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Presentatör
Presentationsanteckningar
SKB: Enligt lag är de företag som producerar el i svenska kärnkraftverk skyldiga att ta hand om avfallet. För att göra det har de bildat SKB. SKB tar hand om använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall från svenska kärnkraftverk, sjukhus, industrier och forskningsinstitutioner. SKB bedriver även erforderlig forskning och information om sin verksamhet. SKB omsatte ca 1000 miljoner kr 2002.
Antalet anställda var vid årsskiftet 2003/2004 213 personer varav 128 vid huvudkontoret i Stockholm, 13 personer i Forsmark och resterande vid våra anläggningar i Oskarshamn. SKB samarbetar med ca 400 konsulter. 
SKB:s verksamhet finansieras via Kärnavfallsfonden som förvaltar avgiften för och fonderingen av pengarna som ska bekosta avfallshanteringen. 
Vid årsskiftet 2003/2004 fanns 30,3 miljarder kronor i fonden (bokfört värde �och enl. finansieringslagen). Avgiften 2004 är ca 0,6 öre/kWh (FKA – 0.9 öre/kWh, �OKG – 0.5 öre/kWh, Ringhals – 0,3 öre/kWh, Barsebäck 0.0 öre/kWh) �Drygt 15 miljarder har använts ur fonderna (t o m år 2003). 
Den totala kostnaden (nedlagda + framtida) för avfallshanteringen inklusive rivning av kkv beräknas bli cirka 70 miljarder i dagens penningvärde. 
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Kärnteknik- 
lagen

Strålskydds- 
lagen

Finansierings- 
lagen

Plan- och 
bygglagen Miljöbalken

Lagar och myndigheter

Kärnavfallsrådet 
Statens råd för kärnavfallsfrågor

Miljödomstolen

SSM 
Strålsäkerhetsmyndigheten
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Kärnavfallet
Drift- och rivningsavfall Använt kärnbränsle

Låg- och medelaktivt Högaktivt
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Avfallsvolymer

Rivningsavfall
ca 150 000 m3

Driftavfall
ca 60 000 m3

Använt 
kärnbränsle

ca 25 000 m3

Låg- och medelaktivt Högaktivt

Annat radio- 
aktivt avfall 

ca 20 000 m3
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Kärnkraftverk

Sjukvård, industri 
och forskning

Använt 
kärnbränsle

Driftavfall

Centralt mellan- 
lager för använt 

kärnbränsle (Clab)

m/s Sigyn

Det svenska systemet för kärnavfall
FramtidenI drift

Slutförvar för 
radioaktivt driftavfall (SFR)
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Transporter med m/s Sigyn
Slutförvar för radioaktivt 
driftavfall (SFR)

Centralt mellanlager för 
använt kärnbränsle (Clab)

Forsmark

Studsvik

Oskarshamn

Barsebäck

Ringhals

1
2

2
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Transportbehållare för driftavfall
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Slutförvar för radioaktivt driftavfall, SFR
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Kärnkraftverk

Sjukvård, industri 
och forskning
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kärnbränsle

Driftavfall
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Transportbehållare för använt kärnbränsle
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Centralt mellanlager för använt kärnbränsle, Clab
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Centralt mellanlager för använt kärnbränsle, Clab
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Centralt mellanlager för använt kärnbränsle, Clab



15

Det svenska systemet för kärnavfall

Inkapslings- 
anläggning

Slutförvar 
för använt 

kärnbränsle

FramtidenI drift

Kärnkraftverk

Sjukvård, industri 
och forskning

Använt 
kärnbränsle

Driftavfall

m/s Sigyn

Centralt mellan- 
lager för använt 

kärnbränsle (Clab)

Slutförvar för 
radioaktivt driftavfall (SFR)
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Inkapslingsanläggning
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Inkapslingsanläggning
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Slutförvar för använt 
kärnbränsle

• Djup: 400–700 meter

• Förvarets yta i berget: 3–4 km2

• Antal kapslar: Cirka 6 000 
(efter ungefär 60 års reaktordrift)
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SKB:s metod

Använt 
kärnbränsle

Kopparkapsel med 
insats av gjutjärn

Slutförvar för använt 
kärnbränsle i urberg

Deponeringshål 
med bentonitlera
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Vägen till ett slutförvar

Platsundersökningar

Oskarshamn (Laxemar)
Östhammar (Forsmark)

Översiktsstudier Bygge DriftFörstudier

Hultsfred
Malå 
Nyköping 
Oskarshamn 
Storuman 
Tierp 
Älvkarleby
Östhammar

Beslut 
om plats
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Platsundersökningar
Bergkartering

Borrning

Flygmätning

Inventering av flora

Kulturinventeringar

Nederbörd

Inventering av fauna

Samråd
Marina undersökningar

Mätningar: 
TV-kameror, vatten- 
flöden och borrhålsradar

Borrkärnor

Forsmark

Oskarshamn

Grafik: Mats Jerndahl

Presentatör
Presentationsanteckningar
En platsundersökning (PLU) är en geovetenskaplig undersökning och en fördjupad lokaliseringsstudie. Platsundersökningarna ska ge det underlag som behövs för att �välja en plats för slutförvaret och erhålla tillstånd för att bygga det. Under PLU genomförs bl a 
Noggranna geovetenskapliga undersökningar med borrhål ned till 1 000 meters djup 
Inventeringar av miljö- och kulturvärden
Utredningar av hur ett förvar skulle påverka samhälle och miljö
Samråd med berörda
Säkerhetsanalyser baserat på undersökningsresultaten
Projektering av förvarets ovan- och underjordsdel 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för platsen som ingår i den ansökan om att �få bygga anläggningen som lämnas till Miljödomstol och SKI. Ytterst beslutar regeringen om tillstånd ska ges.
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Borrplatser



24



25



26

Slutförvaret vid Söderviken en sommardag 
(arkitektskiss maj-08)
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Cirka 1 öre per kWh 
kärnkraftsel

Kostnader

Cirka 38 miljarder 
kronor årsskiftet 

2006/2007
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Om man finner en 
lämplig plats för 
slutförvaring i 
Forsmark – är du 
då…

Synovate Sweden AB
Maj 2008

Helt för eller för en etablering: 
Hela kommunen: 77 %

85%

85%

70%

67%71%

Uppsala k:n 60 %

Tierps 
k:n 59 %


	Bildnummer 1
	Lagar och myndigheter
	Kärnavfallet
	Bildnummer 4
	Det svenska systemet för kärnavfall�
	Transporter med m/s Sigyn
	Transportbehållare för driftavfall
	Slutförvar för radioaktivt driftavfall, SFR
	Det svenska systemet för kärnavfall�
	Transportbehållare för använt kärnbränsle
	Centralt mellanlager för använt kärnbränsle, Clab �
	Centralt mellanlager för använt kärnbränsle, Clab 
	Centralt mellanlager för använt kärnbränsle, Clab �
	Det svenska systemet för kärnavfall�
	Inkapslingsanläggning
	Inkapslingsanläggning
	Slutförvar för använt kärnbränsle
	SKB:s metod
	Vägen till ett slutförvar
	Platsundersökningar
	Borrplatser
	Bildnummer 24
	Bildnummer 25
	Bildnummer 26
	Bildnummer 29
	Om man finner en lämplig plats för slutförvaring i Forsmark – är du då…

