
 

 

Samråd med temat: Vattenverksamhet 
 
 
Datum:  6 februari 2010, klockan 11.00–12.00 

Plats: Biografen Storbrunn, Klockstapelsgatan 2, Östhammar 

Målgrupp:  Sakägare. 
 
Inbjudan: Mötet annonserades i lokalt Upsala Nya Tidning (9 och 30 januari), 

Östhammars Nyheter (9 och 30 januari), Annonsbladet (13 januari och 3 
februari) och Upplands Nyheter (15 januari och 5 februari). Annonserna var 
gemensamma för samrådet om preliminär MKB. 

 Mötet annonserades också (16 januari) för nationell täckning i Dagens 
Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, 
Västerbottenkuriren och Post- och Inrikes tidningar.  

 Skriftlig inbjudan till sakägare.  
 
Underlag:  I den skriftliga inbjudan ingick en kortfattad redovisning av konsekvenserna 

av planerad vattenverksamhet i Forsmarksområdet. Ett mer detaljerat 
tekniskt underlag fanns att tillgå via SKB:s webbplats i form av två 
preliminära rapporter: Vattenverksamhet i Forsmark I. Bortledande av 
grundvatten från en slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle och 
Vattenverksamhet i Forsmark II. Slutförvarsanläggning för använt kärn-
bränsle. Vattenverksamheter ovan mark. Underlaget fanns på SKB:s 
webbplats 21 december 2009. Vattenverksamheten fanns utförligare 
beskriven i den preliminära MKB:n. 

 
Presentationer:  Mötet föregicks av presentationer där Kent Werner presenterade de 

vattenverksamheter som planeras i samband med uppförande och drift av 
slutförvarsanläggningen för använt kärnbränsle i Forsmark. 

 
Närvarande: Cirka 55 personer. 

Allmänhet/sakägare: Sex personer. 

Representanter från: Östhammars kommun, MKG, Milkas, SERO, Ålands Natur och miljö 
(ÅNOM), Baltic Sea Region Radioactivity Watch (BSRRW) och European Committee on 
Radiation Risk (ECRR), Baltic Sea Regional Office. 

SKB: Erik Setzman, Kent Werner, Saida Laârouchi Engström, Mikael Gontier, Bengt Leijon, 
Olle Olsson, Magnus Westerlind med flera.  

 
Moderator: Ulf Henricsson. 

Justeringsperson: Marie Berggren. 
 
Skriftliga synpunkter och frågor i sin helhet, sammanfattning av skriftliga synpunkter och 
frågor med SKB:s svar, det vill säga bilaga A i protokollet, ligger separat i dokumentationen 
från detta tema. Bilaga A ingår även protokollen från möten om preliminär MKB i Öst-
hammars kommun (6 februari) och Oskarshamns kommun (9 februari). 
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Till sakägare vattenverksamhet:  
Elvisjö 3:3, Forsmark 3:13, Forsmark 3:30, Forsmark 3:32, Forsmark 3:33, Forsmark 3:34, 
Forsmark 3:38, Forsmark 3:51, Forsmark 6:5, Forsmark 6:8, Forsmark 6:17, Forsmark 6:18, Berkinge 9:1, 
Väghållaren (Vägverket) 

Samråd om vattenverksamhet i Forsmark 
I samband med uppförande, drift och avveckling av slutförvarsanläggningen för använt 
kärnbränsle i Forsmark planeras ett antal åtgärder som utgör vattenverksamhet enligt kapitel 11 i 
miljöbalken. 
 
Du som sakägare inbjuds till samrådsmöte, lördagen den 6 februari 2010 i biografen Storbrunn, 
Klockstapelsgatan 2, Östhammar. 
 10.00–11.00 Presentationer 
 11.00–12.00 Samrådsmöte 
 
En kortfattad redovisning av konsekvenserna av planerad vattenverksamhet bifogas denna 
inbjudan. Verksamheten finns utförligare beskriven i MKB-dokumentet. Ett detaljerat tekniskt 
underlag finns att tillgå via SKB:s webbplats, www.skb.se. Det går också att få hemskickat – 
kontakta Lars Birgersson, se nedan.  
 
På eftermiddagen hålls samråd om preliminär miljökonsekvensbeskrivning (MKB).  
 13.00–14.30 Presentationer 
 15.00–17.00 Samrådsmöte 
 
Båda samråden är öppna för alla. Samrådet om vattenverksamhet är dock främst riktat till 
sakägarna.  
 
Sakägare är en juridisk term för en person eller ett företag som är berörd av en särskild fråga. I 
tillståndsprocesser om vattenverksamhet kan en sakägare, på sökandens bekostnad, anlita ombud 
för att få sina intressen tillgodosedda. Eventuella kommentarer på det översända materialet ska ha 
inkommit senast fredagen den 5 mars 2010. Kommentarer lämnas till: 
 
Lars Birgersson 
lars.birgersson.kem@skb.se 
Tel: 08-459 85 71 
 
 
Svensk Kärnbränslehantering AB 
 

 
Erik Setzman 
Chef MKB-enheten  
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Underlag för samråd om vattenverksamhet 

Vattenverksamheterna i Forsmark består av bortledning av grundvatten från 
slutförvarsanläggningen, samt skadebegränsande åtgärder genom återinfiltration av 
vatten. Slutförvarsanläggningen medför även andra vattenverksamheter i form av igenfyllnad av 
vattenområden inom driftområdet, nyttjande av bergmassor från piren vid SFR, schaktning under 
grundvattenytan vid grundläggning av byggnader i driftområdet, anläggande av bro över 
kylvattenkanalen samt reglering av vattenområdet. Verksamheterna beskrivs närmare i MKB-
dokumentet, se avsnitten 10.1.2 – Verksamhetsbeskrivning (sidan 222), 10.1.3 – Påverkan (sidan 
234) och 10.1.4 – Effekter och konsekvenser (sidan 255).  
 

Effekter och konsekvenser av bortledning av grundvatten 
 
Sänkning av grundvattenytan vid slutförvaret 
 
Verksamheten vid slutförvaret kommer att pågå under 60–70 år. Det grundvatten som läcker in 
till undermarksdelen kommer att ledas bort, vilket kommer att medföra en sänkning av 
grundvattenytan (del av det vatten som djur och växter är beroende av). Efter att förvaret 
återfyllts kommer grundvattenytan att återställa sig. 
 
Inläckaget av grundvatten till slutförvarsanläggningen har beräknats bli 10–50 liter per sekund, 
beroende på hur stor del av förvarsområdet som är öppet och vattengenomsläppligheten i 
tätningen kring rampen, schakten och tunnlarna. Sänkningen av grundvattenytan kommer att 
begränsas till områden där sprickzoner med hög vertikal vattengenomsläpplighet har kontakt med 
jordlagren. Detta innebär att påverkansområdet kommer att vara relativt litet och begränsas till ett 
antal stråk i öst-västlig och nord-sydlig riktning ovan förvaret, och inom områden kring den 
kylvattenkanal som finns söder om Forsmarks kärnkraftverk, se figur 1.  
 
