliminary site

investigations, no geological ranking of the investigation

sites was feasible, but the segregation of sites for further

investigations had to be based on "secondary" considerations.

This somewhat frustrating situation was due to several

factors: some important investigation results were lacking or

of poor quality; the large scale geological structures of the

sites were fairly similar; there was no agreement of the

primary geological safety features. One may ask, if geologi-

cal ranking of the sites is possible even in the next review

phase, or do we end up in a paradox: there is not enough data

for geological ranking until there is only one site left in

the site selection process.

So far there are no regulations concerning the safety of

spent fuel disposal. In the latest review of TVO's spent fuel

disposal plans, STUK adopted the joint recommendations made

recently by the Nordic radiation protection and nuclear



safety authorities ("Flaggboken"). According to Finnish

legislation, the safety regulations must be available before

the first formål licensing stage, the decision in principle

process. It is, however, likely that at least the general

safety regulations will be issued by the Council of State

before the next major review process, i.e. by the end of the

year 2000 when the disposal site should be selected.

International organizations, such as the IAEA and the EC, are

developing criteria for the safety of high-level waste

disposal. Due to the variety of concepts and geologic

environments considered for disposal in various countries,

such international criteria will probably remain fairly

generic, being of little help e.g. in the selection of a

disposal site. As Finland and Sweden consider similar

concepts and geologic media for disposal, there is a good

basis for cooperation in the development of site suitability

criteria between these countries or, possibly, in Nordic

collaboration.
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EXTENDED ABSTRACT

En av förutsättningen för SKBs arbete med lokalisering av ett djupförvar för det
använda bränslet är att deponeringen sker på ett KBS-3-liknande sätt, dvs bränsleele-
menten kapslas in och kapslarna placeras i särskilda hål utanför tunnelperiferin på
"gruvdjup" i stabil, kristallin berggrund. Mellan kapslar och berg placeras en buffert
med egenskaper som uppfyller flerbarriärprincipens krav. Själva deponeringsdelen
förutsattes vara skild från det centralt serviceområdet under jord, och antas bestå av ett

DEPONERING
ANNAT LÅNGLIVAT
AVFALL
STEG 2

DEPONERING
ANVÄNT BRÄNSLE
STEG1

ANVAOT BRÄNSLE

Principiell skiss av djupförvaret.



eller flera avgränsade områden beroende på förekomsten av större sprickzoner. Tillfart
kan skapas med schakt eller ramp allt efter platsens förutsättningar. En principiell skiss
av förvaret med ramptillfart framgår av figuren.

Denna lösning är avsedd att uppfylla en god isolering efter förslutning av djupförvaret
med hänsyn tagen även till möjligheterna att bygga och deponera. Lösningen är
anpassad efter allmängiltiga egenskaper som svensk berggrund uppvisar.
I detalj kommer ingenjörsfrågor att anpassas efter platsspecifika förutsättningar. Härvid
skiljer sig ingenjörens förutsättningar från geovetarens. Medan geovetaren strävar efter
att fastställa förhållandena som de är arbetar ingenjören med att skapa det som inte
finns. För geovetaren finns en sanning medan det för ingenjören finns olika möjligheter
att i detalj lösa uppgiften under olika naturliga förutsättningar. Den speciella lösning
som väljs blir bl.a. beroende av vilka kriterier som skall tillmätas störst betydelse. Gene-
rellt sett är det därför inte givet att man med ledning av enbart kunskap om de geolo-
giska förhållandena kan gradera berggrunden i olika områden sinsemellan. Ingenjörslös-
ningar skulle kunna uppväga konsekvenser av skenbart sämre geologi, men detta kan
fastläggas först efter analys av varje enskilt fall. Slutsatsen av detta är att:

acceptanskriterier bestäms inte enbart av en plats naturiiga geologiska/hydroiogis-
ka/kemiska egenskaper. Även byggprocessens möjligheter och begränsningar behöver
beaktas.

Med byggprocessen menas här såväl utformning och byggnation som deponering och
förslutning. De aktiviteter som dock närmast bedöms ha betydelse för platsvalskriterier
är utformning och byggnation. Nedan ges några exempel på dessa.

Utformning

Ett lika viktigt som självklart krav är att det går att utforma ett KBS-3-liknande förvar
på en plats utan att berggrundens ursprungliga, isolerande förmåga på lång sikt allvarligt
försämras. De naturliga förhållandena störs alltid av det intrång som byggande av ett
djupförvar innebär. Förutom ingenjörsbarriärema runt det använda bränslet intecknas
inga lösningar som förbättrar de naturliga förhållandena i fråga om säkerhet på lång sikt,
utan frågan är hur pass ringa påverkan som kan uppnås.

Själva layouten av djupförvaret kan arbetas fram med ett stort antal frihetsgrader, dock
utgående från den allmänna utformningen i figuren ovan.

Djupet kan varieras mellan i första hand 400 till 700 m under markytan. Vid
normala bergtryck och berghållfastheter kan också något större djup övervägas.

En högre frekvens av blockseparerande sprickzoner kan kompenseras av en
uppdelning av djupförvaret på ett större antal delområden.



De olika deponeringsområdena kan placeras i flera plan, antingen ovanför
varandra eller horisontellt förskjutna i förhållande till varandra.

Deponeringstunnlar skall placeras på ett visst, minsta avstånd från varandra.
Individuell anpassning är emellertid möjlig i sidled.

Tunnlar skulle även kunna drivas i svag lutning för att anpassas till viss berg-
struktur.

Alltför starkt vattenförande sprickor eller spricksystem inom deponeringsblock
eller andra försämrande egenskaper kan undvikas genom val av deponeringsposi-
tioner på lämpligt respektavstånd från dessa.

Generellt sett finns två olika metoder att nå djupförvaret från markytan nämligen via
vertikalt schakt eller via ramp. Layouten för respektive metod kan varieras på många
sätt för att anpassas efter lokala bergförhållanden. Figuren ovan visar en möjlig ramput-
formning.

Rampen ger stor flexibilitet genom att sträckningen kan dras så att större
sprickzoner eller zoner med dåligt berg, som måste korsas, passeras på gynnsam-
maste plats.

I vissa fall med subhorisontella zoner kan kanske passagen helt undvikas om
tillfarten placeras under zonen (i "liggväggen"). Schakt och horisontell tunnel på
förvarsnivån erbjuder härvid liknande möjlighet som ramp.

Byggnation

Ett annat, viktigt krav är att det går att bygga ett djupförvar rent fysiskt. Bygget ställer
emellertid en rad krav på brytningsmetod, tärning mot vatten och förstärkning för att
personalens säkerhet skall kunna tillgodoses, liksom för att deponering av kapslarna
skall kunna ske under kontrollerade former. Åtgärderna som behövs kommer att variera
från plats till plats beroende på de geotekniska förutsättningarna. Dessa åtgärder kart-
läggas genom byggbarhetsanalyser som bl.a. kan resultera i beskrivningar av mängden
byggmaterial i form av injekteringsbruk, bergbult, stålbågar, sprutbetong, nät mm.
Byggbarhetsanalysen behandlar i första hand:

Driftförstärkning
Permanentförstärkning
Injektering

Resultatet ger underlag för bedömning av om mängden främmande material som behövs
allvarligt kan försämra djupförvarets funktion efter förslutning.



Slutord

Dessa exempel indikerar att byggprocessen är förknippad med stor komplexitet vars
möjligheter och begränsningar inte är uppenbara utan närmare analys. I platsvalsproces-
sen är värderingen av vissa av de geovetenskapliga frågorna intimt kopplad med byggpr-
ocessens uppläggning och genomförande. Dessa frågor kan ej bedömas utgående från
enbart geologiska data utan kräver också överväganden om hur byggprocessen kan
appliceras i varje specifikt fall.
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SAMBAND MELLAN BYGGMETOD1K, DRIFT- OCH LANGTIDS-
SÄKERHET I PLANERAT DJUPFÖRVAR (SFL) FÖR HÖGAKTIVT
KÄRNAVFALL I SVERIGE

INLEDNING

Enligt SKBs FUD-Program 92 är det grundläggande konceptet vid lokalisering och byggande av ett
djupförvar (enl KBS-3 metoden) att detta skall placeras i en tillräckligt stor bergplint omgiven av
tydliga svaghetszoner i vilka ev framtida belastningar och rörelser förväntas tas upp. Byggande och
drift av förvaret skall ske på ett säkert sätt under kontrollerade former och medföra att avfallet
deponeras samt isoleras från biosfären tills radioaktiviteten hos avfallet avklingat till låga nivåer.

SKB anger i FUD-Program 92 att platsen för ett djupförvar måste uppfylla vissa grundläggande
säkerhetsmässiga, tekniska, samhälleliga och juridiska krav. SKB skall för vald plats och valt
förvarssystem med hjälp av en säkerhetsanalys kunna visa att uppställda säkerhetskrav uppfylls. Man
skall även kunna bygga förvaret och tekniskt genomföra deponeringen på avsett sätt så att alla
relevanta, legala och planmässiga krav uppfylls. SKB menar att bergets viktigaste säkerhetsmässiga
funktion är att säkra långsiktigt stabila förhållanden för de tekniska barriärerna (bränsle, kapsel och
bentonitlera). Man anser sig, genom utförda geovetenskapliga undersökningar och säkerhetsanalyser
ha visat att berget på många platser i landet uppfyller detta krav.

Platsen för placering av ett djupförvar skall vara lätt att prognostisera och utvärdera med tillgänglig
metodik. De tekniska krav som skall ställas på djupförvarets berggrund är kopplade även till
byggmetodik. Det skall vara möjligt att bygga ett förvar på minst 500 m djup på den valda platsen
utan att allför stora problem uppstår med t ex spröda, rasbenägna bergpartier eller stora
vatteninläckage. Bergegenskaper av betydelse för byggbarheten skall kunna förutses och kartläggas
med god säkerhet. Detta är viktigt för förvarsutformningen ur säväl kort- som långsiktigt
säkerhetsperspektiv. Det skall också gå att säkerställa att berget verkligen har de egenskaper som
erfordras ur säkerhetssynpunkt.

DJUPFÖRVARETS UTFORMNING

Djupförvaret förutsätts byggas med känd teknik såsom sprängning, fullortsborrning (TBM) och
stigortsborrning inkluderande förstärkningsmetoder och metoder för att passera svaghetszoner samt
metoder att kontrollera bergutfall. Underjordsanläggningamas layout kommer att anpassas efter
bergets lokala strukturer vilket bland annat innebär att man t ex bör eftersräva att placera tunnlar och
orter vinkelrätt mot större sprickzoner. Tillträde till djupförvaret planeras ske via ramp och/eller
schakt. Planerna är för närvarande att bygga tillfartstunnlarna med fullortsborrningsteknik och
deponeringsorterna med konventionell spräng- och borrteknik

SKB planerar bygga 10% av förvaret i ett första steg (demonstrationsdeponering). Avfallskapslarna
skall deponeras i vertikala hål som borras från botten av deponeringsorterna. Teknikutveckling för
borrning av deponeringshål och borrning (omvänd stigortsborrning) av tre fullstora deponeringshål
har genomförts gemensamt av TVO och SKB i VLJ-förvaret i Olkiluoto under våren 1994.

Frågan om deponering av kapslar behöver ske i deponeringshål eller om de i stället bör placeras
horisontellt i deponeringsorten har diskuterats. Erfarenheter från testborrning av deponeringshål i
Olkiluoto tyder på att borrning av vertikala deponeringshål kan vara tidsödande och därmed kostsamt
att genomföra.

Enligt KBS-3 konceptet omges kapseln av förkompakterade bentonitblock och deponeringsorterna
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deponeringshål kan anpassas efter lokala förhållanden.

VIKTIGA FAKTORER FÖR SÄKERHETEN I ETT DJUPFÖRVAR

SKI menar att det primära syftet med en säkerhetsanalys är att klarlägga de sammanvägda
radiologiska konsekvenserna av ett djupförvar, men den är också ett viktigt instrument för avvägning
av de krav som kommer att ställas på olika tekniska och naturliga barriärsfunktioner. Analysen utgör
därför också ett instrument för planeringen av den försatta FUD-verksamheten. SKB framför i
säkerhetsanalysen SKB 91 att berggrundens funktion i första hand är att under lång tid ge stabila
mekaniska och kemiska förhållanden (och låg grundvattenomsättning) så att förutsättningarna för de
tekniska bariärrernas långtidsfunktion inte äventyras i ett djupförvar.

SKI konstaterade i sin granskning av SKBs FUD-Program 92 att de redovisade
utgångsförutsättningarna för SKB 91 har varit allför begränsade (t ex de tekniska barriärerna
förutsätts långtidsstabila, begränsad osäkerhetsanalys av närområdets funktion) för att utgöra en
tillfredställande redovisning av kunskapsläget inom området.

Det är möjligt att identifiera ett antal viktiga egenskaper/faktorer under byggnad, drift och efter
förslutning av ett djupförvar som kan tänkas ha betydelse för förvarets långsiktiga säkerhet. Till dessa
hör

- berggrundens stabilitet - bergmekanik
- byggmetodik - byggbarhet
- förstärkningsteknik inkl injektering
- bentonithantering/applicering
- deponering - återfyllnad - förslutning

Bergmekanik

Bergmekaniska faktorer av betydelse för berggrundens stabilitet ur såväl kort som långt tidsperspektiv
är sprickfrekvens/sprickhållfasthet, berghållfasthet och spänningsfördelning. De bergrörelser som kan
uppträda och ev påverka ett förvar är av två typer; naturliga (ex plattektonik, landhöjning - stor skala
och inducerade (förvarsbetingade - mindre skala) rörelser.

Vissa av de förvarsrelaterade faktorerna är designparametrar som t ex läge, geometri och
drivningsteknik för tunnelsystemet i ett förvar medan in-situ parametrar kan utgöras av
bergegenskaper och yttre belastningar. Naturliga rörelser i regional skala eller mindre är av intresse
ur djupförvarssynpunkt. Två typer förekommer; skjuv- och extensionsrörelser där skjuvrörelser sker i
befintliga strukturer men även i intakt ("sprickfritt") berg.

Faktorer av betydelse för bedömning av skjuvrörelsers uppkomst och förlopp är belastning
(glaciation), geometriskt fördelning (vinkelrätt alt snett i förhållande till skjuvplanet), storlek
(sprickplanets utsträckning) och typ av befintlig sprickstruktur (bredd, topografi, mineralogi).
Sistnämnda parametrar avslöjar vilka händelser zonen genomgått och är avgörande för dess
deformations- och hållfasthetsegenskaper.

Bristande kunskaper om de samband som råder mellan strukturtyp och mekaniska egenskaper får
anses vara ett påtagligt problem för att kunna prediktera skjuvrörelser i befintliga strukturer. Vid
beräkningar måste både geometrier och hållfasthetsegenskaper väsentligt förenklas. Påverkan på ett
förvar (tunnelskala och förvarsskala) av naturliga rörelser beror dels av rörelsen som sådan och



förvarsrelaterade parametrar innefattande direkt skjuvning, indirekt påverkan och seismisk respektive
termisk påverkan.

I undersökningar från bl a underjordslaboratoriet URL i Kanada konstateras att sprickzoners
mekaniska egenskaper är relativt dåligt kända, vilket återspeglar sig i stora osäkerheter vid analys av
bergmekaniska problem där effekterna av sprickzoner måste beaktas.

Byggmetodik/byggbarhet

Egenskaper/faktorer av betydelse för säkerheten under bygg- och drifttiden (och i viss mån även efter
förslutning) kan relateras till bl a byggbarhet och byggmetodik i ett förvar. Faktorer av betydelse för
byggbarheten är stabilitetsförhållanden i tillredda utrymmen och grundvattnets effekter som t ex i
form av läckage in i anläggningen.

Inläckage av grundvatten till ett bergbygge beror på bergmassans vattengenomsläpplighet.
Sprickfrekvensen och sprickegenskaper är av avgörande betydelse för inläckaget och har därmed stor
betydelse för såväl täthet som stabilitet. Zoner med hög sprickfrekvens och dålig bergkvalitet har
oftast hög transmissivitet men också enskilda sprickor omgivet av bra berg kan vara kraftigt
vattenförande. Tillgången på grundvatten och grundvattnets tryck (under byggande) är andra viktiga
parametrar där trycket ökar proportionellt med djupet. Ett uppenbart behov föreligger av utökad
kännedom om vattenströmning i berg under lång tid för att kunna prediktera och modellera
vattentransport i förvaret.

Förslutningsteknik, bentonithantering och deponeringsteknik

Beroende på vald byggmetodik (sprängning och fullborrning) kan stabiliteten i berget indirekt
påverkas och öppna nya vägar för grundvattnet. Förstärkning kan ske genom bultning och nätning
medan grunvattenläckage begränsas genom injektering. Val av byggmetod styr delvis möjligheten till
injektering. Fullbornning ger endast begränsade möjligheter till förinjektering i drivningsfronten.

Bentonitens viktigaste funktioner i förvaret är som skydd/buffert runt kapslar (begränsa
grundvattenflödet) och som återfyllnadsmaterial i tunnlar och schakt. Man antar baserat på mätningar
i labskala att bentoniten har en del fördelaktiga tätande egenskaper för användning i förvaret. Det
finns dock en rad frågor kring applicering och verklig funktion som behöver besvaras.

Angående deponeringsteknik planerar SKB att först placera bentonit i botten på deponeringshålet och
mot väggen i hålet innan kapseln deponeras och därefter som ett lock ovanpå kapseln. När samtliga
deponeringshål i en tunnel fyllts med kapslar påbörjas igenfyIlning och förslutning.

DISKUSSION

Berggrundens stabilitet/bergmekanik

Berggrundens stabilitet skall betraktas ur såväl långt som kort tidsperspektiv. Rörelser i berggrunden
efter att förvaret förslutits kan komma att orsakas av framtida nedisningar medan det korta
perspektivet innefattar lokal påverkan av stabiliteten under förvarets konstruktionsfas samt under drift.

Bergegenskaper av betydelse är

- spickfrekvens/sprickhållfasthet
- berghållfasthet
- spänningfördelning



Faktorer som påverkar bergets stabilitet kan således betingas av spricksystem (omfattning/ordning,
spricktyp, riktning och stupning) och rörelser längs sprickplan betingat av sprickmineralogi/genes
(kemiska omvandlingar). Kan spänningsomlagring/påverkan på berget i ett förvar i drift öppna nya
kanaler och tillföra syresatt grundvatten, som kan medföra ogynnsamma mineralomvandlingar och
därmed öppna transportvägar för ev framtida frigjorda radionuklider från förvaret ? Detta är
intressanta fågeställningar som behöver besvaras. Rörelser inom bergblock orsakad av förvaret självt
vid islast på berget kan inte uteslutas ~*tersom förvar i ett plan (KBS-3) utgör en påtaglig
brottanvisning.

Det kan således konstateras att påverkan på ett förvar genom naturliga och inducerade rörelser utgörs
av parametrarna bergegenskaper, initialspänning, geometri, drivningsmetod, förstärkning,
buffertmaterial och termisk belastning. Inducerade rörelser i närzonen (ca två tunneldiam från
tunnelperiferin enl SKB AR 93-44) i en tunnel kan delas upp i momentana rörelser (under berguttag
och drifttiden) och tidsberoende deformationer med unika problemställningar där erfarenhet helt eller
delvis saknas. Rörelser under bygg- och driftskedet styrs huvudsakligen av allmänna bergegenskaper
(intakt berg, sprickor), belastning (yttre belastning, grundvattentryck) och konstruktion
(geometri/drivningsmetod, sprängskador, förstärkning). Faktorer/fenomen som påverkar rörelser efter
deponering (tidsperspektiv där erfarenhet saknas) är krypfenomen, tidsberoende belastningar,
växelverkan med buffertmaterialet och termisk belastning.

SKB angav i FUD-Program 92 vikten av att utreda osäkerheterna i olika metoder för
bergspänningsmätningar avseende såväl volymrepresentativitet som påverkan av mikrostrukturer. SKI
har ingen avvikande åsikt men anser det lika viktigt att SKB nu verkligen genomför mätningar så att
tillförlitliga platsspecifika data som karakteriserar bergspänningssituationen på framför allt förvarsdjup
tas fram i god tid före byggande av djupförvaret startar. De begränsade data från svensk
djupberggrund som idag finns tillgängliga emanerar huvudsakligen från gruvindustrin och från
borrhålsdata (Finnsjön, Fjällveden, Kamlunge).

Med tanke på att bergets viktigaste säkerhetsmässiga funktion (enl SKB) är att säkra långsiktiga
stabila förhållanden i ett djupförvar är det angeläget att SKB intensifierar utvecklingen av tillförlitliga
mätmetoder för att kunna göra platsspecifika bedömningar av bergets stabilitet. En god kännedom om
bergets spänningstillstånd är också en förutsättning för att kunna anpassa förvarets utformning enligt
de principer som redovisats i SKB 91.

Byggbarhet och byggmetodik (relaterad till prognosticerbarhet)

Avgörande för ett områdes prognostiserbarhet är graden av blottad berggrund och komplexiteten av
rådande berggrundsförhållanden. Detta innebär att man genom ytbaserade undersökningar skall kunna
förutsäga bergets egenskaper på djupet och hur dessa egenskaper succesivt utvecklas/förändras med
tiden. Bergegenskaper av betydelse för byggbarheten behöver således tillfredställande kunna
kartläggas. Strävan vid byggande av förvaret skall vara att utforma detta på ett optimalt sätt med
hänsyn tagen till såväl den kort- som långsiktiga säkerheten. En god kunskap om såväl regionala som
lokala berggrundsförhållanden är väsentlig för att kunna projektera utformning och läge av
tunnelsystem och deponeringshål.

Byggbarheten är starkt betingad av bergartstyp(er), spricksystem (grund vatten trän sport) och lokala
bergspänningaf. Samtliga faktorer inverkar på förvarsutformning såsom placering av schakt,
tillfartstunnlar, huvudtunnlar och deponeringstunnlar. Sist men inte minst är nämnda faktorer viktiga
för val av deponeringshål för kapslar.

Frågor som behöver utvärderas är hur karakteriseringen av deponeringshål skall ske och vilka
kriterier för acceptans respektive förkastande av deponeringshål som skall tillämpas. Man bör även



klara ut hur identifiering av sprickor kan åstadkommas på en relativt slät bergyta/vägg erhållen vid
fullborrning (omvänd stigortsdrivning) av deponeringshål.

