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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-09-23  1 (12) 

Lokala säkerhetsnämnden 
 

Plats och tid Videomöte, kl. 17:00 – 18:25 
  
Beslutande Margareta Widén Berggren (S), ordförande 

Mika Muhonen (S) ersätter Lennart Norén (S) 
Mohammad Sabur (V) 
Bertil Alm (C) 
Gunnel Wahlgren (C) 
Ann Wendel (C) 
Lennart Owenius (M), vice ordförande 
Anna-Lena Söderblom (M) 
Pär-Olof Olsson (M) ersätter Erik Helén (KD)  
Lars Lindgren (C) ersätter Christer Lindgren (SD) 
Lotta Carlberg (C) 
Jessica Tindre Falk (M) 
Lars-Olov Färnström (S) ersätter Margaretha Magnusson (S) 

 Övriga deltagande Kersti Ingemarsson, sekreterare 
Anna Bergsten, slutförvarsenheten 
Marie Berggren, slutförvarsenheten 
Josef Nylén och Niclas Metzén, FKA 
Erica A Wallin och Gustav Dominicus  SKB 
Magnus Ekenved, SSM 

  Utses att justera Lennart Owenius (M) 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2021-09-24 
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Lokala säkerhetsnämnden 
 

 

    Dnr LSN-2021-3 
 

§ 36. Information från Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) 

 

Beslut 
Informationen är mottagen. (Bilaga 1). 
 

Ärendebeskrivning 
Informeras om drift och säkerhet, årets revisioner, LOTS – förändring Forsmark, 
effekthöjning F1, Regeringsbeslut om CLAB och övrigt av intresse. 

Beslutsunderlag 
Presentation 

Ärendets behandling 
Enligt fastställd verksamhetsplan har representanter från Forsmarks Kraftgrupp (FKA) alltid 
en stående informationspunkt på dagordningen och förväntas delta. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Niclas Metzén och Josef Nylen 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-09-23  4 (12) 

Lokala säkerhetsnämnden 
 

    Dnr LSN-2021-3 
 

§ 37. Information från Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 
 

Beslut 
Informationen är mottagen. (Bilaga 2). 
 

Ärendebeskrivning 
Informeras om driftläge SFR, beslut om mellanlagring och tunnelduksprojektet. 

Beslutsunderlag 
Presentation  

Ärendets behandling 
Enligt fastställd verksamhetsplan har representanter från Svensk Kärnbränslehantering (SKB) 
alltid en stående informationspunkt på dagordningen och förväntas delta. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Erica A Wallin och Gustav Dominicus 
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    Dnr LSN-2021-3 
 

§ 38. Information från Länsstyrelsen (LST) 
 

Beslut 
Punkten utgår. 
 

Ärendets behandling 
Enligt fastställd verksamhetsplan har representanter från Länsstyrelsen (LST) alltid en stående 
informationspunkt på dagordningen och förväntas delta.  
Tomas Roland från Länsstyrelsen meddelar sig ha teknikstrul vilket medför att uppkoppling ej 
kan ske. 
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§ 39. Information från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 
 

Beslut 
Informationen är mottagen. 
 

Ärendebeskrivning 
SSM presenterar ny anläggningssamordnare för FKA.  

Ärendets behandling 
Enligt fastställd verksamhetsplan har representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 
alltid en stående informationspunkt på dagordningen och förväntas delta. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Magnus Ekenved, SSM 
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§ 40. Information från Slutförvarsenheten 
 

Beslut 
Informationen är mottagen. 
 

Ärendebeskrivning 
Rapport om aktuellt från Slutförvarsenheten, innehållande senaste nytt om slutförvars-
ansökningarna samt om övrig aktuell information lämnas.  
Informeras också om att Riksgälden har beslutat att avsluta myndighetens revision av 
Östhammars kommuns medelsanvändning under 2018. Riksgälden har beslutat att inleda ett 
återbetalningsärende. 
 

