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Sammanfattning 

I denna uppsats behandlas de effekter som ett slutförvar i Laxemar kan få på grundvattnet i 

området. Arbetet är indelat i ett avsnitt om hur det regionala miljömålet ”Grundvatten av god 

kvalitet” påverkas och ett avsnitt om lokalbefolkningen som bor i området. I teoridelen 

behandlas ett antal generella element som rör grundvatten, berggrund och KBS-3. Jag går 

även in mer specifikt på vad som krävs av grundvatten på förvarsnivå, vad det regionala 

miljömålet ”Grundvatten av god kvalitet” innebär och på de förhållanden som finns i Laxemar 

i dag. I resultatdelen behandlas först och främst de risker som jag har funnit för grundvattnet i 

området. Jag har funnit att grundvattensänkning är den risk som kommer att få störst 

betydelse då förvaret byggs. I resultatdelen behandlas både risker för miljömålet och risker för 

lokalbefolkningen. Jag presenterar också två jämförelser för att visa på problem som har 

uppstått vid andra byggen under jord. Min analys är uppdelad i de resultat som jag kom fram 

till för miljömålen och de resultat som kan tänkas påverka de boende i Laxemarområdet.  Jag 

kommer i slutänden fram till att två miljömål kommer att påverkas betydande, två miljömål 

kan komma att påverkas, två miljömål påverkas under speciella förhållanden, fyra miljömål 

kan leda till att vissa planer kan behöva uppdateras, och de sista fyra miljömålen kommer inte 

att påverkas alls. Vad gäller risker för de boende i området kommer jag fram till att det främst 

är grundvattensänkning som är ett problem. Radioaktivitet kan vara ett problem på mycket 

lång sikt, men riskerna för detta är relativt små. 
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Abstract  

I detta arbete behandlas de grundvattenproblem som kan uppstå om ett slutförvar för använt 

kärnbränsle byggs i Laxemar. Riskerna undersöks dels från ett miljömålsperspektiv, dels från 

Laxemars lokalbefolknings perspektiv.  
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1. Introduktion 

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) planerar just nu för byggandet av världens första 

slutförvar av använt kärnbränsle. Från att ha undersökt ett flertal platser har man begränsat 

sina undersökningar till Laxemar och Forsmark. I denna uppsats vill jag visa på de effekter 

som ett slutförvar i Laxemar skulle kunna få på grundvattnet i området. Jag hoppas kunna ge 

en övergripande bild av den stora mängd fakta som har tagits fram kring detta. Jag hoppas 

även kunna ge en objektiv bild av bygget, då det än så länge är främst SKB som har uttryckt 

sig i frågan. På grund av den överväldigande mängd information som finns om detta är det 

svårt att navigera i enskilda frågor. Jag kan förstå om invånarna i området kring Laxemar 

tycker att det är svårt att veta vad de egentligen ska tycka. Jag vill med denna uppsats göra det 

möjligt att se till alla olika aspekter på grundvattnet och slutförvaret, utan att man ska behöva 

läsa hundratals sidor och undersökningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Till en början fick jag mitt uppdrag från Misterhults intresseförening som hade för avsikt att 

skapa ett lättfattligt material för invånarna i deras distrikt. Arbetet var då inte avgränsat till 

grundvatten utan täckte in alla miljöaspekter som ett slutförvar kan föra med sig. Då detta är 

en omöjlig uppgift för ett 10-veckorsuppdrag insåg jag att jag måste rikta in mig på ett 

område. Flera andra studenter från Kalmar högskola valde också att hjälpa Misterhults 

intresseförening med detta projekt. I ett senare skede blev även Regionförbundet delaktiga, då 

det framkom att det var fullt möjligt att med ett fåtal förändringar göra samma arbete åt båda 

uppdragsgivarna. Regionförbundet Kalmar ville veta hur slutförvaret skulle kunna påverka 

deras miljömål. Med detta som grund valde jag min avgränsning i miljömålet ”Grundvatten 

av god kvalitet”. Jag antog att detta var ett ämne som även invånarna i Misterhults socken 

skulle vara intresserade av. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av litteratur, rapporter samt relevanta jämförelser 

med två andra liknande byggen visa på de viktigaste problemen för grundvattnet som kan 

tänkas uppstå vid byggandet av SKB:s slutförvar av kärnbränsle i Laxemar. Dessa risker och 

problem ska sedan avvägas för att man ska kunna se vilka effekter de skulle kunna ha på 
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lokalbefolkningen i området, samt om de regionala miljömålen för grundvatten fortfarande 

kommer att kunna uppfyllas. Jag vill också göra denna information övergripande och 

lättfattlig, även för den som inte är insatt i frågan.  