En fråga som kan föranleda fortsatta diskussioner är huruvida vertikal placering av kapslar i
deponeringshål ur säkerhetssynpunkt är fördelaktigare än horisontell placering direkt i
deponeringstunneln. Detta alternativ planeras i Schweiz medan diskussion om alternativen pågår i
Kanada. Resultatet från en expertranking av alternativa systemutformningar utöver KBS-3 systemet
(SKB PASS, 1992) medförde samma rangordning för KBS-3 och medellånga tunnlar (MHL med
horisontell kapselplacering). KBS-3 rangordnades högre med avseende på teknik som prioriterades
före ekonomi (MHL fördelaktigast). £n analys kan behöva övervägas där även säkerhetsmässiga
aspekter infogas i analysen.

Det är tänkbart att även huvudtunnlarna i förvaret kan komma att tillredas med fullborrningsteknik.
Denna teknik borde ge en betydligt mindre störd zon och även ge andra möjligheter till återfyllnad.
För närvarande är dock nackdelarna med TBM-teknik dess mindre flexibilitet pga stora otympliga och
svårmanövrerade utlastningssystem och med begränsningar i svängradie. Detta kan innebära att TBM-
teknik i deponeringstunnlar kan komma att kräva betydligt större förvarsutrymme (stor svängradie) än
vad sprängteknik kräver om man strävar efter en KBS-3 layout på förvaret vilket innebär 25 m mellan
deponeringstunnlarna. En alternativ möjlighet är att bygga förvaret i flera plan vilket skulle minska
behovet av bergplintens storlek. För och nackdelar med alternativ byggteknik för de olika
tunnelsystemen kan behöva utredas närmare.

Skillnader mellan sprängning och fullborrning kan tänkas innebära viktiga skillnader för såväl den
översiktliga utformningen av slutförvaret (layout) som bentonitbuffertens applicering. Kunskap om
hur ovanstående fenomen påverkar den långsilctiga säkerheten kan behövas innan SKB lämnar sin
NRL-ansökan om att påbörja detaljundersökning på en kandidatplats. Exempel på frågor som SKB
bör försöka få svar på är:

- Ger fullborrning alt sprängning några skillnader i fördelning av vattenförande sprickor (läckage) i
tunnelvägg ? Har den ev skillnaden någon betydelse för den långsiktiga säkerheten i slutförvaret ?

- Vilken betydelse för bl a säkerheten har den lägre grad av vattenperkolation samt syreupptagning i
berget som kan tänkas uppstå till följd av mindre uppkrossning vid fullortsborrning ?

- Påverkas val av metod för återfyllnad med bentonit av val av metod för tunneldrivning ? Kan man
exempelvis tänka sig att fullborrning genom den bättre måttoleransen skulle kunna medge att bentonit
som förkompakteras i fabrik används för återfyllnad av tunnlama ?

- Påverkas förvarets översiktliga utformning (layout) av val av metod för tunneldrivning ? Skulle
fullborrning (och även sprängning) kunna medge att förvarstunnlarna drivs i olika plan ? Skulle denna
layout i så fall kunna innebära några fördelar ur bergmekanisk synpunkt och/eller ur
temperatursynpunkt ?

Svar på ovanstående frågor kan behöva ges innan ett detaljerat systemval görs. De lösningar som
SKB väljer för drivning av tunnlar samt för applicering av buffert torde få stor betydelse för såväl
teknik som ekonomi och inte minst den långsiktiga säkerheten.

Förstärkningsteknik

Vid bergbyggande i Sverige sker bergförstärkning bl a genom bultning, nätning och betongsprutning.
Användning av olika typer av bultar och ev nät i djupförvarsmiljö behöver utredas. Ett exempel på en
frågeställning som kan behöva beaktas är om det inte är lämpligare att använda korrosionsbeständig



metall som t ex titan eller liknande material i bultar i stället för stålbultar. En sådan utredning bör
bland annat innefatta vilka typer av bultar och nät som finns tillgängliga på marknaden och hur de
olika materialen förändras ur såväl kortsiktigt som långsiktigt perspektiv och därmed påverkar den
kemiska miljön i förvaret under deponeringstiden och efter förslutning.

Insikt kan behövas också i bergförstärkning baserad på betongsprutning där betongen kan förstärkas
med såväl stål- som plastbaserade komponenter. Ur långsiktig säkerhetssynpunkt behöver utredas
huruvida betong överhuvud taget skall tillåtas användas i djupförvaret och om så är fallet behövs
kunskaper om betongens långtidsegenskaper och framför allt hur den påverkar kemin i förvaret.

Injekteringsteknik m m

Viktiga byggfrågor utöver drivningsteknik är principiell förvarsutformning och injekteringsteknik samt
övrig förstärkningsteknik i djupförvaret (bultning, nätning och sprutning). SKB har uppmärksammat
att betong kan vara problematiskt/diskutabelt att använda i djupförvaret genom dess påverkan på den
kemiska miljön.

SKB har tillsammans med entreprenör och konsulter låtit utföra omfattande injekteringar i
Äspötunneln vid passage av zonerna EW-7, NE-3 och framförallt NE-1 vars resultat redovisats i en
PR. Målsättningen var att uppnå en injekteringsskärm med högst 10 m radie från tunnelprofilen för
att begränsa den kemiska miljöpåverkan (ej utrett av SKB). Begränsning av injekteringsskärmens
utbredning bör sannolikt även eftersträvas vid byggande av djupförvaret.

Olika brukstyper (cement, polyuretan, lecakulor) med varierande egenskaper (härdtid) och därmed
varierande injekteringsmängd och injekteringstryck har testats.Viktiga erfarenheter från arbetena är att
kraven på begränsad inträngning och volymåtgång fordrar metodutveckling där samband mellan
täthet, inträngning och volymåtgång behöver klarläggas. Andra viktiga parametrar för att begränsa
spridningen är injekteringstryck, brukets flytspänning och vidden på sprickorna som injekteras.

Injekteringsmedlets beständighet och långtidsegenskaper är ur säkerhetssynpunkt en viktig faktor vid
utformning/byggande av förvaret. Med beaktande av möjlig återtagbarhet av deponerade kapslar är
det också viktigt att borttagande av bentonit och kapsel inte orsakar vatteninflöde och därmed ev
bergutfall.

Vid injektering i Äspötunneln har använts en cement-bentonitblandning med en tillsats av ca 15 %
kalciumklorid som acclerator för att korta härdtiden. Nackdelen med kloriden är ökande korrosiv
påverkan och förmodligen också påverkan på styrkan hos betongen. Lämpligheten att använda
kalciumklorid i byggande av djupförvaret behöver därför analyseras.

Bentonith antering/applicering

SKI har i sin FUD-granskning påpekat att SKBs skisserade processer för bentonithantering innebär en
avsevärd pulverhantering samt att ett antal frågor kring pulverteknik behöver bearbetas och finna sin
tekniska lösning. Några viktiga frågeställningar är:

- Vilken förbehandling skall bentonitpulvret genomgå ? - Homogenisering, spray torkning, rivning etc?

- Hur säkerställs bentonitens homogenitet vid pulverhantering på plats i tunneln ?

- Vilka egenskaper skall bentonitblocken ha och hur skall de appliceras för att man skall undvika
lokalt förhöjda temperaturer på kapselytan och därmed sammanhängande risk för torrkokning och
saltanrikning ?



SKI har rekommenderat SKB att närmare gå igenom de tekniska aspekterna av bentonithanteringen
för att sätta sig in i hur beredning, pressning och applicering av pulver bör kunna gå till.

Deponeringsteknik, återfyllnad, förslutning

Val av tillredningsteknik för deponeringstunnlar och dess storlek styrs av den tekniska
deponeringsutrustningens konstruktion och utformning. SKBs planer är att först lägga en
bentonitplugg i botten på deponeringshålet och sedan ringar inan kapseln deponeras och därefter
förses kapseln med bentonitlock. När samtliga deponeringshål i en tunnel fyllts med kapslar påbörjas
igenfyllning och förslutning. För att kunna genomföra ett eventuellt återtåg av avfallskapslar kan det
heller inte uteslutas att en speciell teknisk utrustning för ändamålet behövs.

Viktiga komponenter för slutförvaret är återfyllnad av deponeringshål samt pluggning och förslutning
av tunnlar, schakt och även undersökningsborrhål. System för långsiktig övervakning under
byggskedet samt teknik för återtagande av deponerat avfall skall uppmärksammas.

Vid återfyllnadsförsök i Stripa framkom att bentonit sandblandning kunde kompakteras i nedre delen
av tunnlarna medan otillfredställande kompaktering erhölls i översta delen där den torra
sandblandningen sprutades på plats. Tanken var att befuktningen av bentoniten och därmed svallning
skulle ske med det i berget naturligt förekommande vattnet. Pga störda zonens utbredning erhölls ej
den tätning/kompaktering som eftersträvades. Försök i fullskala kan behöva göras vilket lämpligen
kan testas i Äspötunneln under experimentskedet. SKB menar att långtidsförsök så småningom kan
visa om tillräckligt goda svällegenskaper hos bentoniten erhållits.

I granskningen av SKBs FUD-Program 92 påpekades att osäkerheten beträffande återfyllnadens (sand-
bentonitblandning) beständighet och uppträdande i tunnel och schaktsystem är fundamental. Dessutom
råder osäkerhet om hur återfyllnadsmaterial och pluggar påverkas av tryck och termiska gradienter
under glaciationscykler.

SKB menar med hänvisning till Stripaförsök att pluggar som effektivt tätar själva tunneln kan byggas
av betong och bentonit medan berg närmast kapseln kan tätas genom slitsar och injektering. Viktigt i
detta sammanhang är att man kan göra en tillfredställande prognos och belägga utbredningen av
störda zonen samt att pluggningen förblir beständig vid framtida scenarier.

SKB bör vara uppmärksam på de icke obetydliga svårigheter och problem som kan uppstå med (ny)
drivningsteknik och därmed sammanhängande störd zon, bergförstärkning (inkl injektering) samt
teknik för kapseldeponering och återfyllnad liksom användande av betong i djupförvaret.

SLUTSATSER

Sammanfattningsvis kan konstateras att den störning som sker på det omgivande berget vid håltagning
genom byggande av schakt och tunnlar i ett djupförvar innebär en förändring av bergets mekaniska,
kemiska och hydrauliska egenskaper. Detta kan innebära ny sprickbildning och därmed
sammanhängande förhöjda permeabiliteter och ändrade redoxförhållanden och därmed utgöra en
potentiell vattenledare och snabb transportväg för radionuklider från förvaret och därmed påverka den
långsiktiga säkerheten.

Tillgängliga mätmetoder för att registrera bergspänningar (hydraulisk spräckning och överborrning)
och dess begränsningar kan behöva utredas närmare och en inventering göras om innovationer av
tillgänglig metodik kan åstadkommas.

Skillnader mellan sprängning och fullborrning kan tänkas innebära viktiga skillnader för såväl den



översiktliga utformningen av djupförvaret, störda zonens utbredning, behov av bergförstärkning samt
bentonitbuffertens applicering. Kunskap om hur dessa fenomen påverkar den långsiktiga säkerheten
behövs innan SKB lämnar sin NRL-ansökan om att påbörja detaljundersökning på en kandidatplats.

Vid vertikal placering av kapslar i deponeringshål behöver utvärderas hur karakterisering av
deponeringshål skall ske och vilka kriterier för acceptans respektive förkastande av deponeringshål
som skall tillämpas.

Beträffande förstärkningsteknik bör inventeras vilka typer av bultar och nät som finns tillgängliga på
marknaden och hur de olika materialen förändras ur såväl kortsiktigt som långsiktigt perspektiv och
därmed påverkar den kemiska miljön i förvaret under deponeringstiden och efter förslutning. Insikt
kan behövas också i bergförstärkning baserad på betongsprutning där betongen kan förstärkas med
såväl stål- som plastbaserade komponenter. Ur långsiktig säkerhetssynpunkt kan behöva utredas
huruvida betong överhuvud taget skall tillåtas användas i djupförvaret och om så är fallet behövs
kunskaper om betongens inverkan på den kemiska miljön.

Vid injektering i Äspötunneln har tidvis använts en cement-bentonitblandning med en tillsats av ca
15% kalciumklorid som acclerator för att korta härdtiden. Nackdelen med kloriden är ökande
korrosiv påverkan och förmodligen också påverkan på styrkan hos betongen. Lämpligheten att
använda kalciumklorid i byggande av djupförvaret behöver därför analyseras.

Injekteringsmedlets beständighet och långtidsegenskaper är ur säkerhetssynpunkt en viktig faktor vid
såväl konstruktion som drift av förvaret. Med beaktande av möjlig återtagbarhet av deponerade
kapslar är det också viktigt att borttagande av bentonit och kapsel inte orsakar vatteninflöde och
därmed ev bergutfall.

Bentonitens viktigaste funktioner i förvaret är som buffert runt kapslar och som återfyllnadsmaterial i
tunnlar och schakt. Man antar baserat på mätningar i labskala att bentoniten har fördelaktiga tätande
egenskaper för användning i förvaret. Det finns dock en rad frågor kring applicering och verklig
funktion som behöver besvaras.

Faktorer av vikt för den långsiktiga säkerheten är att dagens byggteknik är utvecklad för kort tid
medan osäkerheten är stor vad som erfordras för lång tid (drifttiden). Inläckande vatten kan ge
upphov till åldringsfenomen i form av korrosion och vittring vars påverkan på den långsiktiga
säkerheten är vansklig att bedöma. Ett uppenbart behov föreligger av utökad kännedom om
vattenströmning i berg under lång tid för att kunna prediktera och modellera vattentransport i det
framtida djupförvaret.

Vid byggande av djupförvaret bör uppmärksamheten riktas mot de icke obetydliga svårigheter och
problem som kan uppstå med delvis ny drivningsteknik och därmed sammanhängande störd zon,
bergförstärkning, injektering samt teknik för kapseldeponering och återfyllnad.
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ERFARINGER FRA DYPE UNDERGRUNNSANLEGG I NORGE -
"EXTENDED ABSTRACT".

Denne presentasjonen tar utgångspunkt i erfannger fra de senere års aktivitetet

innenfor undergrunnsbrytning i Norge. Selv om deponi for radioaktivt avfall ikke

har vaert et like hett tema som f.eks. i Sverige, har volumet av ferdigstilte tunneler

og andre typer undergrunnsanlegg vasrt generelt stort, se fig. 1.

| Hydropower [:?H Road | | Water

[ Railroad H Caverns H l Not specified

72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92

Fig. 1. Undergrunnsbrytning i Norge i årene 1972-92 fordelt
på type anlegg, gruvedrift ikke medtatt (statistikk
fra Norsk Förening for Fjellsprengningsteknikk, NFF).

Det fremgår at vannkraftutbygging tradisjonelt har stått for st0rstedelen av aktivi-

teten, med unntak av de siste 5 - 6 år, hvor bygging av vegtunneler har blitt stadig

mer omfattende. Bergrom for ulike formål, bl.a. olje- og gasslagring, representerer

også en betydelig andel av det totale volum.



Med hensyn til radioaktivt avfall er Norge som kjent i den situasjon at landet ikke

har kjernekraftverk, og avfallet er derfor relativt beskjedent både med hensyn til

mengde og aktivitet. Forundersokelser og -prosjektering for norsk deponi er nylig

avsluttet, og stedsvalget er falt på Himdalen i S0r0st-Norge, ca. 50 km S0r0st for

Oslo. Ca. 1500 m3 lav- og middelsaktivt avfall er her planlagt deponert i 2

parallelle berghaller i grunnfjellsgneis, se fig. 2. Detaljprosjektering er ventet

igångsatt med det förste.

Fig. 2. Planlagt norsk deponi for lav- og middelsaktivt
atomavfall (fra Statens bygge- og eiendoms-
direktorats konsekvensutredning av november 1992).



Erfaringene fra fullforte dype undergrunnsanlegg i Norge kan vasre av vesentlig

verdi for planlegging og bygging av deponier for atomavfall, ikke minst med

hensyn til problemstillinger knyttet til lekkasje og vanntetting. I denne förbindelse

vil det i fortsettelsen bli spesielt fokusert på to anleggstyper:

* Undersjoiske tunneler

* Uförete luftputekamre

Naermere beskrivelser av disse anleggstypene finnes i vedlagte to "publication

abstracts" (vediegg 1 og 3), som begge er hentet fra "Årsmelding 1991-93" fra

Institutt for geologi og bergteknikk ved NTH. Vediegg 1 omhandler de mer

generelle sider av undersJ0iske tunneler, mens vediegg 2 gir noe tilleggsinformasjon

vedrarende lekkasjer og injeksjon i slike anlegg. Vediegg 3 er forfattet (sammen

med en kollega fra SINTEF) av min kollega ved NTH, professor Einar Broch, som

skulle ha vasrt her og holdt et inniegg om uförete luftputekamre, men som

dessverre ble forhindret fra å komme.



VEDLEGG 1.

EMPIRICAL ANALYSIS OF MINIMUM ROCK COVER
FOR SUBSEA ROCK TUNNELS

By Bj0rn Nilsen.

BACKGROUND.

The minimum rock coyer is one of the design-parame-
ters having most significant influence on the cost and
safety of subsea rock tunnels, see Figure 1.

Figure 1. Key-problem in the planning ol tunnels for crossing of fjords
and straits.

If the decision concerning rock cover is too conservative,
considerable extra costs due to extra tunnel length will
be the result. For a "standard" subsea road tunnel in
Norway (cross section 70 m2, inclination 8%), a reduc-
tion of the minimum rock cover of 1 m implies a reduc-
tion in construction costs of about NOK 1 million (USD
150,000). In addition, and in most cases even more
important, the construction time as well as the oper-
ational costs (pumping, ventilation, fuel consumption,
etc.) will be reduced.

On the other hand, if the rock cover is too small, more
severe stability problems and large water inflow may be
the result, and in worst case a total collapse of the
tunnel.

At the Norwegian Institute of Technology research on
the rock engineering aspects of subsea tunnelling has
been emphasized for many years. In 1986-88, a state of
the art review was carried out to summarize the experi-
ence which may be gained from completed subsea
tunnels and to evaluate the reliability of the geological
preinvestigations. More recently, the main emphasis has
been put on analyzing the stability and optimum rock
cover. This nsearch has covered several approaches,
such as:

- Empirical analyses.
- Rock stress analyses.
- Hydrogeological analyses.
- Calculation of theoretical maximum cave-in.
- Analyses of actual cases of instability.

TOPOGRAPHICAL AND GEOLOGICAL CONDITIONS.

In the empirical analysis data concerning topography
and geology and tunnelling results have been collected
and analyzed for 16 Norwegian subsea rock tunnels,
see Table 1. The tunnels represent a total subsea length
of about 25 km.

The maximum sea depth is between 50 and 100 m for
most of the Norwegian fjord and strait crossings. Often
there is also a considerable soil cover on the sea floor
(up to several tens of metres). Hence, the deepest parts
of the tunnels normally are located between 100 and
200 m below the sea level. Ordinary drill and blast
techniques have been used for all projects so far.

Table 1
Norwegian subsea tunnels included in the empirical analysis

PROJECT TYPE YEAR LENGTH
COM-
PLETED

OEEPEST
POINT

CHOSS- MAIN ROCK
SECTION TYPES

1.
2.

3.

4.

5.1.

5.2.
5.3.

6.
7.1.
7.2.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

vousfjora
Fnerfjord

Varda

S lemmostad

Kärnsundet

Fordesf|ord
Foriandsfjord

Hjartoy
Ellingsoy
Valde ray
Kvalsund
Godoy
Hvaler
Flekkeroy

Nappstraumen
Fanneljord

w
O

R

W

0

0
0

0
R
R
R
R
R
R
R
R

1977
1977

1981

19S2

1984

1984
1984

1986
1987
1987
1988
1989
1989
1989
1990
1990

9.4 km
3.6"

2.6"

1.0 "

4.7"

3.4-
3.9-

2.3"
3.5 •
4.2 •
1.6"
3.8"
3.8 •
2.3"
1.8 -

2.7-

- BO m
- 2 5 2 '

- 8 8 -

• 9 3 "

-180-

-160"
-170-

• 110'
• 140"
-137-
• se-
-153"
-121 •
-101 "
- 6 3 "
- 1 0 0 '

16 m'
16"

53 '

10"

27"

27"
27-

26 '
68"
61 •
43"
52 '
45"
46"
55 '
54 '

gnoiss
limestone,
gneiss
shale,
santJstono
shale,
limestone
gnoiss,

phyflite
gnelss
gneiss,
phyllite
gneiss
gneiss
gneiss
gneiss
gnelss
gneiss
gneiss
gneiss
gneiss

R = ROAD TUNNEL
W = WATER TUNNEL
O = TUNNEL FOR OIL/GAS PIPELINE

Several new subsea tunnels are under construction and
planning/consideration in Norway. The future plans
include some very challenging road tunnel projects with
difficult rock conditions and maximum depths below the
sea level of up to 400 - 500 metres.

The rock conditions in Scandinavia are mainly good. For
the actual tunnels, however, this is not necessarily the
case, as the locations of fjords and straits are often
defined by major faults or weakness zones in the
bedrock. The deepest part of the fjord, and hence the
most critical part of the tunnel, often coincides with
particularly significant weakness zones. Such zones may
have widths of 20 - 30 m and more, and mainly consist
of crushed and altered rock. The gouge material often is
of a swelling type (smectite). Swelling pressures of more
than 2 MPa have been experienced.

MINIMUM ROCK COVER OF NORWEGIAN
PROJECTS.

Based on geological and geophysical reports for the
respective projects, critical rock covers versus bedrock
depths are plotted in Figure 2. Each plot in the figure
represents a section of critical rock cover for the respec-
tive tunnel. The term "critical rock cover" in most cases
refers to tunnelling underneath distinct clefts in the
subsea bedrock. As shown in the lower right part of the
figure, this does not necessarily coincide with the
deepest part of the fjord. "Bedrock depth", as shown, is
the sum of water depth and soil thickness on the
sea-floor. The numbering in the figure refers to the list
of tunnels in Table 1.

