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Den här berättelsen berör metoder fört 
slutförvaring av radioaktiva restprodukter

atomavfall alltså Det görs i tre delar:

1 – inkapsling

2  - lokalisering

3  - utformning

Röst från debatten: Tor Ragnar Gerholm:
allt atomavfall ryms i en normalstor villa 

Ritningen till det bygget har hittills kostat 40 miljarder kr
men det duger fortfarande inte





Det utbrända bränslet ska

isoleras med barriärer

Alla barriärerna, även 
berggrunden genom 
sprickzoner,

är av elektriskt ledande  material

INKAPSLINGEN



När  inpackningen är klar

avses området omkring bli 
vattenfyllt

samtidigt som det värms upp

Höjd temperatur och 
joniserande strålning   
påskyndar kemiska 
reaktioner



Nu är allt material

elektriskt ledande ända

till det utbrända bränslet

I jordskorpan finns alltid / 
hela tiden elektriska 
strömmar

telluriska pga
åskurladdningar

Numera också antropogena

genom inducerande EM fält

från jordningsområden för 
likströmsledningar

Elektriska strömmar 
skapar kemiska 
gradienter som gynnar 
korrosion

Röst ur debatten, 
SKB: 

det är mindre 
ström än i ett AAA 
batteri



1. Allmän korrosion på grund av 
reaktion i syrgasfritt vatten.

2. Lokal korrosion i form av 
gropkorrosion på grund av reaktion 
med sulfid.

3. Lokal korrosion i form av 
spänningskorrosion på grund av 
reaktion med sulfid.

4. Väteförsprödning

5. Radioaktiv strålnings inverkan på 
gropkorrosion, spänningskorrosion 
och

väteförsprödning.

Lista på problem som MMD anser inte 
beaktats tillräckligt:

Inkapslingen

med en mix av elektriskt olika ledande material i en miljö med 
hög strålning, hög temperatur, grundvattenflöde, och 
inducerade elektriska strömmar bäddar för korrosion. Det är 
också MMDs viktigaste avslagskriterium – kopparkapslarna 
riskerar att utsättas för en rad olika korrosionsfenomen.

Elektriska strömmar som också bidrar till korrosion har hittills 
inte beaktats.

Metoden eliminerar inte risker – den adderar risker 



Barriärerna ska testas 
under  förhållanden som 
de förväntas fungera i
och under tillräckligt lång 
tid för att få tydliga resultat

Inkapsling ska göras med 
kemiskt neutrala material 
som inte är elektriskt 
ledande



Lokaliseringen är tänkt att ske vid kusten mellan två skjuvzoner i en skjuvlins på ca 500 m djup i berggrunden som ett 
kilometerstort horisontellt skikt med bergrum. 

LOKALISERINGEN

pattektoniskt perspektiv

lokala omgivningen



Jorden är dynamisk – detta pågår:

landhöjning 6 mm / år

plattrörelse  2 cm / år

tidvattenhävning ca 0.3 m / 12 timmar

blockrörelser 2 m / tusen år

litosfären är ingen spröd platta

därför finns sprickzoner överallt

därför behövs rörelsezoner  

och några måste gå genom hela litosfären

jordskalv visar var och hur det rör sig i 
jordskorpan

Detta har skett tidigare:

isavsmältning 3 m på 1000 år

temperaturhöjning 1 grad på 1000 år – nu 1 grad på 100 år

Röst ur debatten Olle Olsson SKB om 
berggrunden vid Forsmark:

Här har ingenting hänt den senaste årmiljarden



en del  når till astenosfären på ca 200 km djup



Bottenhavet och 
Bottenviken är ett  
sänkningsområde
med pågående 
deformation längs 
den svenska kusten

Deformationszonen 
är 800 km lång och 
kopplad till 
plattektoniska 
processer



SKB-AR 94-54. Första ordningens skjuvzoner i Sverige.

SKB-TR-88-07. Post glaciala förkastningar i Norra Sverige.

KASAM, SOU 2004-67. Geologiska, geodynamiska och geofysiska 
undersökningsmetoder.