Beslutsunderlag 
Rapport till KF 2021-09-14 om aktuellt från Slutförvarsenheten, perioden 2021-06-15 –  
2021-11-09 

Ärendets behandling 
Enligt fastställd verksamhetsplan bereds representanter från Slutförvarsorganisationen 
möjlighet att medverka vid nämndens sammanträden. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Anna Bergsten, utredare Sektor Samhälle, Marie Berggren, verksamhetschef Växande 
kommun   
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Lokala säkerhetsnämnden 
 

    Dnr LSN-2021-16 
 

§ 41. Sammanträdesdagar 2022 
 

Beslut 
Sammanträdesdagar 2022 för Lokala säkerhetsnämnden fastställs enligt förslaget i 
ärendebeskrivning. 
Tierps kommun lämnar förslag/bokar lämplig lokal till sammanträdet den 22 september 2022. 
 

Ärendebeskrivning 
Förslag till sammanträdesdagar 2022 

Datum Tid Plats Övrigt 
24 februari 09:00 – 11:30 SR Gräsö, 

Östhammar 
 

21 april 17:00 – 19:30 SR Gräsö, 
Östhammar 

Öppet för 
allmänheten 

16 juni 09:00 – 11:30 SR Gräsö, 
Östhammar 

 

22 september 17:00 – 19:30 Tierp Öppet för 
allmänheten 

15 december 09:00 – 11:30 SR Gräsö, 
Östhammar 

 

 

Beslutsunderlag 
Handlingarna finns publicerade i arbetsrummet 

- Kommunikationsstrategi  
- Arbetsordning  

Ärendets behandling 
Lokala säkerhetsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
Målsättningen att ett sammanträde under första halvåret och ett under andra halvåret är öppet 
för allmänheten. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Margareta Widén Berggren (S) 
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Lokala säkerhetsnämnden 
 

Beslutet skickas till 
Nämndsekreterargruppen för publicering i sammanträdesfolder och flödesschema 2022 
Tierps kommun,  
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Lokala säkerhetsnämnden 
 

    Dnr LSN-2021-16 
 

§ 42. Lokala säkerhetsnämnden sammanträden, 
distans/fysiskt/hybrid 

 

Beslut 
Lokala säkerhetsnämndens sammanträden hålls fysiskt från och med 16 december 2021. 
Deltagare med särskilda skäl samt föredragare bereds möjlighet att få delta på distans, efter 
särskild anmälan till sekreteraren. 
 

Ärendebeskrivning 
Lokala säkerhetsnämnden bör ta ställning till hur vi går vidare med våra sammanträden - 
distans/fysiskt/hybrid? 
Folkhälsomyndigheten gör en samlad bedömning att regeringen bör gå vidare i planen för att 
avveckla restriktionerna till steg 4 den 29 september 2021. Exempelvis tas begränsningarna 
bort för hur många som får delta i en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning samt 
att kravet på sittande servering på restauranger tas bort. Folkhälsomyndighetens allmänna råd 
om att arbeta hemifrån tas också bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas.  
Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Margareta Widén Berggren (S) 
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Lokala säkerhetsnämnden 
 

    Dnr LSN-2021-2 
 

§ 43. Anmälningsärenden, utskickad information 
 

Beslut 
Informationen är mottagen. 
 

Ärendebeskrivning 
En del ärenden faller under intervaller då Lokala säkerhetsnämnden inte har ett närliggande 
sammanträde. Dessa ärenden skickas ut på e-post till ledamöterna. Utskickad information 
redovisas. 

Beslutsunderlag 
Handlingarna finns publicerade i arbetsrummet 

- KF Östhammar yttrande 2021-07-06 sammanhängande system slutförvar o kärnavfall 
(protokollsutdrag, yttrande, reservation, voteringsrapport).  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Margareta Widén Berggren (S) 
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Lokala säkerhetsnämnden 
 

    Dnr LSN-2021-2 
 

§ 44. Övriga ärenden/frågor 
 
Inga övriga ärenden/frågor lämnades. 
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Forsmarks 
kärnkraftverk

Niclas Metzén, säkerhetschef

Josef Nylén, presschef

Bilaga 1, LSN 2021-09-23, § 36 
1 av 18

Presentatör
Presentationsanteckningar
Forsmark är Sveriges yngsta kärnkraftsanläggning. Samtliga reaktorer togs i drift på 1980-talet. Forsmark har tre kokvattenreaktorer. De fungerar som jättelika vattenkokare. Vatten hettas upp och blir till ånga som driver en turbin. En generator omvandlar sedan rörelseenergin till el. Totalt producerar Forsmarks tre reaktorer 20-25 TWh årligen, vilket motsvarar en dryg sjättedel av Sveriges totala elbehov. Forsmark är med detta idag Sveriges största elproducent. 