From the plot in Figure 2 lines representing the minimum
rock cover as function of the bedrock depth may be
drawn as shown. As can be seen, the minimum rock
cover for road tunnels is generally between 3 - 4 m and
6 - 7 m greater than for the smaller pipeline- and water
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tunnels. It can also be seen that for road tunnels the
general trend has been towards a gradual reduction of
the minimum rock cover.

development of subsea tunnel design. It does not,
however, give any indication of the level of safety
("safety-factor"') of the respective tunnels.
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Figure 2. Minimum rock covers under the sea as functions of bedrock
depth (v = seismic velocity based on refraction seismics).

A few cases of instability during tunnelling have been
experienced which have made extraordinary safety
precautions necessary and caused considerable delay.
The rock cover in such cases has generally been rela-
tively large as they all plot well above the curves repre-
senting minimum rock cover.

In most of the actual cases there is a soil cover on the
sea-floor. Most commonly, the soil thickness is less than
10 m. Also quite frequently, however, it is between 10 m
and 30 m, and in one single case (project No. 2) the soil
thickness is up to 106 m. Lowpermeable soils like clay
and moraine are most common.

COMPARISON WITH OTHER COUNTRIES.

Although major differences exist in geologicai conditions
as well as tunnelling techniques, a comparison of the
Norwegian projects with subsea tunnels from other
countries may be of considerable interest. Many of these
tunnels have a subsea length by far exceeding those of
the Norwegian projects, and often the cross section is
also considerable greater. The two longest tunnels in the
.world (Seikan and Channel Tunnel) are both among
these tunnels.

Figure 3 shows that several projects in other countries
have rock cover considerably smaller than Norwegian
subsea tunnels at comparable depth. The extremity here
is by the Kanmon railroad tunnel, which in very poor
quality rock conditions has a rock cover of only about 10
m. Even more remarkable is the fact that this tunnel was
completed already in 1944. Also the Seabrook- and
Storebaelt-tunnels (TBM projects) have remarkable small
rock covers. There is good reason to believe, however,
that in both these cases the rock conditions are better
than in the Kanmon-case.

THE USEFULNESS OF EMPIRICAL ANALYSIS.

A diagram like the one in Figure 3 illustrates today's
design practice and some important aspects in the
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Figure 3. Minimum rock covers of subsea tunnels in other countries
plotted versus bedrock depths. The two curves indicate the minimum
rock covers of Norwegian projects.

There are several indications that the resulting "critical
curves" in Figure 3 represent a relatively high safety
level. One such indication is represented by the many
underwater piercings in Norway. One such piercing is
the outer end of the Hjartay tunnel (No. 6 in Table 1),
which takes ashore an oil pipeline from the sea bottom.
This tunnel was excavated with no significant problems
with a minimum rock cover of only 8 to 9 metres and a
water depth of more than 60 metres. A similar under-
water piercing just took place for the "Troll" pipeline at a
sea depth of 170 m.

Still, the empirical diagram may be a useful tool in the
planning of new projects. In combination with other
methods the empirical approach may also give valuable
input for the important decision concerning minimum
rock cover. Because of its obvious limitations this
method should, however, never be used as the only
basis for decision.

A general impression based on this study is that a
certain reduction of the minimum rock cover seems
reasonable for future subsea tunnels in Norway. For
such reduetions to be decided, comprehensive geo-inve-
stigations as well as a high state of readiness during
tunnelling and a carefully planned tur.nelling method are,
however, required.
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VEDLEGG 2.

PROJECT

3. Varde

5.1 Karasund

5.2 Fordesfjord

5.3 Ftfrlandsfjord

6. Hjartffly

7.1 ElllngsBy

7.2 Valderey

MAXIMUM

WATER INFLOW

65 l/min.

300

< 300

< 300

v 200

t 400

•v. 1 0 0

GROUTED

UNDER SEA

12

5

13

12
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12
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0
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64 "
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Fig. 1. Data vedrarende innlekkasje og injeksjon i tre norske
undersjeiske tunneler.
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Innlekkasje i l/min./km (t.v.) og injeksjon i kg/m (t.h.) i norske
undersj0iske vegtunneler (fra 0vstedal & Melby: "Norwegian subsea
tunnels: Experience from 10 years of construction, operation and
maintenance", Proc. Int. Symp. on Strait Crossings, Alesund 1994,
A. A. Balkema, s. 429 - 436).



VEDLEGG 3.

PREVENTING GAS LEAKAGE FROM HIGH PRESSURE, UNLINED ROCK CAVERNS

by Einar Broch and Halvor Kjorholt (SINTEF)

INTRODUCTION
So far no härd rock storage has been developed specifi-
cally for the storage of natural gas, although a lot of
work has been carried out to establish the economical
and technical basis. The main concems regarding the
acceptance of the härd rock concept are prevention of
gas leakage through the fractured rock mäss and stor-
age economy.

At present, hydrocarbon gases like propane and butane
are routinely stored in härd rock caverns, but at a much
lower pressure than will be required for natural gas
storages. The only large scale, high pressure storage
experience in härd rock caverns described in the litera-
ture comes from ten Norwegian air cushion surge cham-
bers.

An air cushion surge chamber is a pressurized air filled
cavern with the function of damping transients in the
headrace tunnel of hydro power plants. Figure 1 shows
the principle design of a hydro power plant equipped
with an air cushion surge chamber.

Fig. 1

headrace pressure tunnel

tailrace

Concept of a power plant with air cushion surge chamber.

The surge chambers are hydraulically connected to the
headrace tunnel by a short (<100 m long) tunnel. The
pressure in an air cushion is consequently dictated by
the reservoir elevation. The surge chamber has a water
bed below the air cushion. Compressors are used to fill
and maintain the air cushion.

Figure 2 provides an overview of pressure and volumes
for the surge chambers in chronological order.

Three of the surge chambers (Kvilldal, Tafjord and
Torpa) are equipped with so-called water curtains to
restrict the air leakage through the rock. These water
curtains are arrays of boreholes with hole-spacing of
typically 5 to 20 m, drilled above the rock chamber.
Water with a pressure slightly higher than the air pres-
sure in the cavern is fed into the holes. Thus an artifi-
cialiy high ground water pressure is established around
the cavern. This prevents air from leaking through the
surrounding rock mäss.

Design considerations and experience from the oper-
ation of the air cushions and water curtains at Tafjord
and Torpa are briefly described in the next chapters.
The intention is to demonstrate that a carefully designed
water curtain can give a gas tight rock mäss.
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Fig. 2 Volume and pressure of the air cushion surge chambers.

THE TAFJORD AIR CUSHION
The air cusMon surge chamber at Tafjord (Figure 3) was
constructe' in 1982. The air cushion operates at a
pressure varying between 6.5 and 7.7 MPa, while the
minimum rock overburden is only 440 m (steeply sloping
terrain).

5 10m

Head race tunnel

Fig. 3 Plan of Tafjord air cushion surge chamber with water
curtain.

The surge chamber was originally constructed without A
water curtain. When put in operation in 1982, it turned
out that the compressors installed to maintain the air
cushion did not have the sufficient capacity. Attempts to
grout the surrounding rock did not improve the leakage
condition.

In 1990 a water curtain was installed at Tafjord, partly as
a research project. The curtain consists of 16 core
drilled holes (diameter 56 mm) which cover both the roof
of the ca"ern and the upper part of the cavern walls.

PUBLICATION 23



Results from a water curtain test at the Tafjord air
cushion is shown in Figure 4. The upper curve repre-
sents the water curtain over-pressure (difference
between the water curtain potential and the potential in
the air cushion at cavern roof level). The lower curve
represents the air mäss in the air cushion. The air
cushion pressure was 7.6 MPa during this test.
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Fig. 4 Air leakage at the Tafjord air cushion surge chamber as a
response to changes in potential difference between water
curtain and air cushion.

The test sequence starts with a potential difference of 32
m of water head. Under this condition no change in air
mäss is recorded, which means that no air is leaking
from the air cushion. February 18th the water curtain
pump is completely stopped and shut off for two days.
The air leakage (reduction in air mäss) starts immediate-
ly and reaches a constant value (125 NrrvVh) within a
few hours. When the water curtain is again started, the
air leakage simultaneously disappears. A following
reduction in potential difference to 2 m of water head
introduces a new air leakage of approximately 60 Nm3/h.
A subsequent increase in potential difference to 8 m
reduces the leakage to less than 5 Nm3/h.

Based on a number of such tests, it has been possible
to draw the two leakage curves shown in Figure 5. The
upper curve shows the air leakage at Tafjord as a
function of potential difference for an air cushion pres-
sure of 7.6 MPa. The lower curve shows the same for a
pressure of 6.5 MPa. Two effects should be noted: First,
that the necessary potential difference to avoid leakage
increases with increasing storage pressure; second, that
the leakage is significantly higher for a storage pressure
of 7.6 MPa than for 6.5 MPa (as expected).

THE TORPA AIR CUSHION
At Torpa, the air cushion pressure goes up to 4.4 MPa,
while the cavern overburden is only 220 m, see Figure
6. The pressure situation for the water curtain is even
more extreme.
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Air leakage at Tafjord air cushion surge chamber as a
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Fig. 6 Geometry of Torpa air cushion surge chamber with water
curtain.

The ordinary operational pressure in the water curtain is
4.6 MPa with a minimum thickness of the overburden of
only 207 m. Torpa is the only air cushion surge chamber
where a water curtain was included in the original
design. The water curtain consists of 36 percussion
drilled boreholes (diameter 64 mm), drilled from an
excavated gallery 10 m above the cavern roof. The
access to the gallery is through a vertical shaft exten-
ding from the cavern roof. The gallery is hydraulically
separated from the surge chamber by a concrete plug in
the shaft.

Tests carried out at Torpa shows that the leakage
without the water curtain in operation becomes
400 NmVh, and that no leakage is registered as soon as
the potential in the water curtain exceeds the potential
in the upper part of the air cushion by 20 m of water
head.

The water consumption in the water curtains is some-
what less than 1.0 l/s. The water is untreated, and has
ordinary drinking quality.
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BAKGRUND

Äspölaboratoriet prövar och utvecklar den teknik som används vid kommande
dj upförvarsundersökningar.

Ett av etappmålen för verksamheten är att "verifiera förundersökningsmetoder",
d v s visa att platsundersökningar ger väsentliga data av betydelse för säkerheten
och analysen av säkerheten.

Anläggningsarbetena för Äspölaboratoriet föregicks av ett omfattande undersök-
ningsskede som utmynnade i ett stort antal prognoser över berggrunden. Dessa
prognoser har följt upp under byggandet. Utvärdering av utfallet pågår och
kommer att slutredovisas under 1995.

METODIK FÖR ATT UPPRÄTTA PROGNOSER OCH BEDÖMA UTFALL

Platsundersökningar ska identifiera

platsens egenskaper
ange inom vilka områden egenskaperna finns
ge mätvärden på egenskaperna

I ett inledande skede ska undersökningsmetodiken vara bred, för att även finna
möjligt oväntade egenskaper i ett område.

De egenskaper som har störst betydelse för säkerhetsanalys, genomförande av an-
läggningsarbeten eller i övrigt bidrar till förståelsen ägnas större mätintensitet för
att få säkrare bbedömningar just av dessa egenskaper

Exempel: Det är viktigt att ta reda på om det finns stora, vattenförande zoner i ett
område (Finns egenskapen?). Det är också betydelsefullt att ta reda på zonens
geometri, (I vilket område finns zonen?) liksom dess transmissivitet. Zoner är av
stor betydelse vid förvarsutformning och säkerhetsanalys, vilket innebär att en stor
del av undersökningarna är inriktade på att finna och beskriva stora, vattenförande
zoner .

Platsundersökningarnas resultat följs upp och kompletteras under det att an-
läggningsarbeten till förvarsdjup genomförs. Det är viktigt att mätprogrammet är
tillräckligt brett och mer än väl täcker platsundersökningsprogrammet.

Exempel: Ett redoxförsök genomfördes vid Äspö. En ny egenskap (process)
upptäcktes som inte beaktats i platsundersökningarna. Förbrukning av syre i berget
skedde framförallt via en biologisk (bakteriell) process.

STRATEGI VED ÄSPÖLABORATORIET FÖR ATT VERIFIERA FÖR-
UNDERSÖKNINGSMETODER

Platsundersökningarna genomfördes i etapper. För varje avgränsad etapp gjordes
tolkningar i olika geometriska skalor för ett antal nyckelområden som grund för
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prognoser inför nästa undersökningsetapp.

Dessa prognoser har ett antal avgränsningar. Prediktioner har endast gjorts om det
varit möjligt att följa upp utfallet. Ingen extrapolation i tid över lOOO-tals år är
gjord. Prediktioner är inte gjorda i mot djupet i regional skala. Randvillkor är
valda att passa uppföljningar i samband med anläggningsarbeten och inte realistiska
för ett djupförvar.

Struktureringen av modeller i skalor och nyckelområden har varit mycket fruktbar
och till stor nytta. Valet av nyckelområden har varit lämpligt men behöver
kompletteras för att också ta hänsyn till anläggningsbehov.

Jämförelsen mellan prediktion/utfall har varit grunden för att utvärdera berggrunds-
modellerna och undersökningsmetoderna. Värderingen av jämförelsen har stötts
med inträngande analyser inom vissa områden ("scrutiny of underlying processes")
och genom granskning av särskilt utsedda granskare. Här ska inte minst SKN:s och
SKI:s insatser framhållas.

PROGNOSER AV BETYDELSE FÖR ÄSPÖLABORATORIETS ANLÄGG-
NINGSARBETEN OCH KOMMENTARER TILL PÅGÅENDE UTVÄR-
DERING AV UTFALLET

Platsundersökningar ska ge förståelse för platsen och dess karakteristiska drag.
Denna förståelse används sedan för göra förvarsutformning, att upprätta säkerhets-
och byggbarhetsanalyser. När prognoserna för Äspös berggrund upprättades under
1988 - 1990 var säkerhetsanalysen bedömda behov den drivande kraften. Byggets
behov tillgodosågs framförallt genom att utforma anläggningen så att stora
svaghetszoner undveks. I ett sent skede reviderades utformningen m h t myndig-
hetsprövning så att ett antal stora zoner passerades i tillfartsrampen.

Ur byggarens synpunkt är det två egenskaper som räknas:

"bra berg" som inte kräver insatser för att förstärka eller täta berget mot
inläckande vatten

"dåligt berg" som kräver insatser för att förstärka eller täta berget.

Denna enkla indelning är också tillämpbar för bedömning av en förvarsplats.

"Dåligt berg" innebär att platsfrämmande material (cement, betong, stål, tillsatsäm-
nen) tillförs platsen. Betongförstärkningar minskar möjligheten till god samverkan
mellan återfyllnadsmaterial och berg, en förutsättning i nuvarande säkerhetsanaly-
ser. Bergbultar ger direktkontakt mellan tunnel och den "störda zonen". Tätnings-
material påverkar den kemiska miljön i närområdet och förändrar den hydrauliska
situationen i närområdet, vilket ska beaktas i en säkerhetsanalys.

"Bra berg" kan vara bra både ur byggets synpunkt och förvarets funktion. Det
finns naturligtvis fler egenskaper att beakta för förvarsfunktionen, då bl a bergets
värmeledande egenskaper.



Bergartsprognoser

Berggrunden vid Äspö består av ett flertal bergarter genomskurna av zoner. Ur
vetenskaplig synpunkt kan bergarterna säkert klassas i ett tio-tal varianter. Ur
bygget synpunkt är det framför allt en bergart som är viktig - den finkorniga
graniten. Denna granit är mer uppsprucken än andra bergarter och mer vatten föran-
de.

Platsundersökningarna visade tidigt på den finkorniga granitens betydelse. Den
viktiga egenskapen "finkornig granit" blev således identifierad. P g a dess
oregelbundna utbredning var det inte möjligt att göra definiera egenskapsområde
för den finkorniga graniten i prognoserna. Prognosen omfattade endast volym-%
av finkornig granit. Denna prognos har stämt väl. Genom kompletterande
undersökningar kommer egenskapsområde för finkornig granit kunna definieras.
Här ges således ett exempel på ett mervärde i att genomföra detaljundersökningar

Om nu Äspö hade varit en förvarsplats hade denna bergartsprognos varit be-
tydelsefull för förvarsutformning, anläggningsarbeten, för val av kapselpositioner
och för funktions- och säkerhetsanalys.

Zonprognoser

Äspölaboratoriets spiral utformades i ett tidigt skede så att stora, vattenförande
skulle undvikas.

De stora sprickzonerna (med bredd > 5 m) identifierades i platsundersökningarna.
Inga nya har påträffats. Träffsäkerheten här har således varit god. Prognosen för
geometrin av den mest betydande zonen NE-1 var god beroende på att prognosen
byggde på ett intensivt mätprogram, vilket även gav realistiska mätvärden redan
i prognosen.

En zon, NE-2, visade sig vara betydligt mindre intensiv än i prognosen. Modellen
av zonen i prognosen visade på olika stupningar i olika lägen för zonen.
"Prediktionen" angav stupning mot NW. I verkligheten var stupningen mot SE. -
Zonen har inte varit av stor betydelse för bygget, vilket också bedömdes i ett tidigt
skede. Om den varit betydelsefull, hade fler borrhål använts för att precisera
zonens geometri. Vid en detaljerad detaljerad förvarsutformning skulle NE-2 varit
av betydelse.

Prognoserna som upprättades har inte bedömt svårighetsgraden för byggaren att
passera stora, vattenförande zoner under högt vattentryck. Genom den teoriutveck-
ling som skett inom Äspöprojektet finns det nu en grund för att upprätta prognoser
även på svårigheten.

Platsundersökningarna visade på existens av egenskapen "smala vattenförande
zoner i NNW-lig riktning". Dessa zoner har påträffats som prognosticerats. De är
mycket viktiga för områdets hydrauliska situation, men inte varit av stor betydelse
för byggaren.



En subhorisontell zon, EW-5 prognosticerades som "möjlig", men har inte
påträffats.

Grundvattenkemi

Det salta grundvattnet som prognosticerades har medfört höga krav på installationer
i tunneln.

SLUTSATSER

Undersökningarna vid Äspö har givit goda prognoser för de egenskaper som haft
betydelse för anläggningsarbetena. Det finns dock ett "översättningsglapp" mellan
prognoserna, tekniska beskrivningar för anläggningsarbetet och genomförande.
Detta glapp kan reduceras genom att införa byggbarhetsanalys som ett "key issue"
och arbeta lika systematiskt där som i de övriga prognoserna.

Prognoserna för anläggningsarbetena är viktiga vid platsundersökningar. De
indikerar partier av berget som kommer att kräva byggnadstekniska åtgärder i form
av tätning och förstärkning. I dessa partier minskas förutsättningarna för att erhålla
god samverkan mellan återfyllnadsmaterial och berg. Det kan också vara mindre
lämpligt att placera kapslar i sådant berg. Denna utsortering av kapselpositioner i
ett tidigt skede påverkar storleken av den förvarsvolym som ska undersökas och
licensieras.

Systematiskt genomförda prognoser ger också möjlighet att bedöma mängden
tillfört material till en plats (cement, betong, stål, tillsatsmedel m m).

Det är även viktigt att begränsa mängden av övriga "stray materials" som
spilloljor, cellulosa, kväveföreningar m m. Det bör ingå i kvalitetsplaner för ett
djupförvar att nogsamt hålla kontroll på dessa mängder som underlag till en
realistisk säkerhetsanalys av ett förvar "as built".

SLUTORD

Erfarenheterna från arbetena vid Äspölaboratoriet är av utomordentligt stor be-
tydelse för planeringen av plats- och detaljundersökningar av det svenska
djupförvaret.

Undersökningarna vid Äspö har i ett tidigt skede visat på platsens särdrag och
detta har beaktats i det fortsatta undersökningsarbetet.

Den använda strategin och metodiken bör ge ett gott resultat i de fortsatta
platsundersökningarna för djupförvaret, förutsatt att bergets blottningsgrad är
hög och att berggrundzonerna i övervägande grad är brantstående. Insatserna
vid Äspö visade också att flacka zoner var mindre betydelsefulla, vilket be-
kräftats.

Ett platsundersökningsprogram ska alltid anpassas till förhållandena på platsen.
Med modifieringar bör även goda resultat kunna uppnås i jordtäckta områden
med flacka zoner.
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Introduktion

Det svenska programmet för slutförvaringen av det utbrända kärnbränslet och
långlivade kärnavfallet befinner sig nu i ett skede där SKB söker möjliga och lämpliga
platser för lokaliseringen av ett slutförvar. I den processen krävs att det finns
framtaget kriterier för bergets egenskaper, kvalité samt sannolika respons på
lokaliseringen. I samband med platsvalet ställs frågan hur bra behöver berggrunden
vara för att erbjuda ett mekaniskt skydd för de olika ingenjörsbarriärer som kommer
att omge det utbrända kärnbränslet och kärnavfallet? Motsvarande fråga kan även
ställas vad gäller berggrundens skydd mot mänskligt intrång, naturliga katastrofer och
varje annan form av störning som kan drabba ett avsnitt av berggrunden.

Vilka kriterier ska man då ställa upp för att ett föreslaget platsval ska kunna
accepteras eller uteslutas? I det inledande skedet av kärnavfallsdebatten i mitten på
70-talet hävdade många geovetare och bergtekniker att man skulle leta efter det allra
bästa berget, d v s det berg som kännetecknades av stor utbredning, var homogent och
sprickfattigt samt hade hög hållfasthet. Bara det bästa berget var gott nog och
bergsprickor var av ondo. Kunskaperna när det gäller det mekaniska skyddet har visat
att det sprickfria berget är långt farligare än en lagomt uppsprucken bergmassa som
kan tillåta deformationer att ske längs befintliga sprickor. Den lagomt uppspruckna
bergmassan har också andra positiva egenskaper framför en homogen, isotrop,
sprickfattig och höghållfast bergmassa. Naturligtvis går det inte att acceptera denna
typ av allmänna påståenden även om de finns belagda i generiska modelleringsresultat
etc. Vi befinner oss nu i ett läge där SKB och SKI samt KASAM har att enas om
vilka kriterier som skall gälla för berggrunden beträffande kemiska miljön, mekanisk
stabilitet, förutsättningarna för radionuklidtransport och framtida intrång för att en
plats skall accepteras för djup geologisk slutförvaring.



