YG21 – Grupp Avfall
Den 20-21 april, 2015 genomförde vi vår studieresa i Sverige. Under dessa två heldagar
besökte vi Svensk Kärnbränslehantering AB i Forsmark, Forsmarks kärnkraftverk (F3),
Ågesta samt Studsvik. Nedan följer en redogörelse av vad vi fick se och lära.

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
Kärnbränsleförvaret
Tidigt på morgonen bar det av från Stockholm då det var mycket som skulle hinnas med
under denna dag.
Vi började vårt program hos SKB och togs emot av Inger Nordholm. Under ca 2h fick vi en
genomgång av SKB i stort och vägen mot ett slutförvar.
SKB har i dagsläget två anläggningar som hanterar avfall, Clab i Oskarshamn och
Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. I Forsmark är det även planerat
och ansökt om att få placera slutförvaret för använt kärnbränsle samt att bygga ut det
befintliga SFR.
Vägen till ett slutförvar har varit lång. Det började redan 1977 då SKB bildades av
Kärnkraftsbolagen i och med att en lag trädde i kraft som sa att den som producerar el med
kärnkraft också måste ta hand om avfallet. Mellan 1992 och 2001 genomfördes förstudier i
åtta kommuner för att undersöka om där fanns förutsättningar för fortsatta
lokaliseringsstudier. Att genomföra förstudier var ingen lätt sak och man stötte på en hel del
patrull bland lokalbor och miljöorganisationer som var upprörda över planerna att bygga ett
slutförvar i deras kommun. Efter förstudien valde man år 2002 att gå vidare med fördjupande
platsundersökningar i Forsmark i Östhammars kommun samt i Simpevarp/Laxemar i
Oskarshamns kommun. År 2009 när platsundersökningarna var genomförda och
analyserade så föll valet slutligen på Forsmark.
Om tillståndsansökan går igenom och beviljas så räknar SKB med att man kan dra igång
bygget av slutförvaret år 2020 och vara igång med provdrift år 2027.
Slutförvarskonceptet kallas för KBS-3 och bygger på tre skyddsbarriärer: kopparkapslar,
bentonitlera och det svenska urberget. När radioaktiviteten klingat av på det använda
kärnbränsle som förvaras i Clab, så ska det packas i kopparkapslar och transporteras till
Forsmark för slutlig deponering ca 500 meter ner i ett tunnelsystem i urberget. Kapslarna är
5 meter långa och kommer väga cirka 25 ton då de är fylld med bränsle. Kapslarna placeras
i deponeringshål och runt kapseln läggs bentonitringar som ska skydda kapseln mot
kopparkorrosion och mindre bergrörelser. Bentonitleran ska absorbera det inflödande vatten
och svälla ut och säkra och skydda kapseln i hålet. När en tunnels samtliga deponeringshål
är fyllda, så fyller man igen hela deponeringstunneln och försluter den. När hela förvaret är
fyllt så försluts alla transporttunnlar och verksamheten avvecklas.
Fullt utbyggt kommer förvaret innehålla omkring 6 300 kopparkapslar fördelade över 6 mil
tunnlar. Man räknar med att förvaret kommer vara i drift till omkring 2070. KBS-3 systemet är
utvecklat så att det inte ska kräva någon efterföljande monitering, utan när allt är förslutet
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och ramp och schakt är igenfyllda så ska förvaret lämnas och avfallet ska vara avskilt från
människa och miljö i minst 100 000 år.
Efter presentationen av Kärnbränsleförvaret så tog Erika Wallin över och berättade om
Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) som vi också skulle få möjlighet att besöka.
Mer om detta nedan.
Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR)
Studiebesöket i slutförvaret för kortlivat avfall (SFR) började med en resa i minibuss från
SKB:s kontor ner i berget tillsammans med vår guide och en säkerhetsvakt. Innan vi
hoppade in i minibussen fick vi även på lite avstånd se transportfartyget m/s Sigrid som låg i
hamnen utanför kontoret. Efter att vi kommit in på kontrollerat område parkerades
minibussen och vi fortsatte studiebesöket till fots.
SFR ligger cirka 60 m under havsytan och började byggas 1983 och driften av anläggningen
startade 1988. Lagringskapaciteten är för tillfället cirka 60 000 m3 och här lagras låg- och
medelaktivt avfall från både den svenska kärnkraftsindustrin och övriga verksamheter som
hanterar radioaktivt material, såsom exempelvis sjukhus, forskningsanläggningar och
läkemedelsbolag. I framtiden ska även avfallet från rivningen av de svenska kärnkraftverken
förvaras här, t.ex. skrot och byggnadsmaterial, dessutom kommer samtliga reaktortankar att
förvaras i ett särskilt bergutrymme. Anläggningen består idag av fyra bergssalar och en silo
samt ett kontrollrum. Studiebesöket omfattade hela anläggningen, vi fick besöka samtliga
bergssalar. I 1BLA förvaras det lågaktiva avfallet, t.ex. använda skyddskläder. Detta avfall
lagras i vanliga stålcontainrar som hanteras med en gaffeltruck. I silon, 1BTF och 1BMA
förvaras medelaktivt avfall, och i princip allt avfall i dessa förvaringsutrymmen är kringgjutet
av betong, förutom jonbytarmassorna som är ingjutna antingen i bitumen- eller
cementbundna material. Avfallet i silon har generellt en högre dosrat än avfallet som
förvaras i 1BMA.
Det var ett intressant besök i den relativt stora anläggningen som planeras att byggas ut till
en förvaringskapacitet om totalt 200 000 m3 för att klara av framtida förvaringbehov.
Ansökan för utbyggnad är inskickad till SSM. Efter studiebesöket åt vi lunch på Forsmarks
värdshus innan vårt besök inne på Forsmark 3 tog vid.