 

1.3 Mål 

Målet med denna uppsats är att besvara följande frågeställning:  

• Vilka faror finns det med att det är just kärnbränsle som ska förvaras? 

• Vilka grundvattenproblem kan uppstå vid byggandet av tunneln där kärnbränslet ska 

slutförvaras? 

o Hur påverkar detta invånarna i Misterhults socken? 

o Hur påverkar detta Kalmarregionens miljömål om grundvatten? 

• Hur planerar SKB att undvika de större problem som kan tänkas uppstå i och med 

byggandet av slutförvaret? 

 

Fokus ligger på hur miljömålen och lokalbefolkningen kommer att påverkas av ett eventuellt 

slutförvar. Jag har valt att avgränsa mitt arbete till just grundvatten, även i de lägen då det är 

uppenbart att andra viktiga miljöaspekter kan påverkas.  
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2. Metod 

Ett stort problem för mig när jag började leta källor till min uppsats var den stora mängd med 

information som jag ställdes inför. Ett annat problem är att mycket av informationen är 

relativt avancerad; det visade sig vara mycket svårt att hitta böcker och rapporter som var 

anpassade för den med endast grundläggande hydrogeologiska och hydrokemiska kunskaper. 

Jag fick helt enkelt sortera mina källor efter svårighetsgrad, och sedan börja med det lättaste i 

hopp om att kunna tillräckligt mycket när det blev dags för de mer svårfattliga texterna. Ett 

tredje problem är att den mesta faktan kommer från SKB själva, vilket ju inte bådar väl för en 

objektiv uppsats. Jag har därför försökt balansera min uppsats med fakta från SKB, opartiska 

fakta och sådan fakta som är skriven för att granska SKB (exempelvis från SSI, SKI, MKG). 

Uppsatsen är baserad på ett stort antal rapporter och ett antal böcker, vilket jag hoppas ger den 

bredd som krävs. Då slutförvaret ännu inte har byggts och ingen MKB finns tillgänglig har 

jag försökt hitta exempel på andra håll. Jag har valt att jämföra med två andra projekt där man 

har borrat eller sprängt sig ner på större djup i berggrunden. Jag har medvetet letat efter 

exempel där problem med grundvattnet har uppstått, för att lättare kunna jämföra och se hur 

SKB har valt att försöka lösa och/eller undvika problemen. Mina case studies jämför jag 

sedan med Laxemar utifrån de fakta som jag har presenterat i min teoridel.  

Kritik som kan riktas mot in metod är bland annat att jag har använt mig av SKB som en 

källa när det mer eller mindre är SKB som jag ska granska. Anledningen till detta är att ingen 

annan har genomfört tillräckliga undersökningar. För att uppväga det har jag läst 

myndigheternas kontrollprogram av SKB:s undersökningar. Ett annat problem är att man 

ännu inte vet exakt hur berggrunden och grundvattenförhållandena ser ut under Laxemar. Det 

gör att mina resultat blir något godtyckliga och beroende av korrektheten hos SKB:s 

modelleringar av området. 
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3. Teori 

3.1 Generella element 
 

3.1.1 Grundvatten 

Grundvatten är det vatten som befinner sig under markytan i den så kallade grunden. Detta 

vatten fyller upp porer, sprickor och hålrum och utgör därmed den underjordiska delen av 

vattnets kretslopp. Grundvatten uppkommer genom infiltration av så kallat meteoriskt vatten 

(regn- och sjövatten). Detta kan ske både direkt då det regnar och genom läckage från en 

vattenkälla (exempelvis en sjö) som redan finns (Knutsson och Morfeldt 2005:19). Den zonen 

som är närmast markytan kallas för den omättade zonen eller markvattenzonen. Den omättade 

zonen tar slut vid grundvattenytan där den mättade zonen tar vid (Knutsson och Morfeldt 

2005:30). Man gör man skillnad på grundvatten i jordlagren samt ytligt respektive djupt 

berggrundvatten, beroende på hur djupt ner i berget vattnet befinner sig (Axelsson och Follin 

2000:23). I den mättade zonen samlas grundvattnet och fyller alla sprickor och hålrum som 

det kan hitta. Dessa geologiska bildningar kallas för akvifer och man skiljer mellan stora och 

små samt öppna och slutna akvifer. De öppna akviferna ligger oftast nära markytan och 

trycket är lika med atomsfären. En sluten akvif, däremot, befinner sig under ett 

svårgenomträngligt lager och är därmed avskiljd från atmosfären. Slutna akvifer står oftast 

under övertryck (Bergström 1993:48-9). Allt grundvatten kommer förr eller senare upp till 

ytan igen genom så kallad kapillär upptransport. Det före detta grundvattnet hamnar då i våra 

ytvattendrag, sjöar eller hav och kan efter det återföras till atmosfären genom avdunstning och 

växternas transpiration (Knutsson och Morfeldt 2005:19). 