SKB har i sitt FUD-program 92, Kompletterande Redovisning lämnat en förteckning
över de lokaliseringsfaktorer och kriterier som bör uppfyllas för att säkerställa
mekanisk stabilitet, sid.27." Gynnsamma faktorer är
- för svensk berggrund normala bergspänningar och värmeledningsegenskaper,
- homogen och lättolkad berggrund,
- tillgång till bergblock med få sprickzoner och låg spricktäthet omgivna av tydliga

svaghetszoner.
Ogynnsamma förhållanden är
- anomala bergspänningsförhållanden eller hållfasthetsegenskaper,
- starkt heterogen och svårtolkad berggrund,
- närhet till kända deformationszoner och postglaciala förkastningar."

Nuvarande kunskapsläget

För att kunna föreslå strategier och kriterier för varaktigt mekaniskt skydd av avfallet
i ett slutförvar måste man bygga på befintlig kunskap eller bygga upp ny. Inom
bergmekaniken och bergtekniken (eng. Rock Mechanics and Rock Engineering)
befinner vi oss i den lyckliga situationen att den nu existerande kunskapen hiom
områdena har ställts samman och publicerats i det som närmast kan betecknas som
bergmekanikens och bergteknikens encyklopedia. Ca 200 av världens ledande forskare
och tekniker från 25 länder har ställt samman sina kunskaper i det 4000 sidor stora
bokverket i 5 volymer med titeln: Comprehensive Rock Engineering; Principles,
practice & projects (Editor-in-chief J.A. Hudson) Pergamon Press, 1993.

Det är få vetenskaper förunnat att ha tillgång till en så väl samlad kunskap som
dessutom åsatts en ingående vetenskaplig granskning. Detta betyder emellertid inte att
forskningsfälten är uttömda och områdena färdigforskade. Tvärtom,
naturresursfrågorna, miljöfrågorna och slutförvaringsproblematiken i synnerhet reser
nya frågor som kräver sina lösningar och områdena befinner sig därför i en snabb
utveckling. Innehållet i Comprehensive Rock Engineering (CRE) innebär att det idag
finns en väl samlad kun?kap att utgå från för att upprätta strategier och kriterier för
varaktigt mekaniskt skydd av ett slutförvar. Vidare finns ett uttömmande
referenssystem att tillgå i artikelmaterialet.

Volym 3 av CRE behandlar Rock Testing and Site Characterization. Denna volym på
närmare 1000 sidor presenterar bergets egenskaper, svaghetszoner, bergspänningar,
geofysik, bergklassificeringar, testmetoder, tillämpningar samt platsbeskrivningar och
utgör naturligtvis en viktig kunskapskälla i arbetet med att upprätta kriterier för
varaktigt mekaniskt skydd.



I föredraget presenteras några av de viktigaste parametrarna, de undersöknings-
metoder som används, utvärderingsmetoder och noggrannhet. Bergspänningarna, som
är en av de centrala parametrarna för det mekaniska skyddet, ägnas särskild
uppmärksamhet. Hur väl känner vi spänningstillståndet i fennoskandisk berggrund,
hur väl kan vi bestämma spänningarna i ett förvarsområde utifrån mätningar i enskilda
borrhål, vilka metoder har vi att tillgå, hur bra fastställer dessa spänningarna, vilken
noggrannhet kan vi förvänta oss från olika metoder, hur kan vi teoretiskt förvänta oss
att spänningarna varierar i planet och med djupet, vilken magnitud och vilka
spänningsgradienter kan vi acceptera? Detta är några av de frågor som kommer att
belysas.

Metodik för systematisk parameterinsamling och analys av mekanisk stabilitet

Innehållet i CRE är förträffligt men för att kunna komma framåt i arbetet måste det
också finnas en strategi för hur informationen skall ordnas, samlas in, utvärderas och
presenteras så att den blir fattbar och besvarar de uppställda kriterierna. För detta
behövs ett system eller en metod. I föredraget presenteras det av professor J Hudson
utvecklade Rock 3ngineering System (RES). Under det senaste året har jag
tillsammans med Hudson vidareutvecklat hans RES system för tillämpning på
scenarios. Resultaten har redovisats i två rapporter till SKB varav en idag .finns
utgiven som arbetsrapport i SKB:s gula serie. Resultaten från denna tillämpning av
RES har bedömts vara lovande och vi har vid flera tillfällen under arbetet just berört
möjligheterna att tillämpa systemet på platsvalsprocessen.

Pågående förstudie om strategi och kriterier för mekaniskt skydd vid SKI

En förstudie om strategier och kriterier för varaktigt mekaniskt skydd har inletts med
stöd från SKI. Förstudien kommer att innehålla följande delar:

- definition av mekaniskt skydd för slutförvar
- tillämpning av RES på slutförvarets mekaniska skydd
- bergmassans egenskaper (intakta berget, svagheterna, bergspänningarna)
- testmetoderna och fältundersökningarna
- klassificering av bergmassan
- noggrannhet, precision och upplösning
- belastningarna till följd av lokaliseringen (under och efter förslutningen)
- kriterier för mekaniskt skydd
- återkoppling till RES



Tillämpningen av RES på slutförvarets mekaniska skydd

I det inledande skedet av projektet görs en tillämpning av RES i den form det
föreligger idag. Det innebär att interaktionsmatrisen blir av storleksordningen 7
gånger 7 och där man i det inledande skedet behandlar de allra viktigaste
parametrarna. Eftersom kriterierna för det mekaniska skyddet skall kunna ges även för
de belastningar som fås av värmet, glaciation etc så betyder det att följande
parametrar kommer att ingå: bergart, diskontinuiteter, bergspänningar, flöde, värme,
konstruktionen samt avfallet och dess barriärer. I denna del av studien avses också
belysas hur den mekaniska interaktionsmatrisen kan tänkas samverka med andra typer
av lokaliseringsfaktorer som t ex mänskligt intrång och hydrogeologi.

Bergmassans egenskaper

I detta avsnitt sker en noggrann genomgång av encyklopedian, CRE, med
målsättningen att urskilja de nödvändiga parametrar som krävs för att upprätta
kriterier för mekaniskt skydd samt hur intcraktionen mellan ingående parametrar idag
är kända eller behöver utredas närmare. Här gäller det också att bedöma relevansen
hos alla ingående (42 stycken teoretiskt möjliga) interaktioner hos
interaktionsmatrien. Vilka kan vi eliminera, vilka är speciellt viktiga utifrån vår
nuvarande kunskap.

Testmetoderna och fältundersökningarna

Bergmekanikerna har varit och är alltjämt noga med att upprätta normer och
metodbeskrivningar över alla använda tester. Dessa finns också väl beskrivna i CRE.
Det kan emellertid framkomma att det finns interaktioner som visar sig ha betydelse
för det mekaniska skyddet så som det definieras i interaktionsmatrisen och där det
visar sig saknas testmetoder och att dessa därför måste utvecklas. Vi vet också att
flera av de ingående processerna är kopplade och att vår nuvarande kunskap om de
kopplade processerna där mekaniken ingår som en parameter är fragmentarisk.

Klassificering av bergmassan

Det existerar idag som känt ett antal olika bergklassificeringsmetoder inom
bergmekaniken och dess tillämpningar. De är emellertid alla väldigt trubbiga
instrument men man bör här blicka in i möjligheterna att använda dem i en första
ansats för de delar som omfattar slutförvarets mekaniska skydd. Vidare kan man
överväga möjligheterna att införa ett nytt klassificeringssystem, sär,cMlt utvecklat för
tillämpning i samband med lokalisering av slutförvar för kärnavfall.



Noggrannhet, precision och upplösning

Definitioner och gränser för noggrannhet, precision och upplösning gäller strikt i alla
delar i framtagningen av kriteria och strategier( metoder, instrument, utvärderingar,
modelleringar). Det bör vara möjligt att upprätta dessa kriteria för de olika
undersökningsmetoder och utvärderingar som kommer till användning vid
lokaliseringsprocessen.

Belastningar till följd av lokaliseringen

För att kunna upprätta strategier och kriterier för det mekaniska skyddet krävs en
kunskap om de möjliga belastningar som ett slutförvar i en framtid kan komma att
utsättas för. Genom de arbeten som SKI genomfört i Project '90 och de som nu pågår
i Site'94 samt de studier som SKB bedriver så har vi ganska gott grepp om dessa
frågor idag. Detta utesluter emellertid inte möjligheterna för att nya scenario om
belastningar på berggrunden kan komma upp.

Kriterier för mekaniskt skydd och återkopplingen till RES

Detta är en mycket svår uppgift som för närvarande inte finns formulerad eller helt
genomtänkt. För närvarande finns en del uppslag hur kriterier för mekaniskt skydd
kan formuleras och hur återkopplingen kan ske till RES. Eftersom slutförvaret ska
kunna motstå olika former av störningar som seismicitet, neotektonik,
havsyteförändringar, glaciation, landhöjning etc. så måste de kriterier som ställs upp
inbegripa effekterna av dessa störningar. Hitills utförda studier med RES-metoden har
visat att den går att tillämpa på de fall ett slutförvar enligt centralscenariot utsätts för
en störning. Störningen resulterar då i ett specifikt scenario som kan påverka
slutförvaret före, under eller efter förslutningen.
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BERGETS RÖRELSEBENÄGENHET. PARAMETRAR,
SAMBAND OCH FÖRSTÅELSE

Bengt Leijon, Conterra AB

INTRODUKTION

I den komplettering till FUD 92 som SKB nyligen ingett till SKI diskuteras lokali-
seringsfaktorer för djupförvaret, knutna till kravet på mekaniskt stabilitet. Där
fastslås bl a följande:

"Förvaret skall förläggas i delar av berget som inte utgörs av zoner av uppsprucket
berg i vilka framtida förkastningsrörelser av betydelse skulle kunna utlösas.

Platsspecifika analyser av möjligheten till och effekten av, framtida bergrörelser
skall ingå i säkerhetsanalysen."

Detta föredrag ger en översikt över olika typer av bergrörelser och de parametrar
som styr dessa. Vidare diskuteras möjlig påverkan på ett djupförvar och metoder för
bedömning av framtida bergrörelser. Föredraget bygger på resultat från ett av SKB
initierat utvecklingsprojekt avseende bergrörelser /!/, /2/.

ÖVERSIKT ÖVER BERGRÖRELSER

Figur 1 visar en grov kategorisering av olika bergrörelser och de parametrar som styr
dessa. Vi särskiljer två huvudtyper av rörelser, nämligen:

Naturliga: Rörelser som skulle ha inträffat även utan förvarets närvaro

Inducerade: Rörelser som uppkommer till följd av den störning som förvaret i
sig eller dess tillskapande utgör

Det finns gränsfall som är svåra att hänföra till någon av kategorierna, men
uppdelningen förenklar problematiken.

Figur 2 visar olika typer av naturliga rörelser. Den vanligaste och viktigaste typen är
skjuvrörelser. En annan typ är extensionsrörelser. Blandformer, innehållande både
skjuvning och extension förekommer.

För skjuvrörelser särskiljer man av tradition rörelser i befintliga strukturer och
skjuvning genom intakt berg. Eftersom sprickor finns i alla skalor är indelningen
egentligen en skalfråga. Då man studerar rörelser i förkastningar brukar den omgiv-
ande bergmassan klassas som "intakt berg" trots att den innehåller befintliga sprickor
i mindre skala ("ordinära" makrosprickor). Vid exempelvis tunneldrivning i motsvar-
ande bergmassa karteras sprickorna å andra sidan i borrkärnor och tunnelväggar, och
behandlas som befintliga strukturer.
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Vad man egentligen menar med skjuvning genom intakt berg är att skjuvningen
utbildas i en skala som är mycket större än alla pre-existerande strukturer. Resul-
terande sprickgenerering och utbildandet av en skjuvstruktur är mycket komplicerade
processer. Förhållanden som leder till uppsprickning genom intakt berg, enligt
definitionen ovan, är ovanliga i svensk berggrund.

Man särskiljer även dynamiska (seismiska) respektive icke-dynamiska (aseismiska)
skjuvrörelser. Skillnaderna kan vara mycket betydande, både vad gäller själva
rörelsen och vad gäller effekterna på omgivningen. Merparten av de rörelser som
ackumuleras i svensk berggrund anses ske aseismiskt, men proportionerna mellan
seismisk- och aseismisk deformation är inte väl belagda. Mätdata över nutida
skjuvrörelser hänför sig nästan helt till det seismiska området, eftersom dessa
rörelser avslöjar sig via mätbar seismisk vågutbredning.

Naturliga rörelser, i varje fall sådana som är uppenbara eller åtminstone mätbara
över rimliga tidsrymder, är ovanliga i svensk berggrund. Därav följer att större
naturliga rörelser, som dessutom råkar påverka just den plats där förvaret finns, är
mycket osannolika företeelser. Inducerade rörelser däremot inträffar med nödvändig-
het i och med att belastningstillståndet störs av förvarets närvaro. Här är frågan
istället var, när och hur rörelserna uppträder.

De krafter som påverkar bergrörelser härrör ytterst från mycket storskaliga processer
såsom plattektoniska rörelser, glaciation och landhöjning. När det gäller själva upp-
trädandet finns det viktiga principiella skillnader mellan naturliga- och inducerade
rörelser, naturliga rörelser förekommer i alla skalor upp till den globala. Inducerade
rörelser är däremot begränsade till de volymer som belastningsmässigt störs av
förvarets närvaro, dvs till tunnelskalan eller som mest förvarsskalan. Man kan tänka
sig undantag där en lokal, inducerad överbelastning fungerar som tuvan som stjälper
lasset, dvs utlöser rörelser i väsentligt större volymer som redan tidigare var högt
belastade och befann sig i instabil jämvikt.

Naturliga rörelser styrs av en uppsättning in-situ parametrar som vi (rimligen) inte
kan påverka. Figur 3 redovisar faktorer som har central betydelse för skjuvrörelsers
uppkomst och förlopp. De påverkande faktorerna kan inordnas under följande fyra
rubriken

Belastning
Geometrisk fördelning
Typ (i vid bemärkelse)
Storlek

Naturliga rörelsers uppkomst och förlopp har i sig ingen koppling till ett djupförvar.
Eventuella konsekvenser för ett förvar av en naturlig rörelse påverkas däremot av
både rörelsen som sådan och av ett antal förvarsrelaterade parametrar. Med gängse
definitioner är vissa av de förvarsrelaterade parametrarna design-parametrar (t ex
läge, geometri och drivningsmetod) medan andra är in-situ parametrar (bergegen-
skaper och yttre belastningar). Gemensamt för alla förvarsrelaterade parametrar är att
de är påverkbara - direkt eller indirekt. Vi kan ju exempelvis ändra belastningarna
genom att justera djupet, eller indirekt påverka bergegenskaperna genom valet av
plats. För att kunna utvärdera rörelserna eventuella påverkan på ett förvar är det
alltså nödvändigt att först förstå hur de uppträder i den ostörda miljön.
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MÖJLIG PÅVERKAN PÅ ETT SLUTFÖRVAR

Bygg- och driftsskede

Figur 4 ger en översikt över parametrar som påverkar inducerade rörelser i tunnel-
skalan. De rörelser som induceras kring tunnlar och deponeringshål i samband med
berguttaget har konsekvenser for stabilitet, förstärkningsbehov mm. Effekterna är
alltså främst av byggteknisk art och vissa av de parametrar som påverkar de
inducerade rörelserna är att se som lokaliseringsfaktorer med avseende på teknik.
Indirekt finns en koppling till den långsiktiga säkerheten, eftersom rörelserna kan ge
permanent påverkan på berget kring tunnlar och deponeringshål. Även under drifts-
skedet kan vissa rörelser förväntas till följd av tidsberoende effekter i bergmassan.

Tidsperspektivet för bygg- och driftsskedena innebär att väl verifierad erfarenhet från
bergbyggnad inom gruv- och anläggningsindustrin är tillämpbar. Tillsammans med
de platsspecifika resultaten från de successiva bergundersökningar som kommer att
föregå byggandet ger denna erfarenhet en god grund för av prediktering av
inducerade bergrörelser och deras konsekvenser med avseende på byggtekniken.

Funktionsskedet

När det gäller potentialen för bergrörelser i det långa tidsperspektivet är det
uppenbart att befintlig ingenjörsmässig erfarenhet har begränsad giltighet. Allmänt
tillkommer svårbedömda förändringar av belägringstillstånd och grundvattentryck i
samband med glaciationsepoker. Specifikt för inducerade rörelser tillkommer
tidsberoende belastningar i form av svälltryck från bentonit, termobelastning och
eventuellt krypfenomen i bergmassan.

Underlaget för bedömning den långsiktiga rörelsebenägenheten måste hämtas från:

teoretiska modeller
analys av bergrörelser under tidigare geologiska epoker
plats specifika data från framförallt platsundersökningar

Möjligheterna att bedöma framtida bergsrörelser i en given bergvolym med hjälp av
teoretiska modeller är begränsade. Osäkerheterna vad gäller framtida belastningar har
redan nämnts. Vidare är ingångsparametrarna för modellerna, i form av hållfasthets-
och deformationsegenskaper för stora bergvolymer och diskontinuiteter mycket svåra
att fastställa. Ett bra mått på modellernas möjligheter och begränsningar för predik-
tering av storskaliga förkasmingsrörelser kan fås från vissa djupa gruvor, där man
sedan länge har haft möjlighet att jämföra prediktioner med verkligt utfall.

Det viktigaste underlaget för analys av rörelsebenägenhet i det långa tidsperspektivet
är de relationer som på empirisk väg kan etableras mellan strukturers dimensioner
och karaktär (utbredning i planet, vidd, morfologi) och storleken på de rörelser som
inträffat i dessa strukturer under tidigare geologiska epoker. En fördjupning av
kunskapen om dessa samband för fallet svenskt urberg är en angelägen forsknings-
uppgift
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SEISMOTEKTONISK VÄRDERING
Jordbävningsstudier med relevans för kärnavfallslagring
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Inledning

Liksom annan betydande geologisk och geofysisk aktivitet av olika slag äger de stora
jordbävningarna i allmänhet rum i gränszonerna mellan de stora litosfäriska plattor varav
jordens yttre hölje är uppbyggd. Sporadiskt förekommer emellertid också mycket kraftiga
jordskalv inne i plattorna. Indienskalvet hösten 1993 är ett av de senaste och ett av de
mest förödande (över 30.000 dödsoffer) skalven av denna art. Även i t ex Australien och
Canada har det under de senaste åren skett flera stora skalv i geologiskt gamla
sköldområden långt från närmaste plattgränszon.

Jordbävningarna i Sverige och omgivande områden är få och små. Liksom i många andra
intraplattregioner är anledningen till deras förekomst inte tydligt utredd. Vi räknar med att
det finns tillförlitlig statistik från åtminstone de tre senaste seklen över de största skalven i
Fennoskandien. Skalv med en magnitud av cirka 5,5, kanske uppåt 6, har inträffat ungefär
vart 50:de till vart 100:de år, de flesta i Norge. Vid det senaste, i Oslofjorden 1904, var de
starkaste effekterna skador på hus, särskilt i form av nedstörtande skorstenar, och raserade
stengärdesgårdar. Det finns en riklig litteratur om verkningarna från detta skalv. De största
svenska jordbävningarna under de senaste decennierna inträffade i juni 1985 vid
Skälderviken och i juli 1986 vid Skövde. Hundratusentals människor kände dessa skalv,
som hade magnituderna 4,6 resp. 4,5.

Vid Seismologiska avdelningen, Uppsala universitet pågår en intensiv forskning om olika
aspekter på da regionala jordbävningarna. Förutom grundforskningsintresset för hur
dynamiken verkar i berget, alltså rörelsernas och spänningarnas riktningar, typer och
dimensioner, finns det en direkt praktisk-ingenjörsmässig relevans för sådana studier, som
sammanhänger med säkerheten för känsliga strukturer, t ex kärnkraftverk och
berggrundsförvar för kärnavfall. En redogörelse för dessa studieområden - för teknikerna
och de viktigaste resultaten - presenteras i denna uppsats.

Seismisk risk

Vid riskstudier uppskattar man sannolikheten för att en jordbävning av en viss styrka skall
inträffa. Ett vanligt mått är återkomstperioden, som är det beräknade tidsintervallet mellan
två skalv av en viss magnitud att inträffa i en visst område. Några värden för olika
områden i Sverige ges i Tabell 1.

Det finns olika empiriskt härledda samband mellan partikelaccelerationen i marken (den
totala eller uppdelad i vertikala och horisontella komponenter) och magnituden eller
intensiteten. Medan magnituden är avsedd att vara ett objektivt mått på ett jordskalvs
styrka (utlöst vågenergi) och beräknas från seismografutslaget, är intensiteten en
kvantifiering av de icke-instrumentella effekterna, såsom skador av olika art på människor



Tabell 1. Återkomstperioder för jordskalv av olika styrka i olika områden i Sverige (efter
Kijko et al, 1993).

Magnitud

2,0
3,0
4,0
4,2
4,8

Återkomstperiod (år)
Område
Syd

0.2
2.5

30

500-600

Område
Vänern

0.3
3

35

500-600

Område
Nord

0.08
2
70

300

Område
Kusten

0.1
2.5

85
300

De magnituder som ges refererar till en regional Richter-skala för Fennoskandien.
Områden (se Kijko et al, 1993 för detaljer):
Syd: Sverige söder om 60 grader latitud N; Vänern: Delområde av Syd för Vänerregionen;
Nord: Sverige norr om 60 grader N; Kusten: Delområde av Nord längs Bottenhavs- och
Bottenvikskusten.
Högsta givna magnitud för resp. område bestäms av högsta förekommande magnitud i
databasen (se Wahlström, 1991).

och material och observationer/reaktioner från människor (när det gäller reaktioner även
djur). Accelerationen är en parameter som är "översatt" i byggnadsingenjöremas
vokabulär. För de nämnda jordbävningarna i/vid Oslofjorden, Skälderviken och Skövde
motsvarar intensiteten i epicentralområdet en total acceleration på cirka 30%, 10% och
6%, respektive, av tyngdaccelerationen, g.

Om man, som i Sverige, inte har ett mycket tätt och känsligt nät av seismografstationer, är
det normalt svårt att uppskatta ett jordskalvs fokaldjup. Djupet är naturligtvis en viktig
parameter i diskussionen om säkerheten för underjordsförvar. Ett undantag utgör de
sällsynta fall där en speciell våg, Rg, har registrerats. Denna indikerar att djupet är litet. I
avsaknad av Rg-fasen ger ofta den makroseismiska informationen (intensitetsfördelningen)
bättre besked om fokaldjupet än seismogrammen kan ge.

