Framtidens Forsmark?
SFR och SKB:s
platskontor

Forsmarks
kärnkraftverk

Djupförvaret
ovan jord

– Anläggningen ska inte gömmas utan visas. Det är något bra vi gör.
Fritz Lange förklarar hur han tänker när han skissar på hur ett djupförvar
skulle kunna se ut i Forsmark. Han har klivit runt i skogen vid
Forsmarksverkets bostadsområde, känt in och läst av platsen: Ja, byggs
djupförvaret i Forsmark så är det troligast att förvarets anläggningar
ovan jord byggs här. Bostadsområdet får maka på sig.
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Fritz Lange har hittat ett fäste i landskapet – en liten sjö. Den är så anspråkslös att
den inte ens har ett namn. Det vi andra
ser som ett ”surhål” och en ”myggkläckarstation” ser han som en spegeldamm
som i framtiden ska bilda ett slags centralpunkt i djupförvarsområdet.
Platsundersökningen pågår – ännu
återstår några år innan vi vet om djupförvaret hamnar i Forsmark. Jämsides med
platsundersökningen pågår projekteringen av anläggningarna, både under jord
och ovan jord. Vi har i dag en ganska god
bild av hur ett djupförvar kan anläggas i
Forsmark. Den mest troliga platsen – vid
infarten till Forsmarksverket – är redan
tagen i bruk av industrin och innebär inga
nya svåra ingrepp i landskapsbilden.

Ett djupförvar i sikte. Redan pågår arkitekternas och projektörernas förberedelser för hur ett djupförvar skulle kunna placeras i Forsmark.

Projektörerna granskar och skissar också
på en annan plats – intill SFR på vägen ut
till Forsmarks hamn och Biotestsjön.
Även denna är en möjlig plats för ovanjordsanläggningarna men inte lika trolig
som infarten.
Inte för nära …
Nära – men inte för nära – kärnkraftverket får djupförvaret byggas. De båda
anläggningarna lever sina egna liv och kärnkraftverket kommer att genomgå stora
förändringar under de år djupförvaret är i
drift. Det kan till exempel komma att producera el med någon annan sorts energi
och det kan komma att rivas.
– Då blir det den största rivningsplatsen någonsin i regionen och behöver därför en buffertzon mot djupförvaret, säger
Fritz Lange. En naturlig sådan är kylvattenkanalen.
Även djupförvaret kommer att genomgå förändringar under de kanske 50 år
som det kommer att drivas. En del av
marken kommer att reserveras för okända
förändringar.
– Vi utgår från en bas som ligger fast
och det är infrastrukturen – allt annat kan
förändras, förklarar Fritz Lange.
Flera generationer kommer att hinna
arbeta på djupförvaret. Och det är dem
som Fritz Lange har i åtanke när han skissar på byggnaderna.
– Min ledstjärna är att jag inte ska lura
på någon enda människa en arbetsplats
där jag själv inte skulle vilja arbeta, säger
han.
Havet ska märkas
Havets omedelbara närhet ska också märkas. Utmärkande för Forsmark är den
vida horisonten med ett fåtal öar – en lisa
för öga och sinne.
– Anläggningen ska bli tillgänglig och
välkomnande, säger Fritz Lange. De flesta
av byggnaderna ovan jord är informationsoch kontorsbyggnader. Det är ingenting

konstigt med att jobba här, vi håller inte
på med några mysterier som ska gömmas
undan.
En skrymmande hantering, omöjlig
att gömma och svår att handskas med diskret, är de bergmassor som kommer att
hanteras vid anläggningen. Totalt handlar
det om tre miljoner kubikmeter bergmassor varav en del i perioder måste lagras på
plats. En tredjedel kan säljas av, en tredjedel kommer att återanvändas nere i berget under drifttiden, medan den sista
tredjedelen kommer att ligga och vänta på

många diskussioner under samrådsprocessen.
Framtidsvision
Bildmontaget på motstående sida är en
framtidsvision, en möjlig – men långtifrån slutgiltig – lösning på hur ett djupförvar skulle kunna placeras i Forsmark.
Bilden visar bara byggnaderna ovan jord.
Nere i berget – på 400–700 meters djup
– byggs djupförvaret som i en oöverskådlig framtid ska härbärgera ett material
som måste hållas åtskilt från människan.

”Anläggningen ska bli tillgänglig och välkomnande.”
att djupförvaret försluts. Bergupplaget
kommer att bli drygt 20 meter högt och
alltså sticka upp ovanför trädtopparna.
Som jämförelse kan nämnas att Forsmarksreaktorerna är 60 meter höga. Hur
upplaget läggs upp och sköts är en fråga
som givetvis kommer att bli föremål för

Under 2008 kommer SKB att besluta
var företaget vill placera djupförvaret – i
Forsmark eller i Oskarshamn. Ett myndighetsbeslut kan då komma 2010 och i
så fall beräknas byggstart till tidigast år
2011. Det innebär driftstart 2017.

Vill du veta hur ett framtida djupförvar för använt kärnbränsle kan se ut?

Välkommen med på en
studieresa till Oskarshamn!
Vi gör en resa 450 meter ned under jord och tittar in i Äspölaboratoriet.
Det blir även besök i Clab, mellanlagret för använt kärnbränsle,
och Kapsellaboratoriet. Dessutom berättar vi om de senaste
resultaten från platsundersökningen i Forsmark.

Platsundersökning Forsmark, 742 03 Östhammar Telefon 0173-883 10 www.skb.se/forsmark
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