Vad gäller byggandet av ett slutförvar i Sverige så är det mycket viktigt att man känner 

till grundvattnets egenskaper i området. Vissa ämnen i grundvattnet kan påverka slutförvarets 

buffertar på ett negativt sätt. Det är också viktigt att man känner till grundvattnets förekomst 

och strömning. Ett berg som är mycket vattenförande är inte ett bra val; därför måste man 

känna till och kartlägga hur vattnet strömmar på olika djup i berget. Det är heller inte bra om 

saltnivåerna i grundvattnet är alltför höga, då det kan leda till att kopparkapseln korroderar om 

den kommer i kontakt med vatten. Man måste även förutsäga hur grundvattnet kan komma att 

förändras på den valda platsen under den tid som förvaret måste vara säkert (KASAM 

2005:93-4). Det är däremot mycket besvärligt att förutsäga vad som händer med grundvatten 

på djup om 500 meter eller mer, på grund av att det är så svårt att göra direkta observationer. 



 6 

Den information som i dag finns tillgänglig kommer främst från undersökningar av djupa 

borrhål, gruvor och hydrotermala källor, och från data om berggrundskemi, 

isotopuppsättningar och tolkningar av geologiska fenomen (Lagerblad 1995:5). 

 

3.1.2 Berggrund 

Om man generaliserar så finns det tre olika bergarter: sedimentära, magmatiska och 

metamorfa (Lagerblad 1995:6). Berggrundens sammansättning är viktig för slutförvaret, då 

den har som uppgift att genom stabila mekaniska och kemiska förhållanden ge en gynnsam 

miljö för kapseln som främjar lerbarriärens hållbarhet. Man vill också uppnå långsammast 

möjliga urlakning av radionuklider ur bränslet (KASAM 2005:93). I berggrunden finns det 

fördjupningar ner i berget. Dessa fördjupningar har en ”rot” (en krosszon eller svaghetszon) 

och kan sträcka sig mycket djupt ner i grunden, där de ofta bildar ett slags kanalsystem för 

grundvattnet (Knutsson och Morfeldt 2003:185). Genom mineralutfällning har berggrunden 

en slags naturlig läkningsförmåga som gör att sprickor växer igen under årmiljonernas lopp 

(Knutsson och Morfeldt 2003:181).  

 

3.1.3 KBS-3-metoden 

KBS-3-metoden är den metod som man antas använda sig av när man bygger slutförvaret. 

KBS-3 går ut på att det använda bränslet ska förvaras 500 meter ner i bergrunden. 

Bränslekutsarna av urandioxid packas in i kapslingsrör som sedan placeras i en insats av 

gjutjärn. Insatsen förs in i en kopparkapsel, av SKB kallad den första barriären. Järnets 

funktion är att skydda från yttre tryck, medan kopparen ska skydda från korrosion. Den andra 

barriären är ett lager av bentonitlera. Leran ska se till att kapseln håller sig på sin plats och 

inte flyttar på sig vid rörelser i berggrunden. Bentonitleran ska även absorbera och binda 

vatten, samt fungera som ett filter om radioaktiva ämnen skulle läcka ut från kapseln. Den 

tredje barriären är urberget i sig. Dess funktion är att förlänga den tid det tar för radioaktiva 

ämnen att nå biosfären, om den första och andra barriären inte fungerar bra nog (SKB 1:14). 

 Byggandet av slutförvaret kan delas upp i tre skeden där det första är byggandet av själva 

förvaret. Byggandet kommer att ta cirka 7 år och kan delas in i byggskede 1 (3,5 år) och 

byggskede 2 (3,5 år). Efter det följer driftskedet, vilket kommer att pågå i cirka 40 år och kan 

delas in i provdrift och rutinmässig drift. Det sista skedet innan slutförvaret lämnas är 

återfyllnings- och återställningsarbeten som bland annat ska se till att sannolikheten för 
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betydande genomströmning av grundvatten efter att förvaret försluts blir så liten som möjligt 

(Werner 2006:16). 