Seismotektonik, fokalmekanismer, bergspänningsriktningar
och seismogenetik

Jordbävningarna i Fennoskandien är inte slumpmässigt fördelade. I Sverige är aktiviteten
störst i den sydvästra delen, inklusive Vänerregionen, längs Bottenhavs- och
Bottenvikskusten och i Lappland/Norrbotten (Figur 1).

En jordbävning är en rörelse mellan två bergblock - stora eller små - längs en förkastning,
varvid i berget ackumulerad energi frigörs, en del i form av utsända seismiska vågor.
Varje skalv indikerar sålunda en spricka, svaghetszon el dyl i berget. En sådan struktur
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F/gwr 1. Seismicitetsfördelningen i Sverige under perioden 1963-1989. Cirklarna betecknar
epicentra för jordbävningar med magnituder (M) i intervallet 2.7-4.6. Jordbävningar med
lägre magnitud är inte medtagna.



behöver inte vara observerbar på ytan, men ytstrukturgeologi är ofta det enda man har att
"gå på" för att förbinda ett skalv med dess struktur.

En fokalmekanismlösning är en analysmetod där man utgår från egenskaper hos de
registrerade vågorna för att söka den - måhända gömda - "ansvariga" geologiska
strukturen. Man matar in olika avläsningsdata från många stationers seismogram och får
som resultat inte bara förkastningsriktningen och själva rörelseriktningen och -typen
(strike-slip, dip-slip, normal, omvänd) utan även de ungefärliga spänningsriktningama i
berget (horisontell, vertikal, kompressiv, tensil). Kvaliteten hos mekanismlösningen
bestäms av antalet registrerande stationer, hur väl dessa täcker olika riktningar från
epicentrum och kvaliteten hos de registrerade vågorna. Principiellt ger en lösning två
möjliga förkastningsriktningar, så ytterligare information behövs för att identifiera den
rätta. Informationen kan vara geologisk (lineamentkartor) ocli/eller seismologisk
(distribution av efterskalv - se nedan).

I åtskilliga fall har mekanismlösningar med relativt stor noggrannhet åstadkommits för
svenska jordbävningar. Det finns också en uppsjö av mindre tillförlitliga lösningar (för
små skalv). Det är här seismologens uppgift att inte falla för frestelsen att pressa fram det
orimliga ur sina ofta knapphändiga ingångsdata.

I den pågående debatten om orsaker till skalven i Fennoskandiska skölden är
fokalmekanismstudier viktiga, eftersom olika mekanismer och spänningar kan förväntas
enligt de två huvudhypotesema: Landhöjningen efter den senaste glaciationen och
plattektoniken med spänningstransport från Nordatlantiska ryggen. Enligt den senare
hypotesen skall ungefärligen nordväst-sydostliga kompressiva spänningar med en
dominerande horisontell komponent vara rådande i skölden. En sådan spänningstyp har
man också ofta fått i fokalmekanismlösningama, särskilt för småskalv i södra Sverige, men
det finns många avvikande mekanismer, även några välbestämda för större skalv (t ex
Skälderviken-skalvet 1985). Det finns åtskilliga argument för och emot vardera av
genereringshypotesema. Det är troligt att båda processerna är av betydelse.

Dynamiska härdparametrar

Tabell 2 ger värden för dynamiska härdparametrar för skalv av olika styrka i
Fennoskandiska skölden. Värdena bestäms ur amplitudspektret av jordbävningssignalen
under antagande av en viss geometrisk modell för härden (cirkulär, rektangulär, ..).
Osäkerheten i beräkningarna ligger främst i hur adekvat härdmodellen är, något som är
svårt att avgöra. Andra modeller än den som har använts för Tabell 2 kan ge avsevärt
annorlunda värden, särskilt för spänningsfallet. Tabellen ger alltså en högst approximativ
men ändock lättförståelig bild av hur "stort" ett skalv är i olika avseenden.

Fältundersökningar I: Efterskalv

En jordbävning följs vanligen av en serie mindre skalv, sk efterskalv, under några dagar,
kanske veckor. Efterskalven kan ses som en slutjustering till ett spänningsjämviktsläge
längs förkastningen som inte helt åstadkoms av huvudskalvet. I allmänhet är efterskalven



Tabell 2. Dynamiska härdparametrar för jordskalv av olika styrka i Fennoskandiska
skölden. (En cirkulär härdmodell har använts; efter Kim et al, 1989.)

Magnitud

2,0
3,0
4,0
5,0

Radie av
förkastningsyta
(km)

0,3
0,5
0,7
0,9

Relativ förskjutning
mellan bergblock
(mm)

0,1
0,6
2-3

10

Spänningsfall
över förkastning
(bar)

0,2
0,6
2
5-6

Magnitud enligt Tabell 1.

en till flera magnitudenheter mindre än huvudskalvet, vilket för Sveriges del innebär att de
nästan aldrig registreras av det permanenta nationella nätet.

För att höja detektionsnivån för efterskalv handhade Seismologiska avdelningen under
1980-talet ett mobilt nät med ett halvdussin känsliga seismometrar med avsikt att göra
snabba utryckningar i fält i anslutning till "större" svenska jordbävningar. Genom att
precisionslokalisera efterskalven hoppades vi kunna bestämma storleken och riktningen för
förkastningsområdet och få en detaljerad uppfattning om mekanismen hos en huvudskalv-
efterskalv-serie i skölden.

Resultaten från dessa undersökningar var varierande. Den mest lyckosamma expeditionen
skedde i samband med skalvet i Skövde 1986. Ett tjugutal säkra efterskalv registrerades
och magnitudbestämdes (lägsta magnitud -0,7). Fyra av dessa kunde lokaliseras, även med
avseende på fokaldjupet. Genom efterskalvens relativa lägen fick vi en god uppfattning om
hur den aktiva förkastningen var orienterad, även om korrelationen med ytgeologin förblev
osäker pga det rätt stora fokaldjupet, 25-30 km. Tre olika faser av successivt sjunkande
aktivitet kunde iakttas under de nära två månader fältundersökningen pågick. Den tredje
fasen påbörjades ungefär 10 dagar efter huvudskalvet och representerar måhända den
normala mikroskalvsaktiviteten i området.

Fältundersökningar 11: Lansjärvsprojektet

Lansjärvsförkastningen i Lappland/Norrbotten är en av de spektakulära förkastningar på
Nordkalotten som aktiverades i det sena avsmältningsskedet av den senaste nedisningen.
Den består av flera över jordytan observerbara segment, vilka förmodligen är
sammanbundna på ett visst djup. Här skedde, enligt geologiska kriterier, en eller ett fåtal -
i så fall under en mycket begränsad tidrymd av storleksordningen några decennier -
hastiga vertikala förskjutningar (jordbävningar) av stor dimension. Lansjärvsförkastningen
uppvisar som mest en nivåskillnad på över 20 m, vilket indikerar, om det har varit frågan
om en enda rörelse, ett jordskalv med magnitud större än 8. Därtill finns nära
förkastningen, och också i anslutning till flera av de övriga förkastningarna av samma art



på Nordkalotten, vittnesbörd om många stora jordskred som också har inträffat i det sista
isavsmältningsskedet och som plausibelt har utlösts av stora jordbävningar.

Med delar av det mobila nätet gjorde vi sommaren 1983 en tre veckor lång undersökning
av mikroskalvsaktiviteten längs Lansjärvsförkastningen. Ett fåtal små lokala skalv
registrerades. Data var inte tillräckliga för att närmare bestämma var dessa inträffade.

Åren 1987-1989 drev SKB ett tvärvetenskapligt projekt för att närmare kartlägga
Lansjärvsförkastningen. Ett flertal geologiska, geofysiska och geokemiska undersökningar
gjordes. Seismologiska avdelningens uppgift var att med ett tätt nät bevaka
mikroskalvsaktiviteten i närområdet runt förkastningen. En viss uppgradering av det
mobila nätet skedde, om än inte till en helt behövlig nivå för att göra t ex välbestämda
fokalmekanismlösningar. Stationsnätet var i drift under sammantaget cirka 10 månader
1987 och 1988. Precisionslokaliseringar av epicentra kunde göras för ett trettiotal små
lokala skalv. Data var tillräckliga för att djupbestämma ungefär hälften av dessa. Några
fokalmekanismer beräknades men utan större precision. Vare sig dessa eller
lokaliseringarna i sig tyder på ett klart kausalt samband mellan Lansjärvsförkastningen och
den nutida mikroskalvsaktiviteten, även om en viss geografisk överensstämmelse mellan
förkastningen och epicentra kan förmärkas. Det skall noteras att andra neotektoniska
förkastningar löper nästan vinkelrätt mot och korsar Lansjärvsförkastningen. Längs dessa
finns tydliga tecken på nutida rörelser. Den funna mikroskalvsaktiviteten kan vara
förbunden med dessa förkastningar.

Sammanfattning

De studier relaterade till seismiciteten i Sverige och Fennoskandiska skölden som är
relevanta för säkerhetsaspekter på den tilltänkta kärnavfallslagringen i berget ligger inom
flera områden:

* Seismisk risk; uppskattningar av hur ofta och var jordbävningar av olika styrka inträffar
och vilka accelerationer som kan uppkomma. Vänerregionen och kustområdet längs
Bottenhavet och Bottenviken hör till de seismiskt mest aktiva områdena i landet (Figur 1
och Tabell 1). En acceleration på någon eller några procent av g observeras vid jordytan
för ett normalstort svenskt skalv. För de största kända skalven i Fennoskandien, som det i
Oslofjorden 1904, var förmodligen accelerationen ungefär 30% av g.

* Seismotektonik, fokalmekanismlösningar, spänningar; samband mellan seismiciteten och
kända eller misstänkta förkastningar och svaghetszoner. Det är svårt att göra entydiga
korrelationer eftersom den strukturgeologiska informationen ofta är bristfällig och
noggrannheten i epicentralbestämningen baserad på avläsningarna från det nationella
seismologiska stationsnätet i de flesta fall är sämre än 10 km, för djupet ännu sämre.
Mekanismlösningarna kan här ge ytterligare information, men de är vidlådna osäkerhet pga
det glesa nätet. En horisontell, nordväst-sydostlig orientering för den maximala
kompressionsspänningen är dominerande för småskalv i södra Sverige.

* Seismogenetik; vad orsakar jordbävningsaktiviteten inne i Fennoskandiska skölden? Ett
par huvudhypoteser är den postglaciala landhöjningen och plattektoniken. Argumenten för



och emot dessa är många och till del motstridiga. Förmodligen är båda processerna
relevanta.

* Dynamiska härdparametrar; storlek av förkastningsyta, förskjutning och spänningsfall vid
en jordbävning. Värden på några hundra m (medelradien av förkastningsytan), några mm
resp. någon eller några bar är typiska för ett normalstort svenskt skalv (Tabell 2). De
största skalven i Fennoskandien kan ha haft en radie på en dryg km och en förskjutning
mellan bergblocken på några cm.

* Efterskalv; bestämning av förkastningsytans orientering och det aktiva områdets storlek
för ett jordskalv (huvudskalvet) med hjälp av distributionen av efterskalv registrerade med
ett lokalt nät. Olika faser av med tiden sjunkande seismisk aktivitet har observerats.
Fokaldjupet kan bestämmas med större säkerhet.

* Mikroskalv; detaljundersökning av tektoniskt intressant område. Liksom vid
efterskalvsundersökningar sker registreringen med ett lokalt utplacerat, högkänsligt nät.
Tillämpning längs Lansjärvsförkastningen, där ett trettiotal lokala mindre skalv
registrerades under loppet av tio månader. Förutom fastställandet om och i så fall var och
med vilken styrka småskalv förekommer, är seismotektonisk detaljkorrelation en uppgift
för en mikroskalvsundersökning.
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EXTENDED ABSTRACT

Vad är kemisk stabilitet?

Ett multibarriärsystem enligt KBS-3 metoden för isolering av utbränt kärnbränsle
kräver mekanisk och kemisk stabilitet i berggrunden under den tid som inneslutningen
skall fungera. Kemisk stabilitet innebär i detta sammanhang att grundvattnets kemiska
sammansättning förblir gynnsam för de olika barriärernas funktion över en tidshorizont
av 100.000 år.

Vilka är barriärfunktionerna?

I ett KBS-3 förvar utgörs skyddsbarriärerna av bränslet, kopparkapseln, lerbarriären
och berget. Två av dessa, berget och bränslet, har sin givna utforming, medan kapseln
och leran kan optimeras ur funktionssynpunkt.

Det använda bränslet är ett keramisk material som är mycket svårlösligt i vatten.
Eftersom de bildade radioaktiva ämnena finns inuti bränslekutsarna kan dessa endast
lakas ut i samma långsamma takt som urandioxiden löser sig. I kontakt med vatten tar
det miljontals år för allt bränsle att lösa sig.

Kopparkapselns uppgift är att fullständigt innesluta bränslet så att det inte kan lösas i
vatten och transporteras iväg. I en gynnsam miljö kommer kopparkapseln att hålla mot
korrosion i miljontals år, hur länge beror på kapselns tjocklek och mängden av
korrodanter som transporteras till kapseln.



Bentonitlerans uppgift är att avskärma kopparkapseln från strömmande grundvatten,
genom att den sväller och täpper till flödesvägar till kapseln och leder grundvatten-
flödet förbi kapseln. På så sätt minimeras mängden korrodanter som kan nå kapseln.
Grundvattnets sammansättning påverkar lerans svällande egenskaper och elasticitet/-
plasticitet.

Bergets främsta uppgift i förvaret är att tillgodose de stabila mekaniska och kemiska
förhållanden som är gynnsamma för kapselns och lerbarriärens hållbarhet och för en
långsam urlakning av radionuklider ur bränslet. Detta är bergets primära säkerhets-
funktion. Men berget fungerar dessutom som en fysisk barriär genom att det åstadkom-
mer en långsam transport av upplösta radionuklider via grundvattnet till markytan. På
så sätt hinner många ämnen avklinga helt innan de når biosfären. De olika radionukli-
dernas fördröjning i berget är primärt beroende av deras kemiska egenskaper.

Vilka kemiska förhållanden påverkar barriärernas funktion?

De kemiska faktorer som påverkar barriärernas funktion är företrädesvis koncentratio-
ner av olika lösta ämnen samt vattnets pH-värde och redox (Eh) förhållande. I tabell 1
finns de faktorer listade som har betydelse för de olika barriäremas funktion.

Tabell 1. Kemiska faktorer som påverkar barriärsfunktionema.

Kapsel Bentonitlera Bränsle Transport i berget

redoxbuffert
sulfidhalt
kloridhalt
bakterier

kaliumhalt
kalciumhalt
kloridhalt
sulfathalt

redoxpotential
pH-värdet
karbonathalt

humus och fulvo
bakterier
kolloider
mineralogi
geogas

En detaljerad genomgång av dessa faktorer görs i funktions- och säkerhetsanalyser som
kommer att genomföras under lokaliseringen och utbyggnaden av djupförvaret. Det är
inom ramen för dessa olika analyser man kan definiera exakt vilka förhållanden som är
gynnsamma och ogynnsamma. Helt allmänt kan man ändå ge följande värderingar:

Gynnsamma förhållanden är:

pH 6-9
reducerande förhållanden
måttliga salthalter
måttliga halter av humus och fulvosyror



Ogynnsamma faktorer är:

närvaro av löst syre i grundvattnet
extremt låga eller höga pH-värden
extremt låga eller höga salthalter
höga halter av fulvo och humussyror
höga halter av sulfatreducerande bakterier
hög halt av organiskt material
höga halter av kväveföreningar

I huvudsak förväntas de grundvattenkemiska förhållandena vara gynnsamma på de
flesta platser. På ett djup av 100-1000 m med reducerande förhållanden i granitisk
berggrund kommer situationen knappast att awika mer från plats till plats än vad den
varierar inom en och samma plats.

De kemiska förhållandena i berggrunden har studerats i samband med SKB:s typom-
rådesundersökningar under början av 80-talet, samt i Stripa, Finnsjön och på Äspö.
Resultat av dessa finns sammanfattade i tabell 2 och tabell 3. De intervall som anges
innehåller 95% och 99% av alla observationer.

Tabell 2. Haltintervallet för 95% och 99% av alla observationer av de viktigaste
kemiska faktorerna för bränslets, kapselns, lerans och bergets barriär-
funktion, platser med sött grundvatten.

Komponent 95% av alla
observationer

Median
värde

99% av alla
observationer

N

PH
Cl

so4
HCO3

Ca
K
Fe(löst)
HS
TOC

6.2 -
0.6 -
0.1 -
9
3
0.5 -
0.007 -
0.01 -
1.2 -

9.2
440
230
270
110
5
20
1.1
40

8.1
5.8
3.0
120
16

1.8
0.88
0.01
4.4

6.1 -
0.5 -
0.1 -
7
2
0.1 -
0.004 -
0.01 -
0.5 -

9.3
470
480
300
190
6.2
28
1.2
67

390
480
476
483
478
450
472
428
374

Totalt finns 491 observationer från platser med sött grundvatten i tabellen. Dessa
härrör från i medeltal fem djupa borrhålssektioner i 2-5 borrhål i typområdena Taavi-
nunnanen, Kamlunge, Gideå, Svartboberget, Fjällveden och Klipperås.



Tabell 3. Haltintervallet för 95% och 99% av alla observationer av de viktigaste
kemiska faktorerna för bränslets, kapselns, lerans och bergets barriär-
funktion, platser med salt grundvatten.

Komponent 95% av alla
observationer

Median
värde

99% av alla
observationer

N

pH
Cl
SO4
HCO3
Ca
K
Fe(löst)
HS
TOC

6.3
9.6
21
7
15
1.3
0.02
0.01
0.5

- 8.4
- 30000
- 930
- 320
- 13000
- 30
- 3.2
- 2.6
- 24

7.9
4200
280
61
1100
6.8
0.34
0.41
5.9

6.0 -
5.7 -
17
6
10
1
0.003 -
0.01 -
0.1 -

8.5
47000
1100
450
20000
33
4.4
5.0
29

322
383
340
380
383
331
225
128
322

I tabellen finns totalt 395 observationer från Simpevarpsområdet, företrädesvis Äspö,
men även Laxemar och Ävrö ingår. Kloridhalter över 12000 mg/l härrör från det 1700
m djupa hålet KLX 02 på Laxemar.

Vilka är (.säkerheterna?

Varje grundvattenkemisk provtagning är förenad med större eller mindre kontami-
neringsrisker. Dessa kan minimeras genom att provtagningsmetodik och utrustning
väljs omsorgsfullt. Det är ändå omöjligt att helt utesluta störningar som i många fall
härrör från själva borrningen av de djupa kärnborrhålen. Av de i tabell 2 och 3 listade
parametrarna är det främst TOC-halten som är osäker. Medianvärdet på både salt och
sött vatten ligger runt 5 mg/l medan den övre gränsen för både 95% och 99% in-
tervallen ligger avsevärt högre för sött vatten än för salt vatten. Anledningen till detta
är troligen att kontamineringen varit mindre i det senare skedet då de salta vattnen
undersökts. Det är emellertid omöjligt att exakt ange den översta gränsen för okontami-
nerat prov.

De redox- och pH-känsliga parametrarna, pH, Fe, HS och HCO3 har en större relativ
osäkerhet än övriga huvudkomponenter eftersom dessa kan påverkas av tryckföränd-
ringar och atmosfärssyre vid provtagningen. Mätningar in situ har ibland gett pH
värden som skilt sig upp till en pH enhet från mätningar på markytan. Ofta har
skillnaden legat kring 0.3 pH enheter.



Hur varierar de kemiska förhållandena från plats till plats och hur kommer de att
förändras med tiden?

Både haltintervall och medianvärden är snarlika i sött och salt vatten för pH, kalium,
karbonat, järn, sulfid och organiska material. De största haltskillnaderna existerar
mellan salt och sött vatten för huvudkomponenterna, klorid, kalcium och sulfat. Man
kan konstatera att medianvärdena skiljer sig en faktor 100-1000 medan intervallen
uppvisar en mindre skillnad. Speciellt för sulfat gäller att haltintervallen endast skiljer
med en faktor 2-3 medan medianvärdet skiljer en faktor 100.

Att spridningen är så stor innebär att variationerna i dessa parametervärden kan
förväntas vara lika stora mellan olika punkter inom en och samma plats som variatio-
nerna mellan olika platser. De enda säkra undantagen utgörs av klorid och kalciumhalt
där skillnaden mellan områden med sött och salt vatten förväntas vara större än
variationen inom respektive område.

Salt vatten på stort djup i berrgrunden, t.ex. på 500 m djup i Äspö, har en karaktär
som indikerar att det rör sig mycket långsamt. Tolkningen på Äspö är att de för-
hållanden som rått efter senaste isavsmältning, ca 12000 år tillbaka, gett upphov till
förändringar endast i de översta ca 500 metrarna. Nära markytan har det salta vattnet
tvättats ut under de senaste 3000 åren. På en annan plats kan förhållandena vara
annorlunda. Det är dock osannolikt att de skiljer sig från de som här definierats för sött
och salt område och att dessa variationer påverkar valet av plats.

Hur är det med redoxförhållanden?

Praktiskt taget samtliga av de undersökta grundvatten har visat sig vara reducerande,
till följd av reducerande förhållanden i berggrunden. Det är emellertid en kombination
av både kemiska reaktioner och biologiska processer som bestämmer redoxförhållande-
na. I ett nyligen avslutat experiment på Äspö visade det sig vara företrädesvis bakterier
som kvantitativt förbrukar det lösta syre som dras ned med inströmmande grundvatten
mot tunneln. I detta sammanhang är det den höga halten av organiskt material i vattnet
som bidrar till den bakteriella processen. Redoxbufferten är således en summa av
bidrag från reducerande mineral i berget samt eventuellt förekommande bakteriella
processer.

Bakteriell sulfatreduktion är en annan process som påträffats i tunnelpartiet från
påslaget ut till Äspö. Arbete pågår för att klargöra hur denna process, som genererar
sulfid, verkar och i vilken omfattning den kan och bör undvikas i ett djupförvar.