Agenda

Drift och säkerhet
Årets revisioner

LOTS – Förändring Forsmark
Effekthöjning F1

Regeringsbeslut om CLAB
Övrigt av intresse

2021-09-23
Forsmarks Kraftgrupp AB Confidentiality – None (C1) 2

Bilaga 1, LSN 2021-09-23, § 36 
2 av 18



Sveriges största 
elproducent

Forsmarks Kraftgrupp AB Confidentiality – None (C1) 3

Behov för drygt tre Stockholm 25 TWh
Marknadsandel i Sverige ca 17%
Marknadsandel i Norden ca 7%

2021-09-23
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Forsmark står för en sjättedel av den el som behövs i Sverige, och vi är landets största elproducent. 



Nettoproduktion 
Forsmark 1980-2020
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Sedan starten 1980 har vi på Forsmark producerat över 800 TWh fossilfri el. Bästa åren hittills är 2014 och 2019, med 25,3 TWh el. 2020 var inte ett av Forsmarks bästa år, så var det också en mycket lång revisionsperiod då reaktorerna ställs av för bränslebyte och förnyelseinsatser för att stå rustade inför nästa säsong. Dessutom skedde en del nedregleringar av våra ägare – när efterfrågan är lägre kan man minska produktionen och spara en del kärnbränsle till senare. 



FKA produktion 2021 t.o.m augusti
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Snabbstopp F1 och F2

Forsmark 1
• Rumsvakter på turbinanläggningen 

påverkades av vattensprinkling

Forsmarks Kraftgrupp AB Confidentiality – None (C1) 6

Forsmark 2
• En felaktig lägesgivare på en turbinventil orsakade 

ventilstängning vilket gav högt tryck i reaktorn
• 16 st drivdon fastnade i innersta läget (säkert läge)

2021-09-23
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Presentatör
Presentationsanteckningar
F1-SS21-001 Slutlig�Händelse: Uppgång efter revision pågick och reaktorn var i driftläge nukleär värmning. Ångledningarna hadevärmts tillsammans med reaktorn, trycket i reaktorn var 65 bar. Spärrångan skulle driftsättas för attvara klart innan dumpning till TA12. När spärrångan startades, erhölls kort tid därefter brandlarmfrån turbinhall TA12 kl. 06:21. Fler än 2 st detektorer blev aktiverade vilket ger sprinkling avturbinsträngen och turbininneslutningen. Spärrångan stoppades direkt och ångläckaget upphörde.Efter 25 min erhölls en kanal i B-sub för M-isolering från rum C02.10. Den andra kanalen i D-subkom 9 min senare, kl 06:55.Bakomliggande orsaker: Läckage av sprinklervatten mellan byggnadsdelarna C01.10 rum för HTFV (högtrycksförvärmare)och C02.10 rum för HTDP vilket leder till att nivåvakterna i rum C02.10 löser ut. Det läckte vattenmellan byggnadsdelarna på tre ställen:-I en golvgrop tillhörande en 546-vakt finns ett dränagerör i ett foderrör mellan byggnadsdelarna.Röret var inte avtätat mellan rör och foderrör vilket leder vatten till C02.10.-2st. rörgenomföringar i golv mellan C01.10 och C02.10 som har tillkommit med införandet avHTDP. Rörgenomföringarnas vinkeljärn mot golv var inte avtätade villket medförde att vattenleddes ner till C02.10.F2-SS21-001 PreliminärHändelse: Söndag 21-08-22 kl.17:43 stängde HTRV (högtrycksreglerventil) 21411V505 obefogat,instrumentberedskap(NMK) kallades ut. NMK bytte EHS (Elektro Hydraulisk Styrventil) ochventilen provades av utan anmärkning. Vid 22:30 påbörjades effektuppgång från 104%reaktoreffekt. Måndag 21-08-23 kl. 01:57 stängde 21411V505 återigen obefogat medreaktornedstyrning till 104% reaktoreffekt och fastlast till på turbin 22 som följdfunktion. Åtgärderenligt störningsinstruktion gick inte att utföra pga dumpreglerventil stod öppen vilket gav felförutsättning i logikbildningen. Strax innan snabbstoppet sjönk reaktortrycket, 21411V505öppnade osignalerat och övriga HTRV på TA21 reglerade för att bibehålla reaktortrycket, 21411V505 stängde och öppnade flertal gånger.Sista gången 21411V505 stängde erhölls entrycktransient i reaktortanken som ledde till att SS10 (Högt neutronflöde i förhållande till HC-flödeH6-OFILTR F/F på APRM-kanalerna) löste ut. Kl. 02:24 erhölls del-SS,nedstyrning B1 och SS10.Bakomliggande orsaker: Endast TA21 reglerade reaktortrycket eftersom TA22 låg i driftmode Fast last till (FLT)I utgångsläget precis innan SS10 föregick en ogynnsam fördelning av ångflöde till TA21 och detstörsta ångflödet gick genom 21411V505. När 21411V505 stängde snabb klarade inte övrigaHTRV av regleringen i detta snabba förlopp.