Norrlandskusten är 

urbergssköldens 
mest 

seismiskt aktiva zon

De ständigt pågående jordskalven

leder till ackumulerad deformation 

av berggrunden utmed zonen

Röd – skalvepicenter

Grönt - seismografstationer



1
1   den seismiskt aktiva zonen

slutar abrupt i söder

2    km stora blockförskjutningar
i Gävle graben strukturen

förnekas av SKB

Forsmarkszonens  fortsättning mot
nordväst ses i flygmagnetiska data



1
3   Forsmarksområdet i

flygmagnetiska data

Singözonen ligger parallellt 
med Forsmarkszonen

De påtänkta förvaringsplatserna för 
högaktivt och låg- medelaktivt avfall



1 4 Singözonen och
Forsmarkszonen
fortsätter till ett av
Bottenhavets
djupaste områden
med Jotniska
sandstenar

De påtänkta förvaringsplatserna för 
högaktivt och låg- medelaktivt avfall

De är en del av 
en över 130 km 
lång regional 
skjuvzon



Vid kusten har man bara halva 
sikten – det som är under vatten är 
svårare att undersöka

Om man inskränker sig till 
en liten yta förstår man inte 
de regional sammanhangen



Om lokaliseringen

SKBs undersökningar är ofullständiga / saknas
över anslutande vattenområden

kunskap om att Forsmark ligger i en storregional 
skjuvzon förbises / förnekas / har inte följts upp

zonens funktion i pågående geologiska processer är 
därför oklar

då kan man inte utgå från att området är stabilt 
under tidsperioder som är oerhört mycket längre 
än den tid som observationer har kunnat göras.



De duktila deformationszonerna är fossila – de spröda är de 
zoner där differentiell rörelse kan uppkomma på grund av 
Bottenhavet sänkning längs den seismisk aktiva zonen



Man trodde en gång att en skjuvlins är en volym som inte påverkas av rörelser

Eventuella rörelser antar man tas upp av de omgivande skjuvzonerna

Det kan gälla för duktila skjuvzoner med tillhörande linser som befinner sig 
under duktila förhållanden (hög temperatur långt ner i jorskorpan)

För spröda zoner i den översta jordskorpan gäller att rörelser i zonen leder till 
spänningskoncentrationer där det förekommer oregelbundenheter

För att utjämna spänningarna uppkommer spröda skjuvlinser. 

En tensionslins bryts sönder med tvärgående förkastningar, den fria ytan 
sänks

En kompressionslins trycks ihop med reversa förkastningar och 
överskjutningar

Ett stort uttag av bergmassa försvagar berggrunden. Om det görs i en 
horisontell yta gynnar det överskjutningar



Skjuvlinser uppkommer genom blockrörelser 
utmed ej exakt rätlinjiga zoner

Forsmarkslinsen
10 x 2.5 km

största sänkning 
ca 15 m
över en sträcka på 
2.5 km

Förvaringsområdet 
för högaktivt avfall 
ligger alldeles öster 
om Forsmarkslinsen

Forsmarkszonen



Placering i en skjuvlins
– är det förnuftigt

?

I en storregional 
skjuvzon

? 

Och bredvid en 
geologiskt helt färsk 
spröd skjuvlins

?

UTFORMNINGEN



isrörelseriktning

Röst ur debatten R. Munier, chefsgeolog SKB:

Det är en grop i det sub-kambriska peneplanet



Området kommer 
att bli världens 
största 
koncentration av 
metallisk koppar 
och plutonium

SSM bedömningar bygger 
på att ett fåtal kapslar 
släpper ut sitt innehåll och 
att transporten till ytan 
fördröjs under lång tid

Det baseras i sin tur på 
att området beter sig 
förutsägbart under 
oerhört lång tid

Det är ett helt 
osannolikt  korthus



Utformningen
med koncentration av avfallet i ett enda 
skikt på 500 m djup i ett område med 
cirkulerande grundvatten är en 
oförsvarlig koncentration av risker.

Med risk för återtagande – och 
användning som kärnvapenmaterial, och 
ett fyndområde för tonvis med gedigen 
koppar. 

Och risk för framtida oplanerade intrång 
om anläggningen inte är känd.



Några röster från debatten:

Hans Blix: tillsammans med Ingvar Carlsson fick vi ihop linje 2 i folkomröstningen
3 linjer med avveckling gjorde hädanefter folkomröstning obrukbar som demokratiskt instrument

Den vuxne i rummet - Kärnkraft ska frälsa oss från klimatnödläget
Dvs koka vatten med fossil energi för att rotera turbiner som driver generatorer

när man kan få el direkt från solsken utan mekaniska mellansteg till en bråkdel av kostnaden

Frågan som hänger i luften:

Hur ska kk få ihop det till avfallsförvaringen (140 miljarder kr år 2018 + x % per år) ?

Då kan den väl inte läggas ner – i varje fall inte i förtid