Eh-värdet är ett mått på hur oxiderande eller reducerande förhållandena är. I för-
varssammanhang är det av betydelse att vattnet är så reducerande att uran förekommer
i fyrvärd (=olöslig) form. Det exakta värdet är en funktion av vattnets pH-värde och
av järnhalten. Ett omfattande experimentellt arbete har visat att det går att mäta Eh, att
det är svårt att mäta Eh men att det ändå är meningsfulla resultat som erhålls. I
fortsatta undersökningar har Eh mätningarna betydelse främst för att bekräfta reduce-



rande förhållanden.



Geovetenskapliga kriterier för
förvaringsplatsens berggrund - Låg
grundvattenomsättning, kemiskt gynsam
och stabil miljö i förvarets närzon

Geokemi - regional och lokal karaktärisering

Margit Snellman



KASAM/SKI SEMINARIUM OM ACCEPTANSKRITERIER FÖR
BERGGRUNDEN VID DJUP GEOLOGISK SLUTFÖRVARING AV
ANVÄNT KÄRNBRÄNSLE

GÖTEBORG, 13-14.9.1994

GEOKEMI- Regional och lokal karaktärisering

Margit Snellman, IVO

EXTENDED ABSTRACT

Vad och varför karaktärisering av geokemin?

Bergets främsta uppgift i förvaret är att tillgodose de stabila mekaniska och kemiska
förhållanden som är gynnsamma för kapselns och lerbarriärens hållbarhet och för en
långsam urlakning av radionuklider ur bränslet. För att kunna utvärdera kemisk stabilitet
krävs kunskap om naturliga förhållanden, om de ämnen i vattnet som påverkar buffertens
och kapselns stabilitet och är av betydelse för radionukliders migration. Ytterligare fordras
kunskap om parametrar för att kunna utvärdera vatten-mineral jämvikten och olika faktorer
som inverkat och inverkar på utvecklingen av vattenkemin (Tabell 1). I karaktäriseringen
bestäms kemin för olika grundvattentyper, deras ursprung och utveckling samt dominanta
reaktioner och reaktiva processer i berget som bestämmer grundvattens kemiska och
isotopkaraktär.

Tabell 1. Kemiska faktorer av betydelse för barriärsfunktion och faktorer av betydelse
för utveckling av vattenkemin.

Kapsel

Redoxbuffert
Sulfidhalt
Kloridhalt
Bakterier

Bentonitlera

Kaliumhalt
Kalciumhalt
Kloridhalt
Sulfathalt

Bränsle

Redoxpotential
pH-värdet
Karbonathalt

Transport i berget

Humus/Fulvosyror
Bakterier
Kolloider
Mineralogi

Utveckling av
vattenkemin

Infiltreringsbe-
tingelser
Istider
Kustnära
förhållanden
Halten av
organiskt
material
Gaser
Mineralogi
Bergets
geologiska
historia
Hydrauliska
förhållanden
Struktur



Tillgänglig data?

Inom forskningsprogrammet för såväl SKB som TVO har platsundersökningarna som
igångsattes på 8O-talet omfattat hydrogeokemiska undersökningar för karaktärisering av
grundvattenkemiii i berggrunden ner till ett djup på 1000 m (Tabell 2). SKBs
undersökningsprogram har omfattat 15 områden medan TVO utfört studier på 5 platser. I
Finland har också IVOs platsundersökningar för slutförvar av reaktoravfall bidragit med
vattenkemidata ner till ett djup av 200 m.

Tabell 2. Lokal och regional geokemidata i Sverige och Finland.

Lokal data inom
platsundersök-
ningsprogrammet

SKB+TVO

IVO

Regional data inom
platsunder-
sökningsprogrammet

SKB

TVO

Referensdata från övriga
undersökningar

Brunnsarkivet, Sverige

GSF, Finland

GSF, Finland

Naturlig analog:
Palmottu, Finland

Provtagningspunkter

Avmanschetterade djupa
borrhål,
40 - 1000 m djup,

Multipackers (TVO)

Avmanschetterade
borrhål,
15 - 200 m

Äspö/Ävrö/Laxemar
bergbrunnar, havsvatten

Bergsbrunnar, bäckar,
åar, sjöar, källor,
Regnvatten och snö

Bergsbrunnar
140 000

Djupa borrhål från
malmkritiska områden

Bergsbrunnar, 3000

Borrhål

Monitoring

Fältmonitoring av
pH, Eh, O2 och
konduktivitet

In-situ (SKB)

Fältmonitoring av
pH, Eh, O2 och
konduktivitet

Fältmonitoring av
pH, T, konduktivitet
(ytvatten + brunnar)

Fältmonitoring av
pH, Eh, konduktivitet

Fältmonitoring av
pH, konduktivitet

Fältmonitoring av
pH, Eh, O2 och
konduktivitet

Analys

Katjoner, anjoner,
redoxkomponenter
spårelement,
isotoper, gaser

Katjoner, anjoner,
redoxkomponenter
spårelement,
isotoper, gaser

Katjoner, anjoner,
isotoper

Katjoner, anjoner,
isotoper, vissa
spårelement

Begränsad analys

Katjoner, anjoner,
redoxkomponenter
spårelement,
isotoper, gaser

Begränsad analys

Katjoner, anjoner,
redoxkomponenter
spårelement,
isotoper, gaser



Den lokala karaktäriseringen har främst ägt rum genom provtagning av djupa borrhål
(300-1000 m) efter en monitoringsperiod av 4-10 veckor från avmanschetterade sektioner
i borrhålen och senare via multipackersystem (TVO) som installerats i borrhålen 2-3 år
innan provtagningen. Vattenförande sektioner av bredden 5-200 m har provtagits. För att
undgå störningar av kritiska parametrar som blir störda av luft har provtagningen föregåtts
av monitoring av parametrar i en flow-through cell eller in-situ i borrhålet (SKB) av pH,
Eh, O2 och konduktivitet. För att uppnå bästa resultat har vissa parametrar analyserats i
fältlaboratoriet; t.ex. alkalinitet/aciditet, järn(II)/järn(III), sulfid och tracern uranine.

I den lokala karaktäriseringen har också ingått en utförlig studie av de hydrologiska och
geologiska förhållanden omfattande även studier av sprickmineral.

Regional karaktärisering av grundvattenkemin är speciellt väsentlig för den geokemiska
modelleringen av evolutionen i området. Med uppgifter om de vattenkemiska egenskaperna
vid infiltrationen kan den geokemiska utvecklingen av olika vattentyper på olika djup
utvärderas. I TVOs förstudier 1987-1992 startade den hydrogeokemiska karaktäriseringen
med en regional referensprovtagning inom ett större område på ca 30 km2 på de fem
platserna. Referensprovtagningen omfattade ytvatten såsom älvar, bäckar, sjöar, havsvatten,
källor och bergsbrunnar, dessutom insamlades regnvattenprov månadsvis under en period
av minst ett år. Referensdata i Sverige har tagits från Brunnsarkivet. I Äspöområdet har
bergsbrunnar och havsvatten provtagits.

Referensdata i både Sverige och Finland finns tillhanda från grundvattenundersökningar för
vattenutvinning som utförts sedan 40-50 år tillbaka, i Sverige har dessa data insamlats i
Brunnsarkivet, i Finland finns data insamlad hos Vatten- och Miljöstyrelsen och olika
vattendistrikt. Dessa undersökningar sträcker sig högst ner till ett djup på 200 m och har
begränsade analysresultat. Karaktäriseringstudier av djupa kristallina grundvatten i
områden med malmpotential har pågått under 1985-1991 på Geologiska
forskningscentralen i Finland. Provtagningen har ägt rum ner till ett djup på ca. 1000 m
och den har föregåtts av fältmonitoring av kemiska parametrar. Analysen har också varit
utförlig. Geologiska forskningscentralen initierade studien av den naturliga analogin
Palmottu under 1980-talet med syfte att identifiera och kvantifiera naturlig förekomst av
olika geokemiska processer som förväntas äga rum i och runt ett slutförvar. Förutom
studier av uran-vattenjämvikten omfattar studierna analys av vattenkemiparametrar som är
väsentliga både för utvärdering av barriärsfunktion och vatten-mineraljämvikten.

Vilka resultat har uppnåtts?

Vattenkemin i varje område har sin egen karaktär som en följd av evolutionen i området.
Vattenkemin har påverkats av; växelverkan mellan berg och vatten, blandning av vatten
med olika ursprung, flödet och den geologiska utvecklingen i området. En preliminär
modell för variationen i grundvattenkemin med djupet och tolkade processer som inverkat
och inverkar på vattenkemin har uppställts för TVOs undersökningsområde Olkiluoto i figur
1.

Salthalten

Vatten av olika salthalt, har påträffats inom de svenska och finska
platsundersökningsprogrammen ner till ett djup av 1200 m. De mera kustnära områdena
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Figur 1. Variationen i grundvattenkemin samt beskrivande parametrar och tolkade
processer som inverkat och inverkar på vattenkemin (Pitkänen et al. 1994).

kännetecknas generellt från ett visst djup av förekomsten av salta vatten. Djupet kan
emellertid variera inom samma område. Inom Olkiluoto området har bräckt vatten
påträffats ner till ett djup av 40 - 400 m (Figur 1). Salt vatten med en en maximal halt av
22 g/l klorid har påträffats på ett större djup, nedanom 400 - 500 m.

Salthalten och dess ursprung kan uppskattas på basen av den geologiska historian, avståndet
från forna och nuvarande kustlinje och data som finns tillgänglig från
platsundersökningarna. Salta vatten kan ha ursprung i gammalt marint vatten eller från
hydrotermiska reaktioner baserat på hydrotermiska förändringar i sprickor och
jonförhållanden såsom Br/Cl samt Ca/Mg och de stabila isotoperna deuterium och syre-18.
Fennoskandien har utsatts för flera glaciärperioder och djupa grundvatten har spår av
glaciält smältvatten, ex. på Äspö ner till djupet 400 - 600 m. På Olkiluoto syns spår av
gammalt marint vatten, baserat på isotopanalys av H-2, 0-18, S-34, Sr-87/Sr-86 och 0-18
(SO4) och vattnets kemiska sammansättning. Det salta vattnet på Olkiluoto har sitt ursprung
främst i en blandning av gammalt marint vatten och en djup salt vattentyp.
Massbalansmodellen för evolution av grundvatten inom Olkiluoto området antyder att det
djupa salta vattnet till ett djup av 400 - 600 m har ersatts av en gammal marin vattentyp
och det bräckta vattnet ovanför djupet 400 - 500 m av ett sött vatten vid landupphöjningen



efter istiden (Figur 1). Det salta vattnet verkar kemiskt mycket stabilt på basen av samma
Br/Cl förhållandet i vattnet och berget, och den högre halten av de stabila isotoperna syre-
18 och deuterium jämfört med de övriga vattentyperna.

pH och karbonathalten

Generellt ökar pH med djupet och salthalt i de undersökta områden. pH buffras av kalsit
upplösnings/fällningsreaktioner och silikathydrolys (figur 1). Reaktionernas utbredning
varierar i olika områden beroende på den hydrauliska gradienten. Karbonathalten i vattnet
kontrolleras av ovannämnda reaktioner kopplade med aerobiska/anaerobiska
respirationsprocesser.

Redox

Vid grundvattenprovtagning är speciellt redox-parametrarna känsliga för störningar, såsom
tryckförändringar och atmosfärisk kontamination. Detta har lett till utförliga experimentella
undersökningar och utveckling av in-situ mätningar speciellt inom det svenska programmet.
Dessa utvecklas även mom TVOs pågående detaljundersökningsprogram. Speciell vikt har
också lagts på utförlig analys av grundvattnets potentiella redoxparametrar och på effekten
av mikrober.

I redoxexperimentet som utfördes på Äspö visade det sig vara företrädesvis bakterier som
kvantitativt förbrukar det lösta syret som dras ned med inströmmande grundvatten mot
tunneln. I Olkiluoto tyder redoxkemin på en syreförbrukning redan i övre berggrunden och
en sammankoppling av en anaerobisk respiration med en mikrobiell sulfatreduktion och
järnreduktion i sötvatten- och bräckvattenskiktet (Figur 1). Isotopstudierna av sulfat och
sulfid i gränsen bräckvatten skiktet och på gränsen mellan det bräckta och salta vattnet
väntas ge klarhet i sulfatreduktionens omfattning och vilken tidsperiod det rör sig om.
Likaså förväntas arbetet inom Äspöprojektet gällande sulfatreduktionens verkan, omfattning
och hur den kan och bör undvikas också bidra till förståelsen för processen i Olkiluoto.

Vatten-mineral jämvikten

På basen av de finska undersökningarna spelar vatten-mineral reaktioner generellt en större
roll i övre skiktet av berggrunden. På större djup har vatten-mineral reaktionen en viktig
roll vid kontroll av pH och redoxprocesserna och för den långtida utvecklingen av
vattenkemin (Figur 1, Olkiluoto). I Olkiluoto har kalsit- upplösnings/fällningsreaktioner och
silikathydrolys en viktig roll vid buffringen av grundvattenkemin till ett basiskt pH.
Kalsiten upplöses då koldioxidrikt surt vatten infiltreras i berggrunden för att senare utfällas
på ett visst djup parallellt med sänkning i karbonathalten och kalsiumhalten.
Sulfatreduktionen har lett till en fällning av svårlösliga sulfider.

Sprickmineralerna, deras förekomst samt isotopanalys, kan hänvisa till processer som
försiggått vid extrem temperatur för en lång tid sedan. Hydrotermiska procesesser har
identifierats vara ansvariga för de höga salthalterna uppmätta i Olkiluoto, medan 0-18 och
C-13 resultat för kalsiter hänvisar till fällning av kalsiter vid låg temperatur.
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Vid planerat slutförvar av använt kärnbränsle förväntas en komplett geohydrologisk
karaktärisering av platsen för att bevisa den hydrogeologiska barriärens effektivitet.
Denna är en del av flerbarriärssystemet bestående av tillverkade barriärer samt den
geologiska barriären. En hydrogeologisk beskrivning ger information om flödesvägar,
mängder, och den kemiska sammansättningen av det underjordiska vattenflödet genom
förvarsområdet vid dagens läge, samt förväntade förändringar under 100000 år framåt.
Det finns emellertid stora svårigheter vid en komplett hydrogeologisk
platskaratärisering i sprickigt kristallint berg. Detta beror på det geometriska
mönstrets komplexitet hos svaghetszoner (strukturer) i berget, där både bergrörelser
och vattenflöde kan ske. Rumsdistributionen hos dessa strukturer är komplicerad,
liksom sammankopplingen (konnektiviteten) mellan strukturer, och den interna
heterogeniteten inom varje struktur.

Vattenrörelser genom kristallint berg är extremt beroende av det geometriska
mönstret, konnektiviteten och den interna heterogeniteten hos strukturerna. Vattnet
orsakar både nedbrytning av tillverkade barriärer och transport av urläkta
radionuklider till biosfären. Säkerheten i den hydrogeologiska karaktäriseringen av
systemet i dagens läge minskas kraftigt av osäkerheten i ovanstående komplexa
faktorer. Underjordisk vattenrörelse beror på de långsiktiga ytkonditioner som
klimatförändringar och glaciation påverkar, vilkas förlopp är kontroversiella
forskningsämnen. Detta bidrar till ökad osäkerhet i karaktäriseringen av
förändringar som väntas i det framtida hydrogeologiska systemet.

Äspö Laboratoriet är SKBs demonstrationsanläggning för
platskaraktäriseringsmetoder, vilkas tillämpning planeras under det nära föreliggande
platsvalsskedet, och den teknologi som kommer att användas i slutförvarets tillverkade
barriärsystem. Som en del av SKIs SITE-94 Projekt har en integrerad hydrogeologisk
analys av SKBs förundersökningsdata genomförts för att skapa en oberoende
karaktärisering av Äspös hydrogeologi. Karaktäriseringens syfte är att fylla
informationsbehovet i SKIs säkerhetsanalys av ett hypotetiskt slutförvar vid platsen.
Förundersökningsdata baserades på mark- och borrhålsmätningar innan tunnelbygget
påbörjades, och både insamlingsmetoder och datatyper skall gälla vid framtida
platsundersökningar. Karaktäriseringens resultat, SKI modellen av Äspö, tar hänsyn
till geologisk, hydrologisk, geofysisk och geokemisk data. Analysen har genomförts i
samarbete med Sven Tirén, geolog vid GEOSIGMA Uppsala, samt med Pierre Glynn,
geokemist vid U.S. Geological Survey. Trots att endast en genomgång av SKBs
utförliga datamängder var möjlig under detta projektarbete, har över 50 strukturer
identifierats i området, av vilka de flesta visade sig vara vattenledande.

När KBS-3 regler för förvarsplacering (där minimiavstånd mellan kapsel och struktur
anges) tillämpas på SKI modellen, utesluts största delen av Äspö p.g.a. den höga
tätheten hos vattenledande strukturer. Det är därför ej möjligt att lokalisera SKIs
SITE-94 hypotetiska förvar på Äspö, om inte dess volym understiger en tiondel av det



fullskaliga KBS-3 förvaret. Medan ett stort flertal av de underjordiska punkter där
mätningar har visat att berget leder vatten tillhör identifierade flödesstrukturer i SKIs
modell, saknar många andra uppmätta flödespunkter samband med identifierade
strukturer. Det innebär antingen att ett flertal strukturer fortfarande saknas i SKI
modellen, eller att vissa vattenförande strukturtyper ej kunde tolkas. SKIs
hydrogeologiska karaktärisering där över 50 strukturer tolkats inom ett begränsat
område, och som baserats på det mest utförliga undersökningsprogram som
genomförts vid SKB, är i bästa fall, ofullständig.

Skulle fortsatt analys av förundersökningsdata producera 50 nya strukturer och skulle
dessa innebära en fullständig hydrogeologisk platskaraktärisering? Skulle tillägg av
nya borrhål endast bekräfta redan identifierade strukturer, eller skulle nya borrhål leda
till identifiering av t.o.m. fler nya strukturer? Eftersom Äspö saknar plats för minsta
möjliga slutförvar, och om Äspö är representativt av svenskt berg, innebär det att
KBS-3 kapselpositioneringsregler bör ändras så att slutförvaret eventuellt kan placeras
i spnckigt berg, eller betyder det att om tillräckligt många borrhål placeras för att finna
strukturer, skulle så många strukturer hittas att varje bergvolym som undersöks blir
oanvändbar som förvaringsplats?

Hydrogeologisk karaktärisering av en föreslagen förvaringsplats kommer att vara en
nödvändighet oberoende av lösningen till ovanstående frågor. Den huvudsakliga
användingen av sådan karaktärisering kommer emellertid att vara till anpassning av
förvarsdesign till lokala omständigheter. Detta består till största delen av bortval av
kapsel- och ortpositioner som är för nära identifierade strukturer. Varken bevis eller
övertygande argument angående slutgiltig säkerhet, baserad på hydrogeologisk
karaktärisering, och baserad på den geologiska barriärens funktion, kommer att finnas
tillgänglig när tillstånd skall utfärdas. Idag finns lika mycket kunskap om den
geologiska barriären som kommer att finnas om tio år. Eftersom svårigheter med att
garantera den geologiska barriärens säkerhetsfunktion föreligger, och en osannolikhet
att våra mögliheter att garantera hydrogeologisk säkerhet snart ökar (eller att man
någonsin kommer att kunna utföra en fullständig platskaraktärisering), måste platsvalet
och det slutgiltiga beslutet angående kärnbränslefbrvaring vara ett politiskt beslut.
Vetenskapen kan bäst bidra med den bedömningen att djup geologisk slutförvaring av
använd kärnbränsle ger större säkerhet än alternativa lösningar, men detta är
fortfarande oklart.
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INLEDNING

När man redovisar säkerhetsbringande faktorer för ett slutförvar för använt
kärnbränsle eller då man redovisar olika lokaliseringsfaktorer för det, nämns ofta

låg grundvattenomsättning som en viktig * >2 komponent. Sällan eller aldrig
definieras vad låg grundvattenomsättning är vilket ännu så länge kanske är klokt.
SKB, och andra, har emellertid lagt ner ett stort arbete för att finna vilka faktorer,
som styr grundvattenomsättningen, hur dessa varierar i svensk berggrund, och hur
kunskapen om detta kan utnyttjas för att lokalisera och konstruera ett slutförvar för
använt kärnbränsle. I det följande kommer dessa frågor att analyseras.

LÅG GRUNDVATTENOMSÄTTNING

Med grundvattenomsättning menar vi i detta sammanhang den mängd grundvatten,
per tidsenhet, som strömmar genom förvaret i sin helhet, Q, eller genom delar av
det, q(x,t). Det senare benämnes också specifikt flöde, och varierar med läget och
ofta också i tiden. Summerar man det specifika flödet över förvarsvolymen erhåller
vi genomströmningen:

Q = v f q(x,t) dV (1)

Nära relaterat till det specifika flödet är grundvattnets transporthastighet, v t. Om vi

för ögonblicket bortser från dispersion och liknande effekter, och antar att vi känner
flödesporositeten, nt, ges transporthastigheten som:

v t = q(x,t) / nt (2)

Vad är då låga värden på grundvattenomsättning och transporthastighet? Vi kan
svara på två sätt, båda relativa eftersom något absolut svar på frågan är omöjligt att
ge:

De är låga relativt allmänt förekommande värden, t ex i resten av Sverige. För
att kunna svara måste vi således ha en uppfattning om hur normalsituationen är,
en databas. Som ett relevant svar uppfattas sannolikt att grundvattenomsätt-
ningen är flera storleksordningar (10 - potenser ) lägre än normalvärdet, eller
statistiskt sett överträffas med en sannolikhet mycket nära ett.
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De är lägre än något givet gränsvärde. Vilket givetvis medför att vi måste veta
mycket om en plats för att kunna uttala oss. Man kan också påpeka att bakom
varje gränsvärde ligger överväganden, som baserar sig på värderingar om vad
som är acceptabelt eller inte.

Att i absoluta tal avgöra vad som är högt eller lågt är således inte möjligt. Mer
fruktbart torde då vara att diskutera, vad som påverkar grundvattenomsättningen ocii
hur vi kan identifiera dessa faktorer. D v s föra en diskussion om högre eller lägre.