 
Effekter på sjöar och bäckar 
 
Enligt beräkningarna kommer bortledningen av grundvatten att ge upphov till en obetydlig eller 
endast mycket liten sänkning av vattennivån i sjöarna i området. Vad gäller vattenföringen i 
bäckarna, visar modelleringen att bäckinflödet till sjön Bolundsfjärden kan komma att minska 
med maximalt en tiondel av nuvarande inflöde. Effekterna på vattenföringen i övriga bäckar i 
området bedöms bli marginella.  
 
 
Konsekvenser för våtmarker 
 
De främsta negativa konsekvenserna som är förknippade med bortledningen av grundvatten berör 
naturvärden i våtmarker (kalkgölar och rikkärr) och tillhörande djur- och växtarter. De arter som 
finns i våtmarkerna är anpassade för blöta och/eller fuktiga förhållanden, vilket innebär att de 
generellt är känsliga för förändringar av grundvattenytans läge och våtmarkernas 
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vattenförsörjning. SKB kommer att ha beredskap för vattentillförsel till våtmarker för att bevara 
våtmarkernas naturvärden och arter.  
 
 
Konsekvenser för skogs- och jordbruk 
 
Skogens naturliga tillväxtförmåga (bonitet) bedöms minska med maximalt 25 procent inom 
påverkansområdet för grundvattenytans sänkning. I denna bedömning tas ingen hänsyn till att en 
sänkning av grundvattenytan kan medföra positiva konsekvenser för skogens tillväxt i vissa 
områden, som kompenserar för en bonitetsminskning inom andra områden. Området omfattar 
huvudsakligen skogsområden som ägs av SKB. Inom påverkansområdet finns det inga områden 
med aktivt jordbruk.  
 
 
Konsekvenser för enskilda brunnar 
 
Bortledningen av grundvatten från slutförvarsanläggningen bedöms endast kunna medföra 
mycket begränsade konsekvenser för enskild vattenförsörjning i Forsmarksområdet. Ett par 
brunnar i närområdet som för närvarande används kan få försämrad kapacitet på grund av 
sänkning av grundvattennivå i berg. Bortledningen bedöms generellt inte medföra några effekter 
på grundvattnets saltinnehåll på de förhållandevis begränsade djup som är aktuella för 
bergborrade brunnar.  
 
Om det uppstår negativa konsekvenser för vattenförsörjningen från enskilda brunnar till följd av 
grundvattenbortledningen, kommer SKB att ersätta vattenförsörjningen med andra lösningar, till 
exempel vattenförsörjning från annan brunn. Kontrollprogrammet för uppförande- och 
driftskedena kommer att innefatta en långsiktig uppföljning av grundvattennivåer och 
grundvattenkvalitet. 
 
 
Konsekvenser för byggnader och infrastruktur 
 
Preliminära resultat från en pågående utredning avseende potentiella sättningar av 
reaktorbyggnaderna vid Forsmarks kärnkraftverk, visar att grundvattenbortledningen endast kan 
ge upphov till mycket små sättningar. 
 
En kort sträcka (200 m) av vägen mellan riksväg 76 och Forsmarks kärnkraftverk är belägen 
inom det prognostiserade påverkansområdet för grundvattenytans sänkning. Denna vägsträcka är 
grundlagd på morän på berg och bör därför inte ha grundvattenberoende grundläggning.  
 
 
 
 
Vattenverksamhet ovan mark 
 
Figur 5 visar lägena för planerade vattenverksamheter ovan mark i Forsmark. Behandlat lakvatten 
från bergupplaget och spillvatten från ett nytt reningsverk kommer att ledas via Tjärnpussen till 
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ett dike som mynnar ut i kylvattenkanalen. Slutförvarets driftområde på markytan behöver fyllas 
ut, vilket innebär igenfyllning av några gölar. Inledningsvis kommer massor att behöva tillföras 
utifrån för utfyllnaden och SKB planerar att använda de bergmassor som deponerades längs piren 
till SFR när SFR byggdes. Vidare kommer en ny bro kommer att byggas över kylvattenintaget till 
Forsmarksverket. 
 

Sakägare  
 
Denna inbjudan riktar sig till de som SKB bedömer är sakägare för den vattenverksamhet som 
planeras i samband med uppförande, drift och avveckling av slutförvarsanläggningen för använt 
kärnbränsle i Forsmark. Sakägarförteckning framgår av tabell 1. 
 
I vänstra kolumnen i nedanstående tabell ges en sammanställning av sakägare avseende enskilda 
intressen (fastigheter) vad gäller vattenverksamhet i Forsmark i form av: 
a) bortledande av grundvatten från slutförvarsanläggningen för använt kärnbränsle (kolumn 2–

4). 
b)  vattenverksamheter ovan mark (kolumn 5).  
 
Beräkningar av påverkansområdet avser dels sänkningen av grundvattnets tryckhöjder i berg, dels 
sänkningen av grundvattenytan. Beräkningarna avser ett hypotetiskt fall med ett helt öppet förvar 
(det vill säga alla delar av förvaret är öppna samtidigt). I verkligheten kommer endast delar av 
förvarsområdet att vara öppna samtidigt. Vidare baseras de redovisade beräkningarna på det 
sämsta tätningsfallet Kinj = 10-7

 meter per sekund (m/s). Med dessa antaganden blir 
påverkansområdena följande: 
 

 Sänkning av grundvattnets tryckhöjder på nivån 50 meter under havet (m u h): Baserat på 
årsmedelvärden för år 2006 och tätningsfallet Kinj = 10-7

 m/s. Sänkning vid 
påverkansområdets gräns 0,3 meter, se figur 3. 

 
 Sänkning av grundvattenytan: Baserat på årsmedelvärden för år 2006 och tätningsfallet 

Kinj = 10-7
 m/s. Sänkning vid påverkansområdets gräns 0,3 meter, se figur 4. 

 
Kolumn 1 i tabell 1 anger fastighetsbeteckningar för sakägare belägna inom eller strax utanför 
påverkansområdena för de olika vattenverksamheterna. Kolumn 2 anger fastigheter som kan 
komma att påverkas av grundvattenytans sänkning. Kolumn 3 anger fastigheter med enskilda 
brunnar och kolumn 4 fastigheter med byggnader/infrastruktur. Kolumn 5 anger fastigheter som 
berörs av vattenverksamheter ovan mark.  
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Tabell 1. Sakägare för planerad vattenverksamhet i Forsmark 
 
Fastighetsbeteckni
ng för sakägare, 
figur 1–2. 

Fastigheter som kan 
påverkas av  
grundvattenytans 
sänkning, figur 3–4. 

Brunnar inom eller 
strax utanför 
påverkansområdena, 
figur 4.  

Fastigheter med 
byggnader/infrastru
ktur, figur 4. 

Vattenverksamhet
er ovan mark, 
figur 5. 

Elvisjö 3:3 
(privat) 

Utanför 
påverkansområdet 

SKB-id PFM000001 
(bergborrad brunn), 
belägen cirka 500 m 
utanför påverkansområdets 
gräns. 