 

3.1.4 Radioaktivitet och dess skadeverkan 
Radioaktiv strålning är farlig på grund av att den skadar eller dödar biologiska celler. För 

människor kan strålningen leda till döden till följd av skador på exempelvis centrala 

nervsystemet, matsmältningsorganen eller benmärgen. Höga doser kan leda till omedelbar 

död, medan lägre doser kan orsaka cancer och skador på arvsmassan. Stråldoser på människan 

mäts i Sievert (Sv), som är ett mått på hur pass skadade cellerna blir. En direkt dödlig dos är 

ungefär 5000 mSv, medan sannolikheten att man drabbas av dödlig cancer är ungefär 5% vid 

en strålning på 1000 mSv. Vad som gäller för lägre doser vet vi ännu inte så mycket om. Vi 

omges konstant av en naturlig bakgrundsstrålning på cirka 1mSv/år, samt ytterligare 3mSv/år 

från sjukvården och radon i bostäder för den genomsnittlige svensken. Man skiljer även 

mellan extern och intern strålning, där extern strålning kommer utifrån medan intern strålning 

avges inifrån kroppen. Alfa- och betastrålning som tar sig in i kroppen genom inandning eller 

via födan är betydligt farligare (R-07-24 2007:24-5). Farligheten hos ett ämne vid intern 

strålning avgörs av mängden av ämnet, radionuklidernas sönderfallshastighet och 

skadeverkan i kroppen vid sönderfallen. Farligheten hos det radioaktiva avfallet kommer till 

en början att domineras av kortlivade nuklider med väldigt hög aktivitet. Efter att dessa har 

sönderfallit tar de mer långlivade ämnen över som de farligaste. När SKB har gjort sina 

uträkningar har de valt att låta avfallet en månad efter drift visa på ett värde som är 100 % av 

farligheten. 100 år efter driftstart återstår 10 % av det ursprungliga farliga värdet. 10 000 år 

senare återstår mindre än 1 % av den farliga strålning som fanns då man först satte bränslet på 

plats i förvaret (R-07-24 2007:27-8). 

 Ungefär ett år efter att bränslet har tagits ut drift är doshastigheten cirka 1 000 000 

mSv/timme, vilket innebär att en människa utsätts för en direkt dödlig dos efter cirka 20 

sekunder. Efter 30 år återstår ungefär 65 000 mSV/timme (R-07-25 2007:25). Efter cirka 

100 000 år är skadeverkan på det använda bränslet jämförbar med uranet som man använde 

för att tillverka bränslet (R-07-24 2007:30).  

 

3.2 Förhållanden i Laxemar 

De bergarter som man hittar i området kring Laxemar är varianter av omvandlade sediment,  
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bland annat grönstenar, graniter och diabaser (Lagerblad 1995:8). De två dominerande 

bergarterna är ävrögranit och kvartsmonzodiorit, där ävrögraniten dominerar i de mellersta 

och norra delarna av delområdet och kvartsmonzodioriten i de södra och sydvästra delarna. 

Finkornig granit är den vanligaste underordnade bergarten i området, men även pegmatit 

förekommer i form av gångar och ådror (R-05-37 2005:22-3).    

Vad gäller grundvatten finns det ett antal krav som måste uppfyllas för att slutförvaret 

ska få placeras i Laxemar. Bland annat får inte grundvattnet innehålla något löst syre på 

förvarsnivån. Dessutom måste den totala salthalten i vattnet på samma nivå vara lägre än 

100g/l (R-05-37 2005:35). Enligt undersökningar i området utförda av SKB innehåller 

grundvattnet vid Äspö och delområde Laxemar järn och sulfid men inget löst syre. Det 

kommer dock att göras fler mätningar för att bekräfta detta. Salthalten håller sig även den 

under det tillåtna värdet. Halterna ökar dock markant på djup större än 1000 meter (R-05-37 

2005:42). SKB anser att det krävs ytterligare undersökningar för att kunna klargöra 

saltvattnets läge mot djupet i området, framförallt i en västlig riktning. Man måste även 

kargöra de vattenförande sprickorna (spickzoner) – både var i berget de finns och vilka 

vattenförande egenskaper de har. Även vattnets elektriska ledningsförmåga och bergets 

temperatur kommer att undersökas mer noggrant (R-05-37 2005:85).  