Årets revisioner
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Presentatör
Presentationsanteckningar
VARJE ÅR STÄNGS reaktorerna av några veckor för underhåll, myndighetskrävda tester och moderniseringar. Dessutom byts en del av uranbränslet ut. Allt för att göra kraftverket redo för ytterligare en säker och stabil driftsäsong.Revisionen kan jämföras med en tusenmilaservice på en bil, då vi gör säkerhetskontroller och bränslebyte. Under avställningen åtgärdar vi också eventuella fel som uppstått under driftsäsongen. Förbättringar och moderniseringar görs. Avställningarna sker i huvudsak under sommarhalvåret eftersom energibehovet då är mindre. Vid revisionerna samlas specialister inom olika områden, och från en rad länder, på Forsmark.



Revisioner 2021
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F1 F2 F3 Gunnarsbo

Typ av 
revision

Kort Kort Lång Underhåll

Kritisk linje Arbeten i subarna Bränslebyte och 
reaktortanksprovning

Städning och provning 
i reaktortank

Inspektion motor 2

UMM 4/7-24/7, 20 dygn 2/5-30/5, 28 dygn 12/10-25/10, 43 dygn -

Antal AO ~3500 ~3500 ~3500 ~30

Antal AÄ 8 6 8 -

Antal UMK 29 31 19 1
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Revision Forsmark 3 
• Revisionsledare: Kenneth Stensson
• Revisionstid: 12/9-25/10, enligt UMM
• Antal AO: ~3500
• Antal AÄ: 8
• Antal UMK: 19

• Kritisk linje
 bränslehantering, städning och provning reaktortank.

• Risker
 Många åtgärder flyttade från RA20 till RA21.

Under revisionen på Forsmark 3 sker bland annat provning av 
mekanisk integritet i reaktortank och städning av 
reaktortankbotten, bränslebyte, byte av likriktare för 
säkerhetsutrustning och ombyggnader i wet-well med 
justering/utbyte av fästplattor för rörsystem. Under revisionen 
arbetar totalt cirka 1 600 personer. Corona-restriktioner samt 
smittskyddsåtgärder finns på plats precis som tidigare vid 
revisionerna för Forsmark 1 och 2.

2021-09-23
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Revisionen är cirka 40 dygn lång och totalt kommer cirka 1600 personer beröras varav 800 inhyrda, där vissa redan deltagit under revisionerna på Forsmark 1 och 2.Revisionen skulle tidigare kallats underhållsrevision men enligt den nya revisionsstrategin benämns som ”lång revision”. Enligt den nya strategin ska det falla ut två korta revisioner på 17 dygn och en lång på 26 dygn under en treårsperiod. Förra året togs beslutet att skjuta på en del underhållsarbeten och istället planera dessa in under denna säsong, vilket resulterade i en förlängd tidplan.