  

Forsmark 3:13 
(Frösåkers 
församling) 

Utanför 
påverkansområdet 

SGU brunnsarkiv-id 
902056852 (ny, bergborrad 
brunn, inte med i figur 4), 
belägen cirka 500 m från 
påverkansområdets gräns. 

  

Forsmark 3:30 
(privat) 

Påverkansområdets 
gräns är belägen nära 
fastighetens gräns 

Brunn saknas   

Forsmark 3:32  
(SKB) 

Inom påverkansområdet SKB-id PFM000007 
(jordbrunn), används ej. 

  

Forsmark 3:33 
(privat) 

Utanför 
påverkansområdet 

SKB-id PFM000008 
(jordbrunn), belägen cirka 
200 m utanför 
påverkansområdets gräns. 

  

Forsmark 3:34 
(privat) 

Utanför 
påverkansområdet 

SKB-id PFM000009 (SGU 
brunnsarkiv-id 128400291; 
bergborrad brunn), belägen 
cirka 200 m utanför 
påverkansområdets gräns. 

  

Forsmark 3:38 
(privat) 

Utanför 
påverkansområdet 

SKB-id PFM000010 
(bergborrad brunn). 
 

  

Forsmark 3:51 
(Upplandsstiftelsen 
och privat) 

Påverkansområdets 
gräns är belägen nära 
fastighetens gräns (dock 
vid strandkanten mot 
havet). 

SKB-id PFM006382 
(bergborrad brunn, 
försörjer fastigheten 
Forsmark 3:38). 
 

  

Forsmark 6:5 
(FKA och Tele2) 

Inom påverkansområdet SKB-id PFM000155 
(bergborrad brunn) 
SGU brunnsarkiv-id 
901031492 (ny, bergborrad 
brunn, inte med i figur 4). 

FKA:s byggnader (inkl. 
reaktorbyggnaderna 
F1–F3), belägna inom 
påverkansområdet för 
grundvattenytans 
sänkning samt 
sänkningen av 
grundvattnets 
tryckhöjder på nivån 50 
m u h 
(reaktorbyggnaderna, 
grundlagda på berg). 

Igenfyllnad av 
vattenområden inom 
driftområdet. 
Schaktning under 
grundvattenytan inom 
driftområdet. 
Ny bro över 
kylvattenkanalen. 
Reglering av sjön 
Tjärnpussen. 
Eventuellt uttag av 
sprängstensmassor 
från SFR-piren. 

Forsmark 6:8 
(SKB) 

Inom påverkansområdet Brunn saknas Byggnader tillhörande 
SFR, belägna nära 
påverkansområdet för 
grundvattenytans 
sänkning 

Kan beröras av 
eventuellt uttag av 
sprängstensmassor 
från SFR-piren 

Forsmark 6:17 
(Vattenfall 
Fastigheter AB) 

Inom påverkansområdet Brunn saknas  Igenfyllnad av 
vattenområden inom 
driftområdet. 
Schaktning under 
grundvattenytan inom 
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driftområdet.
Forsmark 6:18 
(Vattenfall 
Eldistribution AB) 

Påverkansområdets 
gräns är belägen nära 
fastighetens gräns. 

Brunn saknas FKA:s byggnader (inkl. 
reaktorbyggnaderna 
F1–F3), belägna inom 
påverkansområdet för 
grundvattenytans 
sänkning samt 
sänkningen av 
grundvattnets 
tryckhöjder på nivån 50 
m u h 
(reaktorbyggnaderna, 
grundlagda på berg). 

 

Berkinge 9:1 
(Sveaskog 
Förvaltning AB, 
Svenska Kraftnät, 
Teliasonera och 
Telenor) 

Påverkansområdets 
gräns är belägen nära 
fastighetens gräns. 

Brunn saknas   

Väghållaren 
(Vägverket) 

  Del av vägen mellan 
riksväg 76 och 
kärnkraftverket, 
belägen inom 
påverkansområdet för 
grundvattenytans 
sänkning. 
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Figur 1. Fastigheter och befintliga byggnader i förhållande till påverkansområdet för den 
beräknade sänkningen av grundvattenytan. Kartan visar även den planerade 
slutförvarsanläggningens undermarksdelar. 
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Figur 2. Förstoring av fastigheterna i den nedre, högra delen av kartan i figur 1.  
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Figur 3. Fastigheter samt påverkansområdet för den beräknade sänkningen av grundvattnets 
tryckhöjder på nivån 50 meter under havet. Kartan visar även den planerade 
slutförvarsanläggningens undermarksdelar. 
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Figur 4. Enskilda brunnar belägna inom eller nära (inom ungefär 500 meter) påverkansområdet 
för den beräknade sänkningen av grundvattnets tryckhöjder på nivån 50 meter under havet. 
Kartan visar även lägena för kärnkraftverket, SFR och den planerade slutförvarsanläggningens 
undermarksdelar. Notera att påverkansområdet i kartbilden avser sänkningen av 
grundvattenytan. (Den beräknade sänkningen av grundvattnets tryckhöjder på nivån 50 meter 
under havet framgår av figur 3.) 
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Figur 5. Lägen för planerade vattenverksamheter ovan mark i Forsmark.  
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Samråd enligt miljöbalken kapitel 6, för prövning enligt miljöbalken  

Slutförvarsanläggning i Forsmark 

Tema: Vattenverksamhet i Forsmark 

 
Plats: Biografen i Östhammar 

Datum:  6 februari 2010, klockan 10.00–12.00 
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 Svensk Kärnbränslehantering AB 
 

1. Mötets öppnade och syfte 
 
Erik Setzman hälsade välkommen och höll en kort inledning om den preliminära 
MKB:n och underlagen om vattenverksamhet. Erik informerade om att detta är det sista 
samrådstillfället och att det är möjligt att inkomma med synpunkter och frågor fram till 
den 5 mars 2010, se bilaga B, bild 1-9. 
 
Ulf Henriksson introducerades som mötesledare. 
 
 
Fråga: (SERO) Är det så att miljödomstolens beslut lämnas direkt till regeringen och 
att det inte går att överklaga? I andra miljöfrågor är det möjligt att överklaga 
miljödomstolens beslut till Miljööverdomstolen. Kommer inte den möjligheten att 
finnas i detta ärende? 
 
Svar: (SKB): Nej, det är inte möjligt att överklaga regeringens beslut om annat än 
formaliafrågor. 
(Förtydligande av prövnings- och beslutsprocessen som inte framfördes vid mötet: 
Miljödomstolen lämnar ett yttrande till regeringen. Detta yttrande kan inte överklagas. 
Regeringen tar beslut om verksamheten är tillåtlig eller inte, enligt miljöbalken. Det är 
möjligt att ansöka om rättsprövning av regeringens beslut på formella grunder. Om 
regeringen beslutar att verksamheten är tillåtlig, meddelar miljödomstolen dom med 
villkor, som kan överklagas till Miljööverdomstolen. Miljööverdomstolens dom kan 
överklagas till Högsta domstolen, men det kräver prövningstillstånd.) 
 