Det slutförvar som projekteras för Laxemar skulle bestå av deponeringstunnlar på ett 

djup av 500 meter under havet. Ner till dessa tunnlar leder en spiralformad tillfartstunnel och 

sex vertikala schakt från markytan. Fyra av dessa schack ansluter till tillfartstunneln, medan 

de andra två finns i den östra 

respektive västra delen av 

förvarsområdet. 

De röda linjerna på kartan 

visar det område som SKB har 

undersökt med hjälp av 

modelleringsprogrammet 

MOUSE-SHE. Tillfartstunneln 

(rampen) är den del som 

kommer att leda ner till 

förvaret. De blåa delarna är det 

djupa området i förvaret 

(Werner 2006:69).  
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3.3 Grundvattnet i det färdigbyggda slutförvaret 

I en sluten tunnel som inte längre torrhålls kommer grundvattennivåerna förr eller senare att 

hamna i jämvikt. Vatten kommer att tillföras förvaret från bergsmassa vid vissa sektioner av 

förvarets längd för att sedan återföras till bergsmassan vid andra platser. Flödet och 

hastigheten på vattnet varierar därför på olika ställen i slutförvaret (Holmén 1997:7). Det 

genomsnittliga vattenflödet beräknas till 0.1 liter/kvadratmeter väggyta och år (Knutsson och 

Morfeldt 2002:201). Eftersom jämvikt råder är det samma mängd grundvatten som kommer in 

till grundförvaret som lämnar det (Holmén 1997:7). Under årtusendenas lopp kommer vissa 

av de små vattenflödena att leta sig fram till större sprick- och krosszoner som står i 

förbindelse med markytan. För att göra förvaret så säkert som möjligt vill man därför hitta 

hela bergmassor med så få sådana sprickor som möjligt, för att se till att ett eventuellt läckage 

från det använda kärnbränslet inte står i hydraulisk kontakt med biosfären (Knutsson och 

Morfeldt 2002:201).   

 

3.4 Regionala miljömål 

Det miljömål som behandlas i denna uppsats är ”Grundvatten av god kvalitet”. Sverige har 3 

nationala delmiljömål under detta huvudmål, medan Kalmar län har hela 14 stycken. Av dessa 

14 har tiden för målet gått ut i 5 fall (”Vattentäkter”, ”Dricksvattenkontroll”, Kvalitetssäkring 

egen vattenförsörjning ”, ”Miljöfarliga ämnen i vattenskyddsområden” samt ”Bekämpnings-

medel i vattenskyddsområden”). De regionala miljömål som fortfarande är aktuella är ”Skydd 

av geologiska formationer”, ”Konsekvenserna av förändringar i grundvattennivån”, 

”Upprättande av vattenförsörjningsplaner m m”, ”Kvalitetskrav för yt- och grundvatten”, 

”Vattenskyddsområden”, ”Kommunala vattenförsörjningsplaner”, ”Regionala vatten-

försörjningsplaner”, ”Överuttag av vatten” samt ”Kvalitetsmål enl vattendirektivet (2020)- 

Grundvatten av god kvalitet” (www.miljomal.se). De regionala miljömålen presenteras i sin 

helhet i Bilaga 1.  
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4. Resultat 

4.1 Risker 
 

4.1.1 Risker i samband med att slutförvaret byggs 

Nedan beskrivs de risker som direkt kan härledas till själva bygget av slutförvaret. Med andra 

ord saker som kan inträffa redan innan det använda kärnbränslet har kommit på plats.  

 

4.1.1.1 Grundvattensänkning 

En grundvattensänkning innebär att nivån på grundvattnet sjunker djupare ner i berget. För att 

detta ska kunna inträffa måste det ytliga berggrundvattnet sänkas. När man bygger något 

under jorden sker det alltid ett inläckage av grundvatten i någon utsträckning. Berget 

transporterar vattnet ner till tunneln genom sitt spricksystem. Om vattennivån i den ytliga 

berggrunden sänks kan det innebära att vatten transporteras från jordlagren till berggrunden, 

varpå även dessa nivåer kan sänkas (Axelsson och Follin 2000:28). Det är en dock en fördel 

om vattnet via sprickzonerna står i kontakt med större sjöar, vattendrag eller havet, eftersom 

de då kan fungera som ”infiltrationsmagasin” (Werner 2006:15). En grundvattensänkning kan 

innebära stora problem för den omgivande naturen och människorna som bor där. För det 

första kan vegetationen påverkas, framförallt den som är belägen i utströmningsområden för 

grundvatten. Växter i inströmningsområden hämtar vattnet de behöver från markvattnet i den 

omättade zonen och är därför inte speciellt känsliga för en sänkning av grundvattnet 