LOTS – Förändring Forsmark
September 2021
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2021-09-23
Forsmarks Kraftgrupp AB Confidentiality – None (C1) 11

31 
Jan

28
Feb

31
Mar

30
Apr

31
Maj

30
Jun

31
Jul

31
Aug

30
Sep

31
Okt

30
Nov

31
Dec

31
Jan

28
Feb

31
Mar

30
Apr

31
Maj
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2 7

2022

WANO
V47

SSM
1/9 1

32 av 32 akt. klara

14

1 SALTO
V43
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Presentatör
Presentationsanteckningar
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi har i sommar (8/6 2021) meddelat marknaden att en effekthöjning av Forsmark 1 planeras efter revisionsavställningen 2022. Planerad uteffekt ansätts till 1100MW. Ansökan om ändring av abonnemang har tillsänts Svenska Kraftnät. Vi planerar att i slutet av året ansöka om provdrift av F1 för den högre effekten hos Strålsäkerhetsmyndigheten. Båda myndigheterna behöver ge sitt godkännande för att effekthöjningen skall verkställas.Vi har teknisk dialog med SVK och ansöker om effekthöjning på Forsmark 1 helt enligt de principer som SVK aviserat för oss. Forsmark 1 är moderniserad för att säkra långtidsdrift och infrastrukturen är uppgraderad. Det ger oss möjlighet att licensiera anläggningen för en högre effekt. Det handlar om drygt 100 MW effekt, vilket ger fossilfri el som kan försörja 200 000 hushåll eller värma upp 50 000 villor. Kärnkraften står för en robusthet och störningstålighet på elnätet och vi ser inget som motsätter det här med vår nya ansökan. Sedan måste SVK givetvis göra sina bedömningar när det gäller det svenska elnätets kapacitet, om det finns genomförda eller planerade nätåtgärder som talar för eller emot effekthöjningen. Vi följer SVK:s rekommendation om hur vi ska hantera ett sådant här ärende. Den tvist som funnits har vi lagt bakom oss. Forsmark 1 är moderniserad för att säkra långtidsdrift och infrastrukturen är uppgraderad. Det ger oss möjlighet att licensiera anläggningen för en högre effekt. Vi har i vår förnyelse av nätkodsrelaterade delar av anläggningen, som aggregatstransformatorer och spänningsregulator, bland annat fokuserat på uppfyllnad av transientstabilitets-kravet. Med transientstabilitet menas systemets förmåga att hantera större störningar som kortslutningar. Vi har till exempel bytt ut generatorer och transformatorer, och nu i år byte av magnetiseringsutrustning. Det krav som ställs i Svenska Kraftnäts föreskrift är att ett stort aggregat ska klara ett trefasigt jordfel under 250 millisekunder i anslutningspunkten till stamnätet (gränsbryttid), utan frånkoppling. Dvs hur länge anläggningen ska kunna fortsatta att leverera el vid en störning i nätet.  Svenska Kraftnät ställer krav på robustheten hos stora produktionsaggregat. Det handlar om att ett fel i elnätet inte ska riskera att slå ut flera produktionsanläggningar. 