FAKTORER SOM PÅVERKAR GRUNDVATTENFLÖDET

Skillnader i lägesenergi (grundvattennivå, potential) mellan olika delar av ett
grundvattenmagasin driver flödet och bergets förmåga att leda vatten avgör hur stort
flödet är för en given nivåskillnad. Matematiskt formulerar vi ofta detta med

Darcy's lag^, så att:

q(x,t) = K(x) * grad h(x) eller kort q = K * i (3)

Där K(x) = K är den hydrauliska konduktiviteten och grad h(x) = i är gradienten.

Vi ska emellertid vara medvetna om att Darcy's lag baserar sig på ett antal
antaganden om hur det geologiska mediet fungerar och att speciellt för ett spnckigt

berg dessa grundantaganden inte alltid är uppfyllda^ i den skala vi väljer att arbeta.
Man kan emellertid med visst fog säga att Darcy's lag gäller för systemets smådelar
och att problemen uppstår när man skall skala upp till större volymer, vilket medför
att vi kan föra resonemangen med utgångspunkt från denna. Vidare har en stor del
av de data, som publicerats om urbergets hydrogeologiska egenskaper, redovisats
med Darcy's lag som bas.

Om vi nu vill bestämma ett ensidigt intervall för q, d v s om q är mindre än ett visst
kritiskt värde, qcrit> ^ ^ v* utnyttja att konduktivitet och gradient är negativt

korrelerade i ett inhomogent flödesfält , dvs där konduktiviteten är högre är
gradienten lägre och tvärtom. Vill vi då bestämma ett väntevärde för specifika
flödet, E(q), kan vi beräkna detta som:

E(q) = E(Ki) = E(K) * E(i) + Cov(K,i) < E(K) * E(i) (4)

Eftersom covariansen för K och i, Cov(K,i), enligt ovan är negativ finner vi att
väntevärdet för q alltid är mindre än produkten av väntevärdena för konduktivitet,
E(K), och gradient, E(i). vi kan alltså i princip nöja oss med att diskutera
konduktivitet och gradient var för sig så länge produkten är lägre än det kritiska
värdet.
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DEN HYDRAULISKA KONDUKTIVITETEN

Grundvattenflödet i kristallint urberg går genom dess sprickor. Det innebär att alla
faktorer, som påverkar sprickornas samband och geometri också påverkar
konduktiviteten. Några kommer att diskuteras nedan.

Sprickfrekvensen, enbart, är en dålig indikator för konduktiviteten. Studier har visat
att korrelationen mellan sprickantal och K är låg5'** och att huvuddelen av alla
sprickor kan betraktas som täta^, eller omvänt att det är ett relativt fåtal sprickor,
som leder vattnet genom berget. Vi bör således söka förklaringar, dels i bergets
deformationshistoria, dels i hur bergarten påverkas av uppsprickning och
deformationer.

Bergarten betydelse har studerats bland annat i Äspölaboratoriet^. Figur 1 visar en
analys av konduktivitetsdata från förundersökningarna^- Vi finner här att de mera
basiska bergartsleden i allmänhet har lägst konduktivitet, men också att varia-
tionerna inom varje bergart är större än mellan medianvärdena. Anmärkningsvärt är
att mylonit visar det lägsta värdet, då denna bergart är direkt knuten till stora
bergrörelser.

Figur 1. Den hydrauliska konduktivitetens fördelning i olika bergarter i Äspölabora-

toriet. Basen för analysen är injektionstester i 3 m intervalP.
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Man får således anta att skilda mekaniska egenskaper, som ger sig till känna som

sprickfrekvens, längd, m m", liksom de produkter, som bildar sprickfyllnader har

betydelse-*>". Man kan också se att i ett heterogent område", vissa bergarter
spricker upp mer än andra på grund av kompetensskillnadenia.

Urbergets deformationshistoria är lång och komplicerad^. Studier på Äspö har
emellertid visat att förekommande sprickzoner ofta haft olika roller och därmed

också olika deformationstyp i olika deformationsfaser^. Vi kan alltså inte entydigt
knyta konduktivitet till zonstorlek eller riktning. Allmänt sett kan man dock säga att
viktigare grundvattenledare har sin motsvarighet i sprickzoner, och det är också i

dessa huvuddelen av grundvattnet rör sig**.

Övriga faktorer, som styr konduktivitesfördelningen i berget är bland annat
bergspänningens storlek, inverkan av markytan i form av upplösning och avsättning
av sprickfyllnader med grundvattenflödet, detta gäller fåmst kalcit och olika
järnföreningar, samt påverkan genom deformationer och permafrost under de
kvartära nedisningarna. Dessa faktorer medför tillsammans att vi normalt har en
högre hydraulisk konduktivitet nära markytan, se Figur 2.
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Hydraullc conductlvlty versus depth
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Som Figur 2 visar finns det en väl belagd avtagande trend med djupet för alla
bergarter i området. Denna trend gäller också de konstaterade sprickzonerna i
området.

Sammanfattningsvis finner vi således att en relativt sett låg hydraulisk konduktivitet
gynnas av:

Litologisk homogenitet
En bergart, som inte är alltför sur
Få men väldefinierade stora sprickzoner

- Ett föriäggningsdjup större än mäktigheten på den av markytan påverkade
zonen.

DEN HYDRAULISKA GRADIENTEN

Som nämnts tidigare styrs den hydrauliska gradienten av skillnaderna i grundvatten-
nivå inom ett område. En låg relief, flackt landskap eller hav medför således också
låga gradienter. Man finner emellertid också att mot större djup, vi även med

konstant hydraulisk konduktivitet, har lägre gradienter än vid markytan^, se Figur
3.

"34. TL_

•100m

Figur 3. Ström- och ekvipotentiallinjer i ett småkulligt landskap^.

Orsaken är, dels att topografins inverkan utjämnas på större djup, dels att
grundvattenbildning och avbördning sker vid markytan, så att medelflödeslängden
för de strömrör, som går ned till djupare nivåer blir längre.
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Två ytterligare faktorer kan ha stor betydelse för gradienterna genom ett förvar^,
dels ett saltare vatten mot djupet, som ger stagnanta förhållanden, dels uppvärmning
genom vänneutvecklingen från det deponerade bränslet, som ökar gradienten. Man
kan emellertid visa att båda dessa huvudsakligen är hydrostatiska problem, vilket
medför att deras verkan kan beräknas med jämförelsevis god noggrannhet.

Sammanfattningsvis gynnas en låg gradient således av:
Flack terräng

- Låg relief
Hög salthalt hos grundvattnet

- Liten värmeutveckling i förvaret

NÅGRA ORD OM FLÖDESPOROSITETEN

En sammanställning av resultat från flera spårförsök i urberg har visat att

konduktivitet och flödesporositet är positivt korrelerade1-*. Detta innebär enligt
Ekvation (2) att transporthastigheten inte ökar lika snabbt som grundvattenom-
sättningen vid stigande hydraulisk konduktivitet. Totalt betyder dock detta ganska

lite eftersom konduktiviteten, som ofta varierar men flera storleksordningar" inom
begränsade bergvolymer, kommer att dominera. Denna variation medför dock ett
annat fenomen, nämligen att flödet i en hydrauliskt heterogen berggrund endast

upptar en liten del av bergvolymen, flödet är kanaliserat^. Detta medför att vi kan
finna koncentrerade flöden med jämförelsevis mycket höga transporthastigheter.

Slutligen kan vi därför tillägga:
- I en hydrauliskt homogen berggrund är risken för snabba grundvattenkanaler

mindre.
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Geokemins betydelse för migration av radionuklider i berggrunden

Stig Wingefors, SKI

1. Inledning

En av de viktigaste delarna i en säkerhetsanalys av slutförvar i berg är att genom beräkningar
uppskatta spridningen av radionuklider från en läckande kapsel. Spridningsvägen i ett förvar
av KBS-3-typ går från bränslet, där radionukliderna frigörs, genom den skadade kapseln,
genom bentonitbufferten och ut i det omgivande bergets spricksystem. Migrationen i själva
berget är alltså bara en del av hela spridningsförloppet, transporten i de inre barriärerna är
minst lika viktiga. För vissa radionuklider visar det sig faktiskt att det är fördröjningen av
transport från bränslet eller genom bentoniten som i de flesta fall är gränssättande för de
beräknade konsekvenserna.

För att ge en heltäckande bild av geokemins betydelse i detta sammanhang är det alltså
nödvändigt att utgå från en beskrivning av hela transportvägen, från själva avfallsformen (det
använda bränslet) och ut mot biosfären. För olika delar transportvägen dominerar olika
transport- och fördröjningsmekanismer, vilka i viss mån också beror på nukliden (snarare
grundämnet) ifråga (avsn. 2).

Den rent kemiskt betingade fördröjningen beror på begränsningar i nuklidernas rörlighet.
Något förenklat skulle man kunna säga att denna rörlighet bestäms av mängden (eller kon-
centrationen) av en nuklid som är löst i grundvattnet i förhållande till den mängd (eller
koncentration) av nukliden som befinner sig i fast form. Det är alltså tendensen hos nuklider-
na att bindas till mineralfaser som bestämmer den kemiska fördröjningen. De två huvud-
modellerna för beskrivning av detta är löslighet (avsn. 3) och sorption (avsn. 4).
(I denna komprimerade framställning avstår vi från diskussion av det problem som består i
att alla reaktioner är tidsberoende, d.v.s. kinetiken.)

Både löslighet och sorption bestäms av grundvattnets sammansättning och de mineralfaser som
finns närvarande eller snarare av grundvattnet i jämvikt med de faser som bestämmer grund-
vattnets sammansättning (avsn. 5).

En fullständig analys kräver att man tar hänsyn till att grundvattnets sammansättning varierar
längs transportvägarna, inte minst att de kemiska förhållandena är annorlunda i bentoniten och
inuti en läckande kapsel jämfört med vad den är i berget (avsn. 6).

Efter denna genomgång är det möjligt att göra en förteckning över de geokemiska faktorer
som kan vara av betydelse för migrationen av radionuklider från ett slutförvar (avsn. 7).
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2. Transport- och fördröjningsmekanismer

Transportvägen kan sägas vara lokaliserad till följande zoner med olika egenskaper:

- bränsle
- kapselns inre delar (korrosionsprodukter)
- bentonitbufferten
- berget i förvarets (eller deponeringshålets) närhet
- berg på avstånd slutförvaret (fjärrområdet).

I bufferten och inuti kapseln sker transporten med diffusion. För vissa nuklider är denna styrd
av lösligheten av motsvarande grundämne. Fördröjning sker med sorption på t.ex. korrosions-
produkter och bentonit. Utfällning p.g.a. begränsad löslighet längre fram längs transportvägen
kan ske om de kemiska betingelserna ändras, t.ex. vid passage av en s.k. redoxfront. (En
redoxfront kan bildas om radiolytiskt bildat syre tränger ut från bränslets yta och når reduce-
rande miljö i en yttre barriär).

I närområdets berg sker transporten dels med vattnets strömning (advektion) i sprickor som
står i direkt kontakt med bufferten och dels med diffusion i bergmatrisen. Upptaget i bergmat-
risen kan för vissa nuklider verka som en fördröjningsmekanism jämfört med bara sprick-
transport. Som rena fördröjningsmekanismer fungerar sorption, i bergmatris och på spricky-
tor, och utfällning av nukliden på en eventuell redoxfront.

I fjarrområdets berg sker transporten med advektion i sprickor. Fördröjning sker med diffu-
sion in i bergmatrisen och med sorption, i matris och på sprickytor. Förekomst av kolloider
och gaser (s.k. geogas) skulle kunna påskynda transporten.

3. Radionuklidernas speciering och löslighet

Specieringen av ett grundämne (eller en nuklid) i vattenlösning utgör en kvantitativ beskriv-
ning av hur dess totalkoncentration fördelar sig på olika kemiska former, t.ex. hydrolyspro-
dukter och olika komplex med oorganiska eller organiska ligander. En god förståelse av ett
grundämnes speciering är nödvändig för att kunna beskriva och förutsäga hur det uppträder
under olika kemiska betingelser. Förenklat uttryckt kan man säga att specieringen avgör hur
hårt "bunden" nukliden är till vattenfasen. Av särskilt stor betydelse i djup kristallin berg-
grund är därvid grundvattnets pH och redoxpotential (Eh) samt för vissa nuklider också
karbonathalten. Vattnets pH är avgörande främst för metalljonernas hydrolys (hydroxidbild-
ning) medan Eh styr vilken valens som dominerar. Karbonathalten är av intresse främst som
karbonat kan bidra till ökad löslighet och minskad sorption för vissa grundämnen genom att
bilda negativt laddade komplex; detta gäller t.ex. uran och vissa andra aktinider. Andra
anjoner som kan förekomma i höga halter i grundvattnet, t.ex. klorid och sulfat, har endast
en obetydlig eller försumbar inverkan på specieringen av intressanta grundämnen för pH >
ca 6. Större potentiell betydelse som komplexbildare har fluorid och fosfat, men dessa anjoner
förekommer i gengäld i mycket lägre halter.



Organiska ligander i djupa grundvatten utgörs av humin- och fulvoämnen. Av allt att döma
är dessa viktiga som komplexbildare huvudsakligen för de trevärda katjonerna, d.v.s. Am(IQ)
och Pu(m). För de halter som normalt förekommer i djupa grundvatten (högst någon ppm)
synes deras inverkan vara försumbar.

Naturligt förekommande katjoner i grundvattnet inverkar endast indirekt på katjoniska radio-
nuklider, t.ex. genom att konkurrera om anjoniska ligander och tillgänglig kapacitet för
sorption. Detta kan ha betydelse särskilt för vatten med hög salthalt. I svenska djupa grund-
vatten dominerar natrium och kalcium. Andra katjoniska grundämnen av betydelse är natur-
ligtvis magnesium, aluminium, järn och kalium. Förekomsten av spårämnen, t.ex. Cs, Sr,
Y, lantanider, Zr, V, Ta, Cu, U, Th kan tyckas betydelselös i sammanhanget. Om det emel-
lertid går att visa att dessa ämnen förekommer i mättnadskoncentrationer med hänsyn till rena
mineral eller biandfaser borde detta leda till en begränsad rörlighet för radioaktiva isotoper
av samma eller liknande grundämnen. Sådan isotoputspädningseffekter är dock svåra att
använda fullt ut vid beräkningar av nuklidtransport i en säkerhetsanalys. Däremot är möjlig-
heten att använda spårämnen för studier av migrationsprocesser in situ värd att beakta.

För beräkning av ett grundämnes löslighet är det i första hand viktigt att veta vilken fast fas
av ämnet som bestämmer lösligheten. I princip kan man ju ansätta att varje elektriskt neutral
kombination av katjoner och anjoner i ett system har möjlighet att bilda en fast fas för vissa
intervall av pH, Eh och temperatur. Denna ansats är inte långt från sanningen, vilket framgår
av det oerhörda antal mineral (särskilt biandmineral) som hittats i naturen. Svårigheten här
är förstås att termodynamiska data endast finns tillgängliga för en liten del av dessa mineral.
Och för "konstgjorda" grundämnen är givetvis denna kunskap ännu mycket mindre eller
rentav obefintlig.

Denna brist på kunskap om realistiska faser har man kunnat kringgå i säkerhetsanalysen
genom att förlita sig till de mest elementära faserna i ett system av naturliga vatten, d.v.s.
oxider, hydroxider och karbonater. För dessa finns det oftast också goda termodynamiska data
att tillgå. En sådan förenkling leder till att lösligheterna överskattas, eftersom förekomsten
av andra faser med lägre löslighet såsom silikater, aluminater och biandfaser inte beaktas.
(Hänsyn till dessa kan f.ö. endast tas om man är övertygad om att kinetik och mekanism för
bildning av sådana mineral är relevant för de tider och övriga förhållanden som gäller i
säkerhetsanalysen; att bara förlita sig på termodynamik är inte tillräckligt.) Sammanfattnings-
vis är det i alltså i första hand pH, Eh och karbonathalt som bestämmer den löslighet som
man använder i säkerhetsanalysen.



4. Sorption av radionuklider

Begreppet sorption innefattar alla interaktioner och reaktioner som leder till att ämnen i
lösning "faster" på mineralytor. Det kan röra sig om såväl "fria ytor", t.ex. på sprickväggar,
som ytorna på mineralkorn inuti en bergmatris. Sorptionen kan ske med ett antal mekanismer:
genom fysikalisk ("icke-specifik") adsorption, jonbyte, "kemisk" bindning och kemisk sub-
stitution (ett gränsfall till utfallning av biandmineral). Nedan ges en starkt förenklad beskriv-
ning av vilka faktorer som inverkar på sorptionen.

En- och tvåvärda joner av alkali- och alkaliska jordartsmetaller (t.ex. Cs, Sr, Ra) sorberas
med en jonbytesmekanism, företrädesvis på lermineral; denna slags sorption minskar med
ökad salthalt i grundvattnet men beror i övrigt inte av grundvattnets sammansättning. Metal-
ljoner med högre valens (t.ex. aktinider, Zr, Nb) binds mer eller mindre starkt till alla
oxidiska mineral genom kemisk bindning; sorptionen påverkas starkt av specieringen men
obetydligt av salthalten. Femvärt neptunium intar en särställning då det förekommer som
NpO2

+ med svag tendens till sorption. Grundämnen i anjonform antas normalt inte kunna
sorberas, även om viss sorption är mätbar (I, Tc(VII)).

Av mineralen har rena oxider och karbonater normalt den lägsta sorptionskapaciteten (t.ex.
kvarts, kalcit). Högst sorptionskapacitet uppvisar många lermineral och järnmineral (biotit,
hornblände). Amorfa mineralfaser, t.ex. ferrioxihydroxider, har en större benägenhet till
sorption än kristallina faser.

5. Grundvattnets sammansättning

Sammansättningen hos grundvattnet bestäms av de reaktioner som det genomgått på väg ner
i berggrunden (vittringsreaktioner) och de jämvikter som strävar efter att inställa sig när det
transporteras vidare i berget. Av särskild betydelse i det aktuella sammanhanget är reaktioner
som påverkar pH och Eh. Det går inte att utan vidare fastlägga vilka pH- och En-områden
som är acceptabla för ett slutförvar, men pH mellan 7 och 9 är vanligast förekommande och
reducerande betingelser är gynnsamt både med tanke på migration och korrosion.
Stabila värden på dessa viktiga parametrar gynnas av förekomsten av mineral och lösta ämnen
som verkar buffrande i dessa avseenden, d.v.s. främst karbonat respektive tvåvärt järn.
Förekomst av sulfider och sulfat kan vara av betydelse för korrosion av kopparkapseln men
kan även medverka till en buffring av redoxpotentialen. En annan faktor är vattnets salthalt:
höga halter är ogynnsamt för sorption av vissa nuklider (se ovan), medan extremt låga salthal-
ter, liksom drastiska ändringar därav, kan vara ogynnsamt med tanke på den fysikaliska
stabiliteten hos leror.

Vid en bedöming av geokemiska faktorer måste också tänkbara förändringar i samband med
scenarier, t.ex. istider, beaktas. Scenarierna kan bl.a. innebära drastiska förändringar i det
grundvatten som passerar ett slutförvar: ökning eller minskning i salthalt, inflöde av oxideran-
de vatten och av vatten med högre halter av organiskt material. I vilken utsträckning detta kan
komma att ske beror givetvis på den valda platsens geologi och hydrologiska förhållanden.
Systemets förmåga att "buffra" vissa av dessa förändringar är också av betydelse.



6. Närområdets kemi

För att korrekt kunna beräkna rörligheten av radionukliderna i de konstgjorda barriärerna är
det nödvändigt att studera de reaktioner som inträffar då grundvattnet (eller snarare däri lösta
ämnen) i tur och ordning passerar bentoniten, den korroderande kapseln och kapselns inre
delar, inklusive bränslet. Detta är förknippat med stora svårigheter, eftersom det rör sig om
ett öppet system där reaktanter och reaktionsprodukter kan transporteras i båda riktningarna.
En viss vägledning i att identifiera tänkbara problem kan man dock få även om man bortser
från denna transport. Preliminära resultat från sådana beräkningar inom SITE-94 tyder på att
grundvattnets ursprungliga sammansättning inte inverkar särskilt mycket på situationen inuti
kapseln om man förutsätter närvaro av järnets korrosionsprodukter. De yttre betingelserna
tycks dock fortfarande bestämma karbonathalten, vilken ju är av betydelse för vissa av nukli-
derna.

7. Geokemiska faktorer av betydelse för migration av radionuklider - samman-
fattning

Genomgången ovan har bara kunnat beröra de viktigaste kemiska faktorerna av betydelse för
nuklidmigration. För att uppnå förtroende för rimligheten och giltigheten i de ansatser och
förenklingar som görs i säkerhetsanalysen måste man gå mycket längre. Därvid är det fram-
förallt två frågor som bör kunna hanteras, dels det faktum att mineralogin varierar över olika
skalor, och dels att det oftast är svårt eller omöjligt att direkt förutsäga vad en förändring i
någon enskild halt eller annan parameter innebär. Den senare svårigheten beror ju på att de
flesta jämvikter i systemet är kopplade till varandra. Datorberäkningar är därför nödvändiga
för att kunna bedöma inverkan av sådana variationer och förändringar ("geokemisk modelle-
ring"). En samordnad utvärdering av geokemi, hydrologi, och strukturgeologi är också
nödvändig för att nå en djupare förståelse; inte minst gäller detta inför analys av olika scena-
rier.

Mot denna bakgrund inses att det är svårt att ange kvantitativa geokemiska kriterier. Däremot
är det lättare att ange de geokemiska faktorer som är viktiga att beakta. För vissa av dessa
går det också att ange vad som rent generellt bör vara gynnsamt och mindre gynnsamt. En
förteckning över sådana faktorer följer nedan. (Observera dock att geokemin är av betydelse
även för barriärernas stabilitet, vilket alltså inte beaktats i detta sammanhang.)

pH och pH-buffertkapacitet
Normala pH-värden ligger inom intervallet 7-9; om andra värden uppträder behöver orsak och
verkan utredas. Som buffert inom detta intervall fungerar i första hand karbonatsystemet,
d.v.s. viktiga faktorer är karbonathalt, löst CO2 och förekomst av kalcit.

Eh och redoxbuffertkapacitet
Systemet ska vara reducerande. Det är gynnsamt med höga halter av tvåvärt järn både i
grundvattnet och i fasta faser.



Komplexbildare
Förekomst av höga halter komplexbildare är mindre gynnsamt; detta gäller främst humin- och
fulvoämnen men även karbonat.