 
Kommentar: (Kommunen) Jag vill förtydliga angående SKB:s bedömning av vilka 
som är sakägare för vattenverksamheten. Det är inte SKB, utan miljödomstolen som 
beslutar vem som är sakägare. 
 
Svar: (SKB) Det är helt riktigt, vi redovisar vår bedömning av vilka som är sakägare. 
 
 
Justeringsperson: Marie Berggren, Östhammars kommun, utsågs av mötet till 
justeringsperson. 
 
 
2. SKB:s planerade vattenverksamheter 
 
Kent Werner presenterade de vattenverksamheter som planeras i samband med uppförande 
och drift av slutförvarsanläggningen för använt kärnbränsle i Forsmark, se bilaga B, bild 10-
33. 
 
 
3. Frågor och diskussion 
 
Fråga: Kommer strålning att mätas i det vatten som rinner in i berganläggningen och 
som därefter pumpas upp? 
 
Svar: (SKB) Prover kommer att tas på vattnet. 
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(Förtydligande som inte framfördes vid mötet: Prover kommer att tas på vattnet, men de 
innefattar inte mätning av radioaktivitet.) 
 
 
Fråga: (Kommunen) Det kommer att tas ut bergmassor från SFR i samband med den 
planerade utbyggnaden. Dessutom planerar Vattenfall att bygga fem vindkraftverk på 
piren. Finns omflyttning av bergmassor med i SKB:s planering? 
 
Svar: (SKB) Ja, vi tittar på möjligheten att samordna masshanteringen. Vi vet inte om 
det kommer att fungera, men det ingår i vårt planeringsarbete. Vi för diskussioner med 
Vattenfall angående den planerade vindkraftsparken. 
 
 
Fråga: Om SKB flyttar bergmassor från piren, kan det påverka vindkraftsutbyggnaden? 
 
Svar: (SKB) Vi har inga svar i nuläget, men vi är medvetna om frågeställningen, som 
ingår i diskussionerna med Vattenfall. 
 
 
Fråga, (Sakägare): Jag har en bergborrad brunn och är intresserad av vilka åtgärder som 
kommer att vidtas, så att vi inte drabbas och blir utan vatten. Om något händer med 
vattnet i brunnen kan det ta lång tid – flera år – att åtgärda detta. Kommer uppföljningar 
att ske så att vatten garanteras hela tiden? 
 
Svar: (SKB) Vi ser inga problem med de fåtal brunnar som kan komma att beröras. Vi 
kommer naturligtvis följa upp utvecklingen i brunnarna genom att ta vattenprover och 
mäta grundvattennivåer. Om det mot förmodan blir påverkan på vattnet i brunnarna, 
kommer åtgärder att vara förberedda och kunna vidtas relativ snabbt. Det kommer inte 
att behöva ta flera år att åtgärda brunnarna.  
 
 
Fråga: SKB har sagt att 1–1,5 miljoner ton bergmassor ska sprängas ut. Detta innebär 
att stora mängder sprängämne, cirka 13 000 ton enligt mina beräkningar, kommer att 
användas, vilket medför att stora mängder kväve kommer att frisläppas. Hur mycket 
kväve kommer att släppas ut i miljön? Kommer det att omhändertas i reningsverket?  
 
Svar: (SKB) I såväl MKB:n som i bilagorna om vattenverksamhet redovisas hur 
mycket kväverester som uppstår från sprängningarna. De största mängderna kommer att 
hamna i lakvattnet från bergupplaget. Lakvattnet kommer att ledas till en 
översilningsyta, som ligger inom bergupplagets område. Vattnet kommer att 
recirkuleras flera gånger innan det leds vidare till kärrområdet i anslutning till 
Tjärnpussen för ytterligare kväverening. Från Tjärnpussen kommer vattnet att ledas ut 
till kylvattenkanalen. 
(Förtydligande som inte framfördes vid mötet: I bilagorna om vattenverksamhet 
beskrivs vattenhanteringen kortfattat. Det konstateras bland annat att 
länshållningsvatten och lakvatten kommer att innehålla kväve. Dock anges inga 
mängder.) 
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FKA planerar att anlägga ett nytt reningsverk i närheten av Tjärnpussen. SKB avser att 
leda sitt spillvatten (sanitärt avloppsvatten) som kommer från toaletter, duschar med 
mera inom driftområdet för slutförvarsanläggningen till FKA:s nya reningsverk. 
Spillvattnet innehåller bland annat fosfor. 
 
 
Kommentar: Att använda sig av en översilningsyta kan vara svårt på vintern, eftersom 
nedbrytningen av kväve är låg, då det är kallt.  
 
Svar: (SKB) Lakvatten kommer huvudsakligen att uppstå vid regn och snösmältning, 
alltså vid perioder då det är förhållandevis varmt. Mängden lakvatten kommer att vara 
liten under den kallaste perioden. 
 
 
Fråga: Ni säger att 0,7 millimeters sättningar inte är några problem, men hur stora 
sättningar tål Forsmarksverket? 
 
Svar: SKB har skickat sättningsutredningen på remiss till FKA och väntar på 
kommentarer, inklusive svar på denna fråga.  
 
 
Fråga: Östhammars kommun har en arbetsgrupp som går igenom den preliminära 
MKB:n och underlagen om vattenverksamhet. Vi uppfattar att det finns en lucka i 
hanteringen av vatten mellan att bergarbetena startar och tills att det nya reningsverket 
är klart. Stämmer detta?  
 
Det finns ett antal rapporter som ni hänvisar till i MKB:n, som ännu inte är publicerade. 
Hur ska vi kunna samråda kring rapporter/referenser som inte är publicerade? Hur ska 
vi kunna värdera innehåll och slutsatser i material som vi inte kunnat ta del av? När 
publiceras rapporterna? 
 
Svar: (SKB) Reningsverket planeras stå klart innan bergarbetena påbörjas.  
 
De rapporter som ännu inte är publicerade kommer att publiceras löpande under året, 
fram till inlämnandet av ansökningarna. I nuläget pågår slutförande och granskning av 
de sista rapporterna. Ni är alla välkomna att ta kontakt med SKB/Erik Setzman eller 
någon annan om ni är intresserade av någon rapport. Om den är tillgänglig skickar vi 
den till er, annars sätter vi upp er på en sändlista. 
 
Vi vill också poängtera att väsentliga slutsatser i de rapporter som ännu inte har 
publicerats har inarbetats i MKB:n och underlagen om vattenverksamhet. Samråden är 
inte avsedda att handla om underlagsrapporterna, utan om MKB:n och underlagen om 
vattenverksamhet, som innehåller de väsentliga slutsatserna från dessa. 
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Fråga (Kommunen): Det är anmärkningsvärt att vi har samråd om material som inte är 
publicerat, vilket påverkar våra möjligheter att seriöst ta ställning till underlaget på ett 
korrekt sätt. 
 