Regeringsbeslut 
om CLAB 

– konsekvenser för Forsmark 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Regeringen har beslutat att bryta upp SKB:s samlade slutförvarsansökan och ge klartecken för mellanlagret i Oskarshamn (Clab) att ta emot mer använt kärnbränsle.Något regeringsbeslut om det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark i Östhammars kommun finns inte. Vi är besvikna över att regeringen bryter ut en delmängd av SKB:s ansökan. Det är svårt att förstå varför regeringen inte kunde fatta beslut om helheten, när allt underlag från SKB är klart sedan länge och godkänt av bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten.Redan i våras meddelade Forsmarks Kraftgrupp elmarknaden Nordpool att det föreligger en risk för produktionspåverkan från år 2024 om använt kärnbränsle inte kan levereras till Clab på grund av kapacitetsbegränsningar där. Regeringsbeslut behövdes senast 31 augusti i år för att inte riskera att tillståndstaket nås i Clab, har marknaden meddelats. Elmarknaden har meddelats att regeringsbeslutet som togs den 26 augusti har skapat osäkerheter kring den rättsliga prövningen för att få slutgiltiga beslut om lagring av kärnbränsle. Att mark- och miljödomstolen delar regeringens uppfattning att den del av SKB:s slutförvarsansökan som rör Clab kan brytas ut är osäkert. Möjligheterna att starta om Forsmark 2 efter det årliga underhållet 2024 och Forsmark 3 efter det årliga underhållet 2025 är för närvarande inte möjliga att förutse.För Forsmarks räkning får vi en konsekvens 2024 om detta inte löses, men vi hoppas att situationen har klarats ut i tid innan den risken faller ut. Likväl har vi ett ansvar att meddela marknaden om denna risk.På Ringhals finns en risk för både Ringhals 3 och Ringhals 4 efter revisionerna 2025, vilket också har meddelats till elmarknaden. Vid Forsmark 1 finns mer tillgänglig lagringskapacitet, därför är anläggningen inte berörd på samma sätt.



Vattenfallgymnasiets elevboende
i Forsmarks bruk invigt
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Fotoutställning 
på Storbrunn
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Forsmarks kärnkraftverk har varit i drift sedan 1980. Historien om kärnkraftverket började tio år tidigare. I januari 1970 förordar regeringen Forsmark som lämplig plats för Sveriges fjärde kärnkraftverk. Året därpå ges tillstånd att uppföra Forsmarks första reaktor om 900 megawatt och anläggningsarbetena av Forsmark 1 börjar i oktober 1971. Ett halvår senare var cirka 200 personer sysselsatta med etableringen. I december 1973 påbörjades bygget av Forsmark 2 och planer fanns på ytterligare sex reaktorer av minst samma storlek. Dessa realiserades aldrig, men när riksdagen beslutade att antalet reaktorer i Sverige skulle öka från elva till tretton pekades Forsmark ut som plats för de två tillkommande reaktorerna. I maj 1976 startade bygget av Forsmark 3. Bygget av Forsmark 4 hann aldrig starta innan kärnkraftsmotståndaren Thorbjörn Fälldin blev statsminister hösten 1976. Detta ledde till en stor osäkerhet både för kärnkraftens framtid och sysselsättningen för de 2 800 personer som arbetade på bygget i Forsmark. På Vattenfalls huvudkontor arbetade ytterligare 350 personer med kärnkraftsbygget, som under några år på 1970-talet ansågs vara Nordens största arbetsplats.



Dagens utställningDagens utställning byts ut –
ny utställning på gång 

till Info-byggnaden i höst
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Följ oss via våra externa kanaler

• www.vattenfall.se/forsmark

• Forsmarks facebookkonto
2021-09-23
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Tack för er tid!
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SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING

• Driftläge SFR

• Beslut om mellanlagring

• Tunnelduksprojektet

2

Aktuellt från SKB
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SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING

Driftläge SFR

• Lugn drift

• Deponering av avfall

• Mottagning av avfall

• Kringgjutning av avfall Silo

• Installation tunnelduk i BLA

• Ventilationsservice

• Verksamhetsplanering

• Covid-19
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Driftläge SFR Lugn drift – många arbeten.Deponerat avfall från Ringhals enligt plan i augusti-september.Nästa planerade mottagning av avfall är inte fastställt, planering pågår.Planerad driftförslutning (kringgjutning) i Silon planeras ske under oktober-november.Arbete med installation av tunnelduk i förvar Bergssal för lågaktivt avfall (BLA) löper på mycket bra.Verksamhetsplanering för 2022-2026 pågår under september-oktober.Covid-19 påverkanHittills har inte covid-19 påverkat driftklarheten eller tillgängligheten. 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING

• Vad har man fattat beslut om?