Foto: Transportfordonet Skalman på väg ner i förvaret (SFR) med avfall. (Källa: SKB)

2

Forsmarks kärnkraftverk
Efter det intressanta besöket nere i SFR och lunch var det så dags för gruppen att besöka
Forsmark 3. Forsmark 3 är med sina 1210 MW Sveriges näst största reaktor efter
Oskarshamn 3. Den är av BWR-typ.
Per Axelsson (medlem i denna YG-grupp), stationstekniker på verket, visade oss genom
huvuddelen av anläggningen. Det började lite knackigt då en av deltagarna inte kom igenom
passeringen. Efter lite ringande till diverse vaktpersonal löste sig detta och vi kunde till slut
gå igenom.
Första plats att besöka var reaktorhallen. Vi gick inte direkt in till hallen, utan stod och
blickade ut genom ett fönster en våning upp med utsikt över hallen. Per gick kortfattat
igenom hur reaktorn fungerar och vilka typer av jobb som vanligtvis utförs under revision.
Alltfrån bränslebyte till byte av komponenter. Sen gick vi genom transportgången och vidare
till turbindelen. Från ett utkiksfönster kunde vi nu se hela turbinanläggningen. Under drift är
dosraterna för höga för att man skall kunna vistas i själva turbinhallen. Dock kunde vi gå in
till generatorn, som var avgränsad via tjocka betongväggar från den övriga turbinhallen. Det
var en mäktig känsla att höra den tunga turbinen rotera och generatorn alstra ström. Från
turbinhallen gick vi sedan till avfallsbyggnaden där vi bland annat kollade på
kondensationspumparna och kontrollrummet som styr filtrena som renar kondensatet innan
det åter pumpas in i reaktorn.
Per var en utmärkt guide och förklarade på ett pedagogiskt sätt hur anläggningen i stora
drag fungerar. Välbehållna, och utan kontamination, kunde gruppen till sista lämna Forsmark
för vidare färd mot Stockholm!
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Ågesta kärnkraftvärmeverk
Den andra dagen på våra studiebesök i Sverige började med studiebesök på Ågesta
kärnkraftvärmeverk beläget i stadsdelen Farsta i Huddinge kommun cirka 15 km söder om
Stockholm. Kärnkraftverket var Sveriges första kommersiella kärnreaktor vars huvudsakliga
syfte var att förse Farsta med fjärrvärme (även en viss mängd el producerades) samt ge
industrin nyttig erfarenhet av drift av kärntekniska anläggningar. Verket ligger insprängt i
berget och var i drift i 11 år mellan 1963 och 1974. Reaktorns termiska effekt var från början
65 MW, efter en uppgradering 1970 höjdes effekten till 80 MW.
Studiebesöket anordnades av Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) och började med en
visning av kontrollrummet och en presentation av kraftverket gjordes av SKS ordförande
Carl Berglöf. Efter det följde en kort filmvisning från 60-talet om byggandet av Ågestaverket.
Efter filmvisningen följde en guidad tur av resten av anläggningen där vi bl.a. fick se
reaktorhallen och titta in i reaktorinneslutningen. Efter besöket i Ågesta körde vi vidare mot
dagens andra studiebesök i Studsvik utanför Nyköping.

Bild utifrån Ågestaverket, på toppen av berget skymtas kyltornet.
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Studsvik, Nyköping
Väl på Studsvik togs vi emot av Björn och Lena som tillsammans lotsade oss till ett av deras
konferensrum. Där höll Björn en presentation om Studsvik och deras verksamhet.
Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom
avfallshantering, konsulttjänster samt bränsle- och materialteknik. Företaget har 65 års
erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Företaget grundades som AB
Atomenergi 1947. Syftet med företaget vid bildandet var att konstruera experimentreaktorer
och utveckla metoder för att utvinna uran från svenska fyndigheter. Det bildades gemensamt
av staten och industrin. Efter att successivt ha fått en annan inriktning bytte företaget namn
till Studsvik Energiteknik AB 1978 och därefter till Studsvik AB 1987, som är koncernens
nuvarande namn. Företaget finns idag i flera länder.
Efter presentationen fick vi en rundtur i deras smältanläggning. Där kapar de ner metall i
hanterbara storlekar och smälter ner dem till göt i en ugn. Själva idéen med smältningen är
att aktivt material får en homogenisering av aktiviteten i materialet så att den distribueras
jämnt över metallens volym. På så sätt kan man sedan ta ett representativt prov för att mäta
och friklassa. Dessa göten säljer sedan Studsvik vidare till annan industri.
Besöket på Studsvik gav en bra insikt i hur hantering av aktivt avfall kan gå till. Detta blev
slutet på vår lärorika och intressanta tvådagarsresa!

Från vänster: Emil Huuva, Sabina Hammarberg, Per Axelsson, Niklas Leveau, Erik Lindahl, Peter Lundqvist.
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