De resultat som redovisas i MKB:n kommer i flera fall från underliggande rapporter, 
som inte har publicerats. Vi måste ha tillgång till dessa underlagsrapporter för att kunna 
genomföra en trovärdig granskning. 
 
Svar: (SKB) Samråden, enligt miljöbalken kapitel 6, handlar om den planerade 
verksamheten och gör det möjligt för allmänhet och andra att delta i processen, det vill 
säga följa arbetet med MKB:n och kunna lämna synpunkter under arbetets gång. 
Underlagen till MKB:n växer fram successivt. Vi är nu i slutfasen av samråden och har 
valt att samråda om en preliminär MKB, som är publicerad, och som vi gärna vill få 
synpunkter på. Vi har också valt att ange de referenser som vi tänker hänvisa till i den 
slutliga versionen av MKB:n, trots att alla ännu inte är utgivna. Vi vill även poängtera 
att det ligger i samrådets natur att underlag växer fram underhand och att allt 
underlagsmaterial därför inte är tillgängligt då samråd hålls. Då ansökningarna lämnas 
in kommer samtliga underlag att finnas tillgängliga.  
 
 
Kommentar: (Kommunen) Många av rapporterna som står i referenslistan är ännu inte 
publicerade. Är man skyldig att ange vilka rapporter som kommer att finnas, även om 
de inte finns tillgängliga nu? Det är svårt att få en överblick av vad som är tillgängligt 
och vad som inte är det. 
 
Svar: (SKB) Inom ramen för platsundersökningarna har vi hittills publicerat cirka 1 700 
rapporter och i nuläget återstår att publicera ett hundratal rapporter. Då ansökningarna 
lämnas in kommer samtliga underlagsrapporter att vara tillgängliga. 
 
 
Fråga: (Kommunen) Varför står det inte något om samråden i MKB:n? 
 
Svar: (SKB) Samråden pågår fortfarande och därför står det mycket summariskt om 
dem i den preliminära MKB:n. I den slutliga versionen kommer kapitlet som behandlar 
samråden att vara mycket fylligare.  
 
En redogörelse av de samråd som hållits, en samrådsredogörelse, kommer att ingå i 
ansökningarna, som bilaga till MKB:n. SKB har också årligen gett ut sammanfattningar 
av de samråd som hållits. 
 
Kommentar: (Kommunen): Vad jag förstår så är det unikt att en sökande tar fram en 
preliminär version av MKB:n som underlag för samråd. Det är positivt, eftersom det ger 
oss möjlighet att sätta oss in i projektets miljökonsekvenser i ett tidigare skede än 
normalt. 
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Fråga: (Kommunen) Jag har en fråga om redovisningen av samråden. Ett antal samråd 
har hållits och det har ställts många frågor. Jag undrar vilka frågor som har ställts och 
hur frågorna har omhändertagits. Detta behandlas inte i den preliminära MKB:n. Jag vill 
dock hålla med om, att det är positivt att SKB tagit fram en preliminär MKB och att den 
är så fyllig.  
 
Jag vill också hålla med om tidigare kommentarer att det är svårt att hitta svar på alla 
frågeställningar i MKB:n, när man inte har tillgång till referenslitteraturen.  
 
 
Svar: (SKB) Till att börja med vill vi påpeka att denna del av samrådet främst ska 
handla om vattenverksamheten och att det i första hand är frågor rörande den delen som 
ska hanteras nu på förmiddagen. Hela eftermiddagen är avsatt till samråd om den 
preliminära MKB:n. Föreslår därför att vi om möjligt skjuter frågorna gällande MKB:n 
till eftermiddagen.  
 
De frågor och synpunkter som kommit i samråden har besvarats eller kommenterats av 
SKB. Alla inkomna frågor och SKB:s svar finns i de sammanställningar av samråden 
som utkommit årligen sedan 2002/2003. SKB:s hantering av inkomna frågor och 
synpunkter kommer att redovisas i den samrådsredogörelse som bifogas ansökningarna.  
Förtydligande från SKB efter mötet: Samtliga inkomna frågor och synpunkter samt 
SKB:s svar och kommentarer kommer att finnas i referenser till samrådsredogörelsen. 
Referenserna kan beställas från SKB. 
 
 
Fråga (ÅNOM) Såvitt jag förstår är det som har presenterats endast SKB:s resultat och 
slutsatser. Hur har granskningsprocessen varit? Har materialet genomgått någon 
vetenskaplig granskning av någon utomstående, oberoende part? Har det genomförts 
någon ”peer review”? Vad har SKB för granskningsprocess för detta och kommande 
arbete? 
 
Svar: SKB har en process för granskning av rapporter. Granskning sker såväl inom 
SKB som externt. Många av resultaten har även publicerats i vetenskapliga artiklar och 
har därmed genomgått granskning i enlighet med dessa tidningars vetenskapliga 
kvalitets- och granskningsprocesser. Vi är trygga med vår granskningsprocess. 
 
 
Fråga: Utbredningen av slutförvaret mot Forsmarksverket redovisas olika i olika bilder. 
I några bilder framgår att slutförvaret ligger under Forsmark 1. I andra bilder är så inte 
fallet. Vad gäller? 
 
Svar: (SKB) Den bild som visade störst utsträckning av slutförvaret, där förvaret även 
ligger under Forsmarksverket, illustrerar förvarets maximala utbredning då även 
reservområden tagits i anspråk. Det är denna utbredning som legat till grund för 
beräkningarna av grundvattenpåverkan, för att inte underskatta denna. 
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Fråga (SERO): SERO överlämnade en skriftlig inlaga ”SERO:s syn på 
vattenverksamhet vid Forsmark 2010-02-06”, samt lyfte fram följande frågor och 
synpunkter: 
 

• Den valda platsen för slutförvaret är lämplig med tanke på att området redan är 
kontaminerat. Radioaktiviteten i området är extremt hög, att redan 
kontaminerade områden används för framtida deponier får anses som klokt. 

 
• Den höga radioaktiviteten i vattenområdet utanför Forsmark och den 

radioaktivitet som finns i markområdet runt Forsmark kommer vid en 
markavvattning att frigöra radioaktiva ämnen.  

 
• Schaktning och schaktmassor via vattendränage/avrinning kommer att 

transportera radioaktiva ämnen från land till vattenområdet utanför.  
 

• Uttag av sprängstensmassor från piren kommer att ske i ett område som är 
kontaminerat av bland annat cesium-137. Piren får därför inte röras. 

 
• Broar och transporter över intagskanal för kylvatten är direkt olämpligt, med 

tanke på risken för olyckor eller sabotage.  
 
Svar: SKB mottog skrivelsen, se bilaga C. För SKB:s svar och kommentarer, se bilaga 
A. 
 
 
Fråga: (Kommunen) Det finns höga naturvärden i området där slutförvarets 
ovanmarksdel planeras att förläggas, bland annat kommer tre gölar att påverkas. Har 
man övervägt att placera ovanmarksdelen på något annat ställe för att undvika att 
påverka gölarna? 
 