• Osäkerheter och utmaningar

• Remissrunda

4

Regeringsbeslut mellanlagring
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Presentatör
Presentationsanteckningar
SKB lämnade 2011 in en ansökan om ett heltäckande slutförvarssystem för bygge av Kärnbränsleförvaret i Forsmark, inkapslingsanläggning i Oskarshamn (i anslutning till befintliga mellanlagret Clab). I samma ansökan ingick även tillstånd för utökad lagring i Clab. Det tillstånd som finns idag är för 8 000 ton men behovet är att lagra 11 000 ton. Mellanlagret har redan den kapaciteten men behöver få ett utökat tillstånd för 11 000 ton. Regeringen beslutade den 26 augusti att bryta ut mellanlagringen, dvs utökat tillstånd i Clab till 11 000 ton, ur SKB:s ansökan om ett heltäckande slutförvarsystem. Det innebär att just det ärendet nu ligger hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen för vidare prövning.Läget kring den domstolsprocess som väntar i nästa steg av tillståndsprövningen är fortfarande ovisst. Vår ansökan var inlämnad som en helhet och fram till nu så har den behandlats som en sådan. Utmaningen blir att hitta de nya skärningarna för den domstolsprövning som nu ska göras och som endast omfattar Clab. Annars finns risken att domstolen inte har tillräckligt med underlag för att behandla vårt ärende. Det kommer också att krävas nya säkerhethetsredovisningar till SSM som enbart rör utökning av mellanlagret. Våra tidigare säkerhetsredovisningar har avsett hela slutförvarssystemet. Beslutet att bryta ut mellanlagringsdelen och inte fatta beslut om hela ansökan ser vi som fortsatt riskfyllt, med oklara konsekvenser. Den 31 augusti skickade Vattenfall därför nya varningar till elmarknaden om att risken för produktionsbortfall från våren 2024 kvarstår. Tid är fortsatt den kritiska faktorn, eftersom mellanlagret med nuvarande tillstånd blir fullt i december 2023. Finns inte nya tillstånd på plats då kommer den första reaktorn att behöva tas ur bruk redan kort därefter. Det ligger ett omfattande arbete framför oss och vi kommer att göra vårt yttersta för att få ett utökat tillstånd för mellanlagret och därmed undvika att elproduktionen riskeras.Regeringskansliet har aviserat att man kommer remittera till SSM o Kärnavfallsrådet gällande bedömning av ny forskning kopplat till kopparkapseln. Vi väntar fortfarande på den.



Installation av 
Tunnelduk
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Gustav Dominicus
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SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING

Bergssal för lågaktivt avfall, BLA

I BLA lagras främst containrar 
innehållande lågaktivt skrot och sopor 
från kärnkraftverken och Studsvik

Bergsalen har längden 160 m, bredden 
14 m och höjden 12,5 m. 

Ett plåttak avleder inläckande bergvatten 
att komma i kontakt med de deponerade 
containrarna. 

Plåttaket är i behov av förnyelse och 
ersätts med tunnelduk.

Tunnelduk är sedan 2010 införd i 
1 BMA och Silo
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SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING

Andra tillämpningar med tunnelduk

Nedfartstunnel innan Nedfartstunnel efter
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SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING

Andra tillämpningar med tunnelduk - SFR

1BMA på SFR
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Presentatör
Presentationsanteckningar
BMA – bergssal för medelaktivt avfall



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING

Tunnelduk monteras

Bild 1: Med plåttak före montage av tunnelduk Bild 2: Pågående montage av tunnelduk, byggställning med 
ställningsgolv 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Tunnelduk skyddar mot inläckande bergvatten och minskar fukthalten i förvaret.Bild 1Gamla plåttaket, ca 2000 m2, har monterats ned.Metallen är friklassad (ingen kontamination från avfallet) Plåtarna har skickats till materialåtervinning. Bergssalens tak har bomknackats, inga bomma partier påträffades.Bild 2Cirka 5000 m2 tunnelduk monteras. Duken täcker även salens väggarKlimatet i förvaret blir betydligt torrare redan efter ett par dagarInläckande bergvatten leds ner i de avsedda dränagebäddarnaDukens livslängd räcker tills förvaret förslutsArbetet har gått utan störningar och avbrott, ser ut att bli klart före tidplan.Bra samarbete med entreprenör och SKB:s personal
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