Salthalt
Saliniteten bör varken vara för hög eller för låg.

Sorptionskapacitet
Förekomst av större mängder ler- och vissa järnmineral är gynnsamt; övervägande kvarts och
kalcit längs tänkbara transportvägar är mindre gynnsamt.

Kolloider och geogas
Förekomst av höga halter kolloider är ogynnsamt. Större mängder geogas kan i första hand
komplicera säkerhetsanalysen.

Spårämnen
Förekomst av större mängder spårämnen skulle kunna användas för att studera migration in
situ, t.ex. för valideringsändamål.
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SAMMANFATTNING

De data som behövs för att utföra radionuklidtransportberäkningar med hjälp av
kanalnätverksmodellen beskrivs. De principiella metoder som används för att bestämma eller
uppskatta de transportparametrar som ingår i modellen tas upp. För att simulera transporten
av radionuklider behöver vi bestämma flödesfördelningen och känna till den flödesvätta ytan.
De viktigaste parametrarna är konduktivitetsfördelningen, bergets diffusions- och sorptions-
egenskaper och den våta ytan. Sprickzonsgeometrin och randvillkor kommer också att ha
inverkan på resultatet. Flödesporositeten inverkar endast på transporten av icke-sorberande
ämnen vid förvarsförhållanden.

INLEDNING

Här följer ett försök att besvara frågan som ställs i rubriken med utgångspunkt av vår syn på
berggrunden och det redskap vi använder för att utföra våra transportberäkningar.

Berggrunden kan betraktas som ett komplext och heterogent medium bestående av det goda
berget, sprickor och sprickzoner. Storleken på sprickorna varierar från sprickor i mikroskala
upp till enheter i makroskalan. Huvuddelen av transporten kommer ske genom ett nätverk av
kanaler i dessa sprickor och sprickzoner. Vattnet som flödar genom kanalerna bär med sig
lösta ämnen. De lösta ämnena kan retarderas av diffusion och sorption in i och på
bergsmatrisen. Dessa mekanismer har stor betydelse för fördröjningen av radionuklider som
potentiellt kan frigöras från ett slutförvar för radioaktivt avfall. Den ospruckna delen av
berget kommer att spela en mindre roll för nuklidtransporten.

De storheter som är viktiga för oss för att bedöma flödet och hastigheten av lösta ämnen är
flödesfördelningen och den flödesvätta ytan, dvs den yta som exponeras av det vatten som
sipprar genom kanalerna. Varför är det viktigt att bestämma storleken på den flödesvätta
ytan? Det är över den ytan som de fysikaliska processer sker som stoppar upp transporten.
De viktigaste processerna är diffusion och sorption. I de flesta berg, även kristallint berg som
granit och gnejs, finns det ett system av porer där ämnen kan diffundera in. Över lång tid kan
diffusionen spela en stor roll vid utbytet av ämnen i det stagnanta vattnet i porerna och det
mobila vattnet i kanalerna. Detta gäller även icke-sorberande ämnen (Neretnieks, 1993).
Sorption är ett samlingsbegrepp på adsorption, jonbyte, komplexbildning och en del andra
reaktioner som kan ske på bergsytan. Hur mycket som är bundet och hur mycket som är löst
i vattnet vid jämvikt kan uttryckas med hjälp av fördelningskoefficienten, K<j.

KANALNÄTVERKSMODELLEN

Baserat på detta koncept har kanalnätverksmodellen utvecklats för att kunna användas som ett
verktyg för nuklidtransportberäkningar. Det är en stokastisk modell för beskrivning av
vattenflödesfördelningen och uppehållstidsfördelningen av lösta ämnen. Den behandlar såväl
ämnen som inte reagerar med berget som ämnen som påverkas genom diffusion och sorption
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i bergmassan. En mer detaljerad beskrivning av modellen återfinns i Moreno och Neretnieks,
(1993). Modellen är så enkelt formulerad som möjligt så att huvudkomponenterna för att
kunna beräkna transporten av radionuklider är inkluderade. De indata som behövs för
modellen är fördelningen av konduktiviteter, flödesvätta ytan, aR, randvillkor och
berggrundens fysikaliska egenskaper uttryckt i K<j, De, pp. De två senare, De och pp, är den
effektiva diffusionskoefficienten och densiteten hos berget, respektive.
Konduktivitetsfördelningen antas vara lognormal och kan beskrivas med hjälp av ett
medelvärde och en standard avvikelse på kanalernas konduktiviteter. Längden på kanalerna är
mindre kritiskt att känna till. För ämnen som interagerar med bergsmatrisen är
flödesporositeten mindre viktig att veta. Databehovet för modellen och hur data kan erhållas
med oberoende mätningar i fält och laboratorium beskrivs i Gylling et al., (1994a).

EN SAMMANFATTNING AV DE VIKTIGASTE TRANSPORTPARAMETRARNA

De viktigaste parametrarna och den information som behövs för att göra beräkningar med
kanalnätverksmodellen sammanfattas i Tabell 1 . Vi har också försökt att uppskatta hur stor
vikt och osäkerhet informationen har. För att beräkna flödesfördelningen genom berget
behövs första och andra momentet av konduktivitetsfördelningen (medelvärdet och
variansen). Värdet på kanallängden är mindre viktigt eftersom variansen i kanalkonduktivitet
är väsentligt större. I stället för att tilldela kanalerna konduktivitet kan det vara fördelaktigt att
tilldela kanalerna konduktans. Fördelningen kommer fortfarande vara lognormal. I storheten
konduktans ingår kanallängden. Om en platsspecifik beräkning skall utföras är naturligtvis
information om topografi, sprickzonsgeometn och randvillkor nödvändig.

För transportberäkningar av sorberande ämnen är det av stor vikt att känna till den flödesvätta
ytan och bergets sorptionsegenskaper. Transporttider för ämnen som inte reagerar med berget
påverkas av flödesporositeten. Kanalvolymerna kan bestämmas om flödesporositeten är
känd. Kanalvidden spelar en mindre roll och är inte medtagen i tabellen.



Tabell 1 . En sammanfattning av de viktigaste transportparametrarna och dess relativa
inverkan. En uppskattning av osäkerheten i data är också inkluderat.

Vikt Parameter Osäkerhet

Flödesvätta ytan

Medelkonduktivitet

Sorptionsegenskaper

Kanallängd

Standard deviation in konduktivitet

Flödesporositet

Sprickzonsgeometri

• Topografi

BESTÄMNING AV TRANSPORTPARAMETRAR FRÄN FÄLTDATA

Transportparametrar kan uppskattas från mätningar i borrhål och mätningar i tunnlar och
orter. Tunnelobservationer kan dock vara påverkade av störningar från
tryckspänningsförändringar och tvafasflödeseffekter. Borrhålsdata kan därför i nuläget anses
ge bättre data. Hur transportparametrar kan erhållas är sammanfattat i Tabell 2 .

En metod att bestämma konduktivitetsfördelningen har utvecklats av Moreno och Neretnieks,
(1993). Metoder, går att applicera både på borrhålsdata och tunneldata. Om borrhålsdata
används erhålis noggrannare information om berget om tätare packeravstand används.
KonduktivitetsfÖrdelningen från borrhålsmätningar med tre meters packeravstand har använts
vid modellering av LPT2 experimentet vid Äspö HRL, (Gylling et al., 1994).

Borrhålsmätningar av frekvensen av sprickor eller kanaler kan också ge viktig information
vid bestämningen av den flödesvätta ytan. Hur denna storhet kan uppskattas med bara
kännedom av medelavståndet, H, mellan kanalerna visas med ekvation (1) (Gylling et al.,
1994b). Approximativt kan den specifika flödesvätta ytan beräknas som



Detta ger en viss överskattning eftersom hänsyn till borrhålsdiametern inte tas. För att ta
hänsyn till denna måste dessutom kanalvidden W vara känd. Även kanallängden, L, kan
erhållas från borrhålsmätningar om borrhålsdiametern, Dbh och kanalvidden, W, är kända
enligt ekvation (2). W kan uppskattas från oberoende mätningar i tunnlar. Dock finns
felkällor vid matning i tunnlar.

Dbh ] (2)

Spårämnesförsök kan i princip användas för att bestämma flödesporositeten och den
flödesvätta ytan. Det finns dock en del potentiellt stora felkällor. Dessa resultat kan sedan
användas för att kontrollera uppskattningarna av aR från borrhålsmätningarna.

Bergets sorptions- och diffusionsegenskaper kan erhållas från laboratoriemätningar och
fältstudier. Diffusion i kristallint berg har mätts i laboratorium och i fält av bl a Skagius, 1986
och Birgersson, 1988.

Kanallängd och vidd på kanalerna kan även uppskattas av observationer i tunnlar och orter i
berget (Moreno och Neretnieks, 1993). Storleksordningen på L kan fås om antalet kanaler
som mynnar ut i tunneln och ytan på väggar och tak i mätsektionen av tunneln är känd.
Direkta observationer av kanalernas utflödespunkter kan ge en uppfattning av W. Dessa
observationer påverkas förmodligen av luftinträngning in i berget och spänningsomlägning.
Det är emellertid tänkbart att metoderna kan förfinas så att denna störning kan minimeras. L
spelar dock en mindre roll för transportberäkningar av sorberande ämnen då det är den våta
ytan och de retarderande fysikaliska processerna som är det centrala.



Tabell 2 . Hur modelldata kan erhållas från mätningar i sprickzoner. Utom för de två
första punkterna kan samma typ av mätningar göras för det goda berget.

Modell indata Mätningar

Sprickzonsgeometri Regional kartering
Borrkärnsdata
Borrhålsradar
Spinnertest

Kontakt mellan sprickzoner

Kanalkonduktivitetsfördelning

Kanallängdsfördelning

Hydrauliska test

Hydrauliska test
Inflöde till tunnlar och orter

Hydrauliska test
Inflöde till tunnlar och orter

Flödesvätta ytan Hydrauliska test i borrhål
Inflöde till tunnlar och orter
Spårämnesförsök (om möjligt med
sorberande ämnen)

Flödesporositet Spårämnesförsök med icke-sorberande
ämnen

Sorptions- och diffusionsdata Laboratorie- och fältförsök
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RADIONUKLIDTRANSPORT -

VILKA STORHETER KAN MÄTAS

VID EN PLATSUNDERSÖKNING?

Olle Olsson
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INLEDNING

Berget skall utgöra en säkerhetsbarriär genom att ta upp och kvarhålla
eventuella radioaktiva ämnen som frigjorts från det använda bränslet så att
transporten av dessa blir långsam. Beräkningar av radionuklidtransport från
förvaret till biosfären, baserad på platsspecifika data, kommer att ingå i
säkerhetsanalyser av förvaret.

BESKRIVNING AV RADIONUKLIDTRANSPORT

För att svara på frågan om vilka storheter som kan mätas vid en
platsundersökning måste man utgå ifrån hur radionuklidtransport genom berget
beskrivs i modeller. Detta för att åstadkomma en avgränsning mellan alla
storheter som är möjliga att mäta och de storheter som är av betydelse för
radionuklidmigration. Utgångspunkten är då de modeller som normalt sett
används för att beskriva radionuklidtransport. Modelleringen genomförs i
allmänhet i två steg (t. ex. SKB-91)

1) beräkning av grundvattenflödet med en tredimensionell numerisk
flödesmodell

2) beräkning av radionuklidtransport i endimensionella strömrör som
räknats fram med flödesmodellen.

I många sammanhang används olika modeller för att genomföra respektive steg.
Man kan se den 3D kanalnätverksmodell som nu utvecklas av SKB som en
modell där dessa båda steg integreras.

En modell kan generellt anses innehålla följande komponenter (Olsson, et
al.,1994):
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en beskrivning av modellerade processer
geometrisk eller struktur beskrivning
materialegenskaper
regler för tilldelning av parametrar (material och/eller geometriska)
randvillkor
modelleringsverktyg (datorkod)

En modellbeskrivning innehåller dels en konceptualisering av dessa
komponenter samt indata. Regler för tilldelning av parametrar erfordras i detta
sammanhang därför att data endast kan samlas in från begränsade delar av den
volym som modellen avses beskriva medan beräkningarna kräver att
parametervärden tilldelas hela den modellerade volymen. Tilldelning av
parametervärden kan t.ex. göras medelst medelvärdesbildning eller med
geostatistiska metoder.

KLASSIFICERING AV MATDATA

De mätvärden som kan samlas in under en platsundersökning bör klassificeras
med utgångspunkt från den information de ger om bergets struktur och
materialegenskaper. Mätmetoder kan t.ex. delas in i följande klasser utifrån den
information de ger (Olsson, 1993):

Typ 1 Data på en eller flera materialegenskaper i mätpunkten (eller ett
medelvärde representerande en volym kring mätpunkten).

Typ 2 Data på en eller flera materialegenskaper samt viss strukturell
information om egenskapens fördelning inom den mätta volymen.

Typ 3 Data på en eller flera materialegenskaper samt strukturell
information inom en stor bergvolym omkring mätpunkten.

Typ 4 Data på bergets struktur i en stor bergvolym kring mätpunkten.

UNDERLAG TILL STRUKTURBESKRIVNINGEN

Det är uppenbart att mätmetoder som ger strukturell information erfordras för
att ta fram en tillförlitlig strukturell modell över en plats. Geologiska och
geofysiska observationer på markytan kan om blottningsgraden är hög eller
jordtäcket är relativt tunt ge god information strukturers läge nära markytan.
Mätningar med radar och seismik i borrhål (typ 3 data), metoder som
utvecklats under det senaste decenniet, ger goda möjligheter att kartlägga större
sprickzoners utbredning inom stora bergvolymer. Det är dock viktigt att komma
ihåg att mätningar som utförs som ett led i en platskarakterisering aldrig kan bli
heltäckande och att extrapolation av strukturer utanför de volymer där de
observerats måste baseras på vad jag valt att kalla den geologiska hypotesen,
dvs. extrapolationer baserade på den samlade kunskapen om olika geologiska
strukturers (t.ex. sprickzoners) utbredning och karaktär.

I bergblocken mellan de större sprickzonerna förekommer mindre sprickor som
kan observeras i borrkärnor eller med t.ex. borrhåls-TV. De mindre sprickorna
kan dock inte observeras på större avstånd från eventuella borrhål utan deras
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förekomst i bergvolymen måste uppskattas med statistiska metoder med
utgångspunkt från de observationer som gjorts i borrhål, tunnlar och på
markytan.

Med utgångspunkt från de erfarenheter som vunnits från Stripa (Olsson, 1992),
Äspö (Wikberg, et al., 1991) och de områden som undersökts i Finland (TVO,
1992) bedömer jag möjligheterna att ta fram bra strukturmodeller som relativt
goda. Erfarenheterna visar på att det går att beskriva större zoners lägen och
orientering deterministiskt medan mindre zoner och enskilda sprickor endast
kan beskrivas med stokastiska metoder. Strukturmodellens tillförlitlighet är även
beroende av den undersökta platsens geologiska komplexitet, där en heterogen
berggrund kan göra det svårt att tolka mätresultaten.

TOANSPORTPARAMETOAR

Som nämnts ovan utgår transportmodellerna i allmänhet från en
grundvattenmodell som behöver indata om hydrauliska materialegenskaper. De
materialparametrar som erfordras är

hydraulisk konduktivitet (eller transmissivitet)
grundvattnets densitet (salthalt)
flödesporositet

Grundvattnets densitet mätes relativt enkelt genom provtagning eller mätning av
vattnets elektriska konduktivitet och temperatur (vilket ger salthalten) med en
borrhålssond.

Bergets hydrauliska konduktivitet eller transmissivitet mäts med tester där tryck
och/eller flöde mäts mellan avmanschetterade sektioner i borrhål. Mätningar kan
utföras både som enkelhåls- (typ 1 data) och flerhålsmätningar (typ 3 data).
Mätningar som görs i flera hål samtidigt ger även data på de hydrauliska
sambanden (konnektiviteten) mellan de mätta borrhålen. För närvarande förs en
debatt om de hydrauliska mätningamas representativitet, där utredningar görs
avseende den betydelse olika konceptuella modeller har för tolkningen av
mätresultaten (på grund av att olika konceptuella antaganden leder till olika
uppskattningar av storleken på den hydrauliska konduktiviteten). Ett enligt min
mening större problem är den stora variabilitet som allmänt observeras för den
hydrauliska konduktiviteten. Enhålsmätningar ger data som endast är
representativa för en relativt liten volym. Mellanhålsmätningar
(interferenstester) medelvärdesbildar de hydrauliska egenskaperna över större
volymer men det är ofta svårt att härleda vilken volym mätvärdena
representerar. Det är således inte trivialt att extrapolera data på hydraulisk
konduktivitet till hela den modellerade volymen. Här kan utveckling och
tillämpning av geostatistiska metoder ge en bättre grund för extrapolation.

Flödesporositet mäts i allmänhet medelst spårförsök. För att beräkna
flödesporositeten måste antaganden t.ex. göras om storleken på den bergvolym i
vilken transporten av spårämnen skett, en storhet som i allmänhet inte är känd.
De erhållna mätetalen är således bekräftade med en viss osäkerhet. Att
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genomföra spårförsök är relativt kostsamt och tar lång tid särskilt om försök
skall genomföras i större skalor. Detta medför att mängden mätvärden som kan
erhållas vid en platsundersökning är relativt begränsad. Variabiliteten i
flödesporositet antages dock vara väsentligt mindre än för hydraulisk
konduktivitet varför extrapolation från mätta värden borde kunna göras utifrån
ett mindre dataunderlag.

Det går också att kontrollera flödesmodellens utdata genom att mäta naturliga
eller inducerade grundvattenflöden och tryck i borrhål. Flödesmätningar kan
göras dels som utspädningsmätningar i avmanschetterade sektioner i borrhål och
dels genom direkta mätningar av flödet tvärs eller längs borrhålet.

Följande storheter är av betydelse för att utföra transportberäkningar för
radionuklider i ett givet strömningsfält:

dispersion
effektiv diffusivitet
diffusionsporositet
yt/volymförhållande
kemisk sorptionskapacitet

Data på dispersion kan erhållas ur den genombrottskurva som normalt erhålles
vid spårförsök. Huvudproblemet är att klargöra vad de erhållna värdena
representerar i relation till de modeller som används. I övrigt gäller de
begränsningar i storleken på datamängden som diskuterats för flödesporositeten
ovan.

Data på effektiv diffusivitet kan erhållas genom laboratorieförsök på bergprover
(borrkämor). Sådana mätningar tar relativt lång tid och kan därför bli
begränsade i en platsundersökning. Skagius och Neretnieks (1986) har visat på
ett samband mellan effektiv diffusivitet och formationsfaktor vilket medför att
resistivitetsmätningar kan utnyttjas för att bestämma diffusiviteten.
Resistivitetsmätningar i borrhål kan ge ett stort dataunderlag till en relativt låg
kostnad.

Data på diffusionsporositet erhålles också normalt från laboratorieförsök. Då
skillnaden mellan diffusionsporositet och total porositet i många fall torde vara
relativt liten borde även ett urval av de geofysiska borrhålsmätningsmetoder
som finns för att mäta porositet kunna användas. Ett stort data underlag skulle
således kunna erhållas till begränsade kostnader.

Med yt/volymförhållande menas den yta per volymenhet som är tillgänglig för
sorption av radionuklider och diffusion av nuklider in i bergmatrisens porer.
Denna storhet bestämmer tillsammans med sorptionskapaciteten i vilken
utsträckning berget förmår att ta upp och kvarhålla radionuklider. En metod för
att bestämma yt/volymförhållandet, eller den "våta ytan" som den ibland kallas,
baserad på detaljerade hydraultester och observationer i tunnlar har föreslagits
av Moreno och Neretnieks (1993). Metoden bygger på observationer av
vattenflöden och det återstår att visa att den ger värden som är relaterade till
den yta som radionukliderna "ser". Om de relativa sorptionskapaciteterna
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mellan olika spårämnen är kända borde det vara möjligt att bestämma den
aktiva sorptionsytan genom att jämföra genombrottstiderna för flera olika
spårämnen varav några är icke sorberande. Sådana försök är både tidskrävande
och kostsamma och kan utföras endast i begränsad omfattning.

Sorptionskapaciteten beror i första hand på tre faktorer:

den radionuklid för vilken transporten skall beräknas,
mineralogin hos sprickfyllnader och omgivande berg samt
grundvattenkemin.

Mätvärden på dessa faktorer kan erhållas genom provtagning och
laboratoriemätningar. Representativiteten hos sådana mätningar har ifrågasatts
och det är viktigt att genom in-situ försök visa att laboratoriebestämningar av
sorptionskapacitet verkligen motsvarar de förhållanden som råder i berget.

Antalet experiment som hittills genomförts med sorberande spårämnen i
sprickigt berg är relativt få och ytterligare försök behövs för att utvärdera i
vilken utsträckning de modeller vi använder ger realistiska beskrivningar av
radionuklidtransport i berget samt hur data till modellerna skall erhållas från
platsundersökningar.

SLUTORD

Att få fram in-situ data på de storheter som beskriver transport av sorberande
ämnen kräver komplicerade och tidskrävande experiment. De in-situ data som
kommer att bli tillgängliga (t.ex. vad avser yt/volymförhållande och
sorptionskapacitet) kommer att bli tillgängliga kommer att vara begränsade. En
viktig fråga som måste belysas är då de erhållna mätvärdenas representativitet
och hur data skall extrapoleras till ej mätta volymer eller kanske till och med
platser. Indirekta mätmetoder, t.ex. den av Moreno och Neretnieks föreslagna
tekniken för bestämning av "våt yta", är attraktiva då de ger en potential för att
erhålla större mängder data till rimliga kostnader. Det är i detta sammanhang
viktigt att visa att de indirekta metoderna verkligen ger relevanta data. För
närvarande planeras ett antal spårförsök på Äspö som benämnts "Tracer
Retention Understanding Experiments" med syfte att belysa dessa frågor.

Det är också värt att notera att större delen av de transport och hydrauliska
parametrar som kan mätas i stort sett är av typ 1, dvs. de ger i allt väsentligt
ingen strukturell information. En viktig aspekt inför kommande
platsundersökningar är således att kunna koppla de storheter som mätts (ofta i
relativt få mätpunkter) till de olika enheterna som ingår i strukturmodellen så
att extrapolationen av data görs på ett meningsfullt sätt.
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