Svar: (SKB) Olika lägen för driftområdet har studerats, det är dock bergets egenskaper 
som har styrt den valda placeringen. Schakt och ramp bör byggas där det är lättats att ta 
sig ner genom berggrunden, med tanke på vattenförande områden. Hur byggnaderna ska 
placeras i förhållande till varandra styrs av den verksamhet som ska bedrivas. 
 
 
Fråga: (Kommunen) I MKB:n hänvisas till opublicerade rapporter av Hamrén et al. och 
av Allmér, som behandlar de konsekvenser slutförvaret kommer att ha på naturvärden i 
Forsmarksområdet.  
 
Svar: (SKB) De rapporterna tillhör de referenser som ännu inte publicerats. De 
granskas för närvarande.  
 
 
Fråga (Milkas): Slutförvarsanläggningen kommer att ligga nära vattnet och inte 
speciellt högt över havsnivån. Kommer framtida förväntade höjning av havsnivån att 
påverka anläggningen? 
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Svar: SKB har tagit hänsyn till en framtida höjning av havsnivån vid placeringen av 
slutförvarsanläggningen. Anläggningen kommer inte att påverkas av en framtida 
höjning av havsnivån, som bedöms bli 1–1,5 meter. Mer om detta finns i rapporten 
Förväntade extremvattennivåer för havsytan vid Forsmark och Laxemar–Simpevarp 
fram till år 2100, SKB R-09-06. 
 
 
Fråga: Hur länge kommer slutförvarsanläggningen att länspumpas? 
 
Svar: (SKB) Länspumpningen kommer att upphöra när slutförvaret har återfyllts med 
bergkross och lera, vilket kommer att ske efter cirka 60–70 års drift. 
 
 
Fråga: (SERO) När förvaret stängs kommer det att fyllas med vatten. Är det sött eller 
salt vatten som då kommer att rinna in i förvaret? Finns det risk för uppträngning av 
saltvatten? 
 
Svar: (SKB) Enlig de modelleringar som gjorts finns det ingen risk för uppträngning av 
saltvatten i samband med uppförande, drift eller då förvaret fylls med vatten. 
 
 
Fråga (BSRRW): Under driften av slutförvarsanläggningen kommer det under mark att 
finnas använt kärnbränsle samtidigt som sprängningar pågår. Dessutom ligger 
kärnkraftverket i närheten. Har detta beaktats? 
 
Svar: SKB har tagit hänsyn till detta. Säkerhetsavstånden kommer att vara tillräckliga. 
Hanteringen av inkapslat kärnbränsle och sprängningar kommer inte att ske i samma 
område samtidigt. De olika områdena i slutförvarsanläggningen – område med 
deponerat kärnbränsle respektive område där bergarbete pågår – kommer att vara 
åtskilda med skiljeväggar, vilket gör det möjligt att arbeta med de olika arbetsmomenten 
samtidigt. 
 
 
Fråga: Jag har konstaterat att skakningar i hus och mark känns flera kilometer från de 
tunnelarbeten som nu pågår i Stockholm. Det kommer att märkas även i slutförvaret. 
 
Svar: SKB har tittat på detta. Det kommer att vara åtminstone 80 meters avstånd mellan 
områden där sprängningar pågår och områden där deponering pågår. 
 
Vi har erfarenhet från utbyggnaden av mellanlagret Clab (etapp 2). Där pågick 
sprängningar för den nya bassängen cirka 40 meter från befintlig bassäng, där använt 
kärnbränsle mellanlagras. Sprängningarna vid utbyggnaden av Clab genomfördes med 
stor försiktighet, under kontrollerade former och följdes noga av SSM. 
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Fråga: Jag uppskattar att ni gjort en preliminär MKB som vi fått ta del av, men ställer 
mig frågande till hur vi ska kunna arbeta vidare och ha synpunkter på den slutliga 
MKB:n om samråden nu avslutas. Det kommer att finnas många frågor kring hur ni har 
kommit fram till de olika slutsatserna. Finns det möjlighet till ytterligare samråd? 
 
Svar: (SKB) Hur har vi kommit fram till våra slutsatser? Det är en bra fråga och det är 
vår uppgift att svara på den. Vi är alltid öppna för frågeställningar och synpunkter, och 
detta upphör inte för att vi har den 5 mars som sista dag att komma med frågor och 
synpunkter inom ramen för samråden. Det kommer även i fortsättningen alltid att vara 
möjligt att prata med oss, även efter den 5 mars.  
 
 
Fråga: (Kommunen) Länshållningsvattnet kommer att innehålla kväve, visserligen små 
mängder, och släppas ut i Söderviken. Varför renar man inte länshållningsvattnet i 
reningsverket innan det släpps ut? 
 
Svar: SKB har undersökt detta, men kommit fram till att det handlar om för små och 
utspädda mängder kväve för att kväverening ska vara motiverad. Däremot kommer 
vattnet att renas med avseende på partiklar och oljerester innan det släpps ut. 
 
 
Fråga: Varför behövs luftutsläpp så långt bort från anläggningens centrum?  
 
Svar: (SKB) Huvuddelen av luftutsläppen sker via centralt liggande schakt och ramp, 
men eftersom det handlar om en stor undermarksanläggning som måste ventileras 
kommer det att behövas ventilationsschakt även i utkanten av anläggningen. 
 
 
Fråga (Milkas): Vilka markområden och fastigheter har SKB köpt? 
 
Svar (SKB): SKB har bland annat köpt den cirka 600 hektar stora fastigheten Forsmark 
3:32 av Sveaskog. SKB planerar för ytterligare köp av fastigheter. 
 
 
Fråga: Hur kommer SKB att hantera information/frågor som inkommer efter den 5 
mars? 
 
Svar: (SKB) Det normala är att när mötet stängs avslutas samrådet, men SKB har under 
hela samrådstiden valt att förlänga perioden genom att hålla mötet öppet cirka två 
veckor för att ge tid till reflektion och möjlighet att inkomma med synpunkter och 
frågor. I och med att detta är det sista mötet har vi valt att hålla det öppet cirka en 
månad efter det avslutande mötet, för att ge alla möjlighet att inkomma med synpunkter. 
 
SKB kommer naturligtvis att även efter den 5 mars lyssna på synpunkter och ta emot 
frågor, så som vi alltid gjort. Skillnaden är att synpunkter inkomna senast den 5 mars 
kommer med i protokollet och ingår i samrådsredogörelsen, som bifogas MKB:n och 
därmed även ansökningarna. Frågor inkomna efter 5 mars kommer naturligtvis att 
hanteras seriöst, men inte inkluderas i samrådsredogörelsen. 
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Fråga (Milkas): Det gäller er hemsida, där det står att allt som kommer in ska redovisas 
till miljödomstolen. Det står också i länsstyrelsens direktiv om MKB att sökande ska 
redovisa information till miljödomstolen utöver vad som inkommit i samråden. 
Kommer det att göras? 
 
Svar: (SKB) Samrådet är den formaliserade delen av arbetet enligt miljöbalken kapitel 
6. Förutom der som sker inom ramen för samråden, träffar SKB cirka 12 000 personer 
varje år i Oskarshamn och Östhammar – via studiebesök, informationsmöten, 
närboendemöten med mera. Vi tar till oss frågor från dessa sammankomster, men det är 
inget vi kommer att redovisa till miljödomstolen. 
 
 
Fråga: SKB har sagt att man ska ta stor hänsyn till skogen i det 600 hektar stora 
markområde som tidigare ägdes av Sveaskog, särskilt med tanke på markens speciella 
värden ur naturskyddssynpunkt. Nu har SKB köpt skogen. Vad har SKB för planer för 
skogen?  
 
Svar: SKB arbetar för närvarande med att fastställa riktlinjer för fortsatt hantering av 
skogsområdet och SKB:s ledning kommer att diskutera kring skötselfrågorden 15 
februari. Klart är dock att områdets naturvärden kommer att vara i fokus. Planer för att 
bevara naturvärden och utveckla skogs- och våtmarker tas fram i dialog med 
Länsstyrelsen och andra intressenter. SKB har inte för avsikt att avverka skogen. 
(Förtydligande som inte framfördes vid mötet: SKB:s ledning kommer under våren att 
fatta beslut om inriktning och strategi för skötsel av SKB:s mark i Forsmark. Sedan 
kommer ett utförligt underlag för skötselfrågor att tas fram.)  
 
 
Fråga: Fiskarfjärden är en värdefull sjö, med rika naturvärden. Den får sitt vatten från 
kallkällor som mynnar i botten av sjön. Kan sänkningen av grundvattennivån resultera i 
att sjön töms på vatten? 
 
Svar: (SKB) Enligt de beräkningar som gjorts kommer påverkan på Fiskarfjärden att bli 
marginell. Enligt den bild som tidigare visades, bild 16, beräknas sjöns nivå att sänkas 
maximalt en centimeter. 
 
 
Fråga: Notera dock att förhållandena för Fiskarfjärden är ovanliga eftersom vatten 
trycks in underifrån, från två olika källor.  
 
Svar: Vi tar med oss frågeställningen hem för vidare kontroll.  
 
 
Fråga:  
Jag återkommer till frågan om de unika naturvärdena i det skogsområde SKB köpt av 
Sveaskog. Dessa måste bevaras. Vad har SKB för avsikter med området? Jag väntar på 
att få se konkreta planer, inte bara höra luddiga löften.  
 
Svar: SKB kommer att presentera ett detaljerat underlag under våren/sommaren vad 
gäller planerna för skogsområdet.  
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Miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet
Klockan 16-21
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Slutförvar för använt kärnbränsle

Forsmark – Vattenverksamhet
6 februari 2010

• Nuvarande reaktorer
• 50–60 års drifttid
• 12 000 ton, 6 000 kapslar

• Förvarsområde: 3–4 km2, 470 m u h
• Total tunnellängd: ~ 70 km

3

Ansökan – prövning – beslut

Ansökan KTL Slutförvarsanläggning
Ansökan MB Slutförvarsanläggning,

inkapslingsanläggning och Clab

Ansökan KTL
Inkapslingsanläggning och Clab

2006 2007 2008 2009 2010

inkapslingsanläggning och Clab

Villkor

Regeringsbeslut

Platsval

Prövning

Forsmark – Vattenverksamhet
6 februari 2010
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KTL Kärntekniklagen
(Strålsäkerhetsmyndigheten)

MB Miljöbalken 
(Miljödomstolen)
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• Preliminär MKB

• Sammanfattning av vattenverksamhet i Forsmark

Bil k h

Samrådsunderlag

• Bilagor om vattenverksamhet 
1) Forsmark del I – Bortledande av grundvatten
2) Forsmark del II – Ovan mark

• Skickat till sakägare i slutet av december

• Finns på SKB:s webbplats

Forsmark – Vattenverksamhet
6 februari 2010

• Möjligt att lämna synpunkter till 5 mars

5

Sakägare

Juridisk term för person eller företagJuridisk term för person eller företag 
som är berörd av en särskild fråga.

I tillståndsprocesser om vatten-
verksamhet kan en sakägare på 
sökandes bekostnad, anlita ombud 
för att få sina intressen 
tillgodosedda.

Forsmark – Vattenverksamhet
6 februari 2010
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Sökt vattenverksamhet

• Bortledning av grundvatten från slutförvarsanläggningen 

• Skadebegränsande åtgärder genom återinfiltration av vatten

• Igenfyllnad av vattenområden inom driftområdet

• Nyttjande av bergmassor från piren vid SFR

• Schaktning under grundvattenytan vid grundläggning i  
driftområdet

Forsmark – Vattenverksamhet
6 februari 2010
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• Anläggande av bro över kylvattenkanalen 

• Reglering av vattenområdet

Presentationer

Vattenverksamhet K t WVattenverksamhet – Kent Werner

• Grundvattensänkning och dess konsekvenser
• Övrig vattenverksamhet och dess konsekvenser

Forsmark – Vattenverksamhet
6 februari 2010
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Mötesledare

Ulf Henricsson, tidigare länsråd och ordförande 
i Samråds- och MKB-grupp Forsmark

Forsmark – Vattenverksamhet
6 februari 2010
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SKB:s planerade vattenverksamheter 

• Bortledande av grundvatten från slutförvarsanläggningen
• Anläggningens utbyggnad• Anläggningens utbyggnad
• Effekter och konsekvenser – översikt
• Effekter på grundvattennivåer, sjöar och bäckar
• Konsekvenser för enskilda intressen

• Vattenverksamheter ovan mark

• Konsekvenser för allmänna intressen

Forsmark – Vattenverksamhet
6 februari 2010
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Konsekvenser för allmänna intressen

• Sammanfattning
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Slutförvarsanläggningen – etappvis utbyggnad

Forsmark – Vattenverksamhet
6 februari 2010
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11

Effekter av grundvattenbortledning
Avsänkning av 
grundvattenytan

Effekter på 
bäckvattenföring &bäckvattenföring & 
sjönivåer

Markfysikaliska, -
kemiska och -biologiska 
effekter (ex. 
marksättningar, 
oxidationsprocesser)

Avsänkning av 
grundvattennivån 
i berg

Forsmark – Vattenverksamhet
6 februari 2010
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Inläckage av 
grundvattenUpp- eller 

inträngning av 
saltvatten
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Konsekvenser av grundvattenbortledning

Forsmark – Vattenverksamhet
6 februari 2010
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Grundvattenförhållanden i Forsmark                

Forsmark – Vattenverksamhet
6 februari 2010
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Effekter på grundvattenförhållanden

Forsmark – Vattenverksamhet
6 februari 2010

Sänkning av grundvattenytan ≈ 1 km2Trycksänkning i berget, 50 m u h ≈25 km2

• Inläckage under uppförandeskede (7 år): 10–20 liter per sekund
• Inläckage under driftskede (resterande tid): 20–40 liter per sekund
• Grundvattenytan återhämtar sig inom 1–2 år efter grundvattenbortledningen upphört

15

Effekter på sjöar och bäckar

Forsmark – Vattenverksamhet
6 februari 2010
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Sjönivåer
• Bolundsfjärden, Gällsboträsket:
Sjönivåsänkning (medel) ≈ 0,01 m

• Övrigt: Sjönivåsänkning (max) ≈ 0,01 m

Vattenföring i bäckar
• Inflödet till Bolundsfjärden minskar max en tiondel
• I övrigt små effekter
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Konsekvenser för jordbruket
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• Avsänkning av grundvattenytan ger 
minskad skörd

Forsmark – Vattenverksamhet
6 februari 2010
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• Ingen avsänkning av grundvattenytan
• Inga konsekvenser för jordbruket

minskad skörd

• Minskningen beror på ursprungligt 
djup till grundvattenytan

Konsekvenser för skogsbruket

• Ändrade markfuktighetsförhållanden ger ändrad skogstillväxt (bonitet)
• Ändringen beror på ursprunglig markfuktighetsklass och trädslag

Generellt

Gran i Forsmarksområdet Tall i Forsmarksområdet

Sveaskog
Riksskogstaxeringen

Forsmark – Vattenverksamhet
6 februari 2010
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• Max 25 % minskad bonitet inom påverkansområdet (≈ 1 km2)
• Berörd skogsmark ägs av SKB
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Avsänkning
Jorden trycks ihop och marken sätter sig

Byggnader och infrastruktur – sättningar
Generellt

y p g

Forsmark – Vattenverksamhet
6 februari 2010
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Sättningskänsliga jordarter
Lera, torv, gyttja

Inte sättningskänsliga
Fast berg, sand/grus, sandig/grusig morän

Byggnader, infrastruktur och avsänkning
Forsmark

Forsmarks kärnkraftverk
G dl t å bGrundlagt på berg

Riksväg 76 – kärnkraftverket
(200 m) Grundlagd på morän

Forsmark – Vattenverksamhet
6 februari 2010
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Kärnkraftverket – ihoptryckning av bergsprickor

Trycksänkning
Sprickan och berget ovanför trycks ihop

Forsmark – Vattenverksamhet
6 februari 2010
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Geoteknisk utredning
• Injektering av bergsprickor vid 

uppförandet
• Differenssättning max 0,7 mm

SGU brunnsarkiv ID 901031492

PFM000038 dl d

PFM000010 inte i bruk

Jordbrunn (beteckning 
saknas)

Enskilda brunnar i Forsmarksområdet

SGU brunnsarkiv ID 
902056852

Ny brunn (2008) vid 
PFM000003

Ny brunn (2002) 
vid PFM000005 Inte i bruk

Inte i bruk
PFM000038 nedlagd

Forsmark – Vattenverksamhet
6 februari 2010
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Avsänkning av grundvattenytan – inga brunnar

Forsmark – Vattenverksamhet
6 februari 2010
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SGU brunnsarkiv ID 901031492

Trycksänkning i berg – två bergborrade brunnar

Sänkning,
cirka 1 meterSänkning,

cirka 2 meter

Forsmark – Vattenverksamhet
6 februari 2010
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Vattenverksamheter ovan mark – översikt

Nyttjande av bergmassor 
från piren vid SFR

Ny bro över 
kylvattenkanalen

från piren vid SFR

Reglering av Tjärnpussen

Driftområdet
• Igenfyllnad av 

vattenområden
• Schakt under 

grundvattenytan

Forsmark – Vattenverksamhet
6 februari 2010
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grundvattenytan

Driftområdet – igenfyllnad av vattenområden

• Utfyllnad av driftområde – bärighet för• Utfyllnad av driftområde – bärighet för 
byggnader och tillräcklig höjd över havet

• Igenfyllnad av tre gölar (varav en delvis)

• Grumlat vatten – når inte kylvattenkanalen

Forsmark – Vattenverksamhet
6 februari 2010
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Driftområdet – schakt under grundvattenytan

Ramp och schakt till 
centralområdet

Forsmark – Vattenverksamhet
6 februari 2010
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• Länshållning under byggskedet
• Små schaktdjup, området omges av kylvattenkanalen och strandlinjen

inga motstående intressen inom påverkansområdet
• Omhändertagande/rening av länshållningsvatten

Ny bro över kylvattenkanalen

Mellanstöd i kylvattenkanalen, 
grundläggning av landfästen

Forsmark – Vattenverksamhet
6 februari 2010
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• Ingen ny bestämmande sektion      inga effekter på kylvattenkanalens 
flödesförhållanden

• Grumling (tunt sedimentskikt)
• Avskärmning och/eller kassun
• Landfästen: Arbeten i vatten kan eventuellt undvikas
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Reglering av Tjärnpussen

• Vattentillförsel (ex lakvatten från 
bergupplag)

• Reglering
• Förlänga uppehållstiden för tillfört 

vatten
• Säkerställa nuvarande högsta 

sjönivå
• Flödesmätning och provtagning

• Grumlande arbeten

Forsmark – Vattenverksamhet
6 februari 2010
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• Vid lågt naturligt vattenflöde

• Stora flöden
• Regleringen förhindrar skador 

nerströms utloppet

Nyttjande av bergmassor från piren vid SFR

• Utfyllnad av driftområdet 
(alternativ, cirka 1 år)

• Bergmassor ovan havets medelnivåBergmassor ovan havets medelnivå

• Piren behålls i funktionellt och
farbart skick

• Grumling
• Urspolat material
• Ovan havets aktuella nivå
• Länsor vid behov

Forsmark – Vattenverksamhet
6 februari 2010
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• Damning och buller (ev krossning)
• Sprinkler
• Avskärmning av krossanläggningen
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Konsekvenser för allmänna intressen

• Kommunal vattenförsörjning: Inga konsekvenser

• Naturvärden
• Bortledande av grundvatten från slutförvarsanläggningen

• Avsänkning av grundvattenytan vid våtmarker med höga naturvärdenAvsänkning av grundvattenytan vid våtmarker med höga naturvärden
• Förekomst av gölgroda och gulyxne (en orkidéart) – skyddade enligt 

artskyddsförordningen
• Ekologiska värden: Bibehålls genom tillförsel av vatten

Forsmark – Vattenverksamhet
6 februari 2010
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Konsekvenser för allmänna intressen, forts.

Igenfyllnad av vattenområden
• Gölar med gölgroda
• Åtgärd: Kompensationsgölar

Övrigt

Forsmark – Vattenverksamhet
6 februari 2010
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Övrigt 
• Grumlat vatten, utsläpp av länshållningsvatten (marina miljöer), buller 

(störningar för fågellivet)
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Sammanfattning

• Begränsad påverkan även vid ”värsta fall”, ett fåtal sakägare kan g p , g
beröras

• Konsekvenser av betydelse i princip begränsade till SKB:s egna 
fastigheter

• Om konsekvenser uppstår kommer SKB att avhjälpa eller ersätta 
intrånget/skadan

Forsmark – Vattenverksamhet
6 februari 2010
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