(Axelsson och Follin 2000:41). I utströmningsområden bildas däremot ofta 

våtmarksvegetation, och där grundvattennivån står i markytan skapas myrmarker. Skulle 

nivåerna sänkas i dessa områden skulle dessa växter snart försvinna och ersättas av mindre 

vattenkrävande vegetation istället (Axelsson och Follin 2000:43). Jordbruket skulle inte 

påverkas mycket av en sänkning så länge som nederbörden är hög och jämt fördelad under 

växtperioden. Inte heller skogsbruket skulle lida några men, även om vissa specialiserade 

mossor och örter skulle kunna försvinna. Människor i området skulle märka av en påverkan 

på deras brunnar. En brunn som får sitt vatten från berggrundvatttnet är borrad ner i en 

sprickzon för att brunnen ska få tillgång till vatten. Om denna sprickzon står i förbindelse med 

djupförvaret – antingen direkt eller via andra sprickor – kommer nivån i brunnen att påverkas, 

och i värsta fall torrläggs brunnen. Brunnar som är borrade i jordlagren kan även de påverkas 
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om de ligger i den närmaste omgivningen kring förvaret. Det är mycket svårt att förutse vilka 

brunnar som kan påverkas och i vilken omfattning. Dessutom kan nivån i en brunn börja 

sänkas flera år efter att tunneln är färdigbyggd. Detta beror på att då man borrar sig på en 

sprickzon så ökar inflödet momentant och grundvattnet sänks kraftigt till en början. Med tiden 

kommer influensområdet för sänkningen att öka, för att skapa en jämvikt mellan det ökade 

läckaget från jordlagren och inflödet i tunneln (Axelsson och Follin 2000:46).  

Ett annat problem som kan uppstå ifall grundvattennivån sänks i bebyggda områden är att 

det skapas sättningsskador på byggnader och annan infrastruktur. Framförallt hus som är 

byggda på lerlager kan drabbas av detta. Det krävs endast en relativt liten 

grundvattensänkning i markjorden – belastningsökningen för en avsänkt meter grundvatten är 

så stor som 1 ton/kubikmeter! Om leran har samma mäktighet och benägenhet runt hela 

husgrunden kommer huset som helhet att sätta sig, och skador behöver inte uppkomma. 

Ligger huset däremot på olika jordartsmaterial kan resultatet bli stora skador på byggnaden. 

Det gäller även för hus som är byggda på kärrmark. Problemet kan avhjälpas genom att man 

pålar byggnaderna, men då kan det krävas extra trappor eftersom huset hamnar till synes 

högre upp än tidigare. Rör och kablar kan brytas upp, och man skapar även en väg för kyla 

och mögel under husen. Altaner och liknande som är byggda i anslutning till huset kan även 

de förstöras. Detta kan alltså bli mycket kostsamt för husägarna (Knutsson och Morfeldt 

2002:173-4). SKB anser sig behöva utreda problemet med sättningsskador vidare (Werner 

2005:17). Jan Mikaelsson, adjunkt i geovetenskap vid Högskolan i Kalmar, anser att 

sättningsskador inte bör vara ett problem. Då det främst är morän och berggrund som husen i 

området kring Laxemar är byggda på bör inga sättningsskador uppkomma. De enda områden 

där lergrund finns påträffas i dalgångar, och de flesta sådana områden i Laxemar är 

uppodlade. En viss sättning av åkermarken kan ske, men den kommer antagligen att vara 

mycket liten och inte särskilt betydelsefull (Mikaelsson 2008).  

 SKB:s bästa vapen för att undvika skadlig grundvattensänkning är tätning av berget i takt 

med att förvaret byggs. Nu för tiden använder man sig oftast av så kallad förinjektering när 

man spränger. Det går ut på att man tätar berget med hjälp av injekteringsrör och 

expandermanschetter innan man börjar spränga. Sedan mäter man vattenförlusterna i de olika 

sprickzonerna och anpassar tätningen efter det (Knutsson och Morfeldt 2002:181). SKB 

planerar att täta sprickzoner med hjälp av injektering. Dock vet man att det inte är praktiskt 

möjligt att konstruera en helt tät undermarksanläggning. Därför kommer ett visst inläckage av 

grundvatten att ske (Werner 2006:15). Den mängd vatten som kan förväntas läcka in vid 

undermarksbyggen är som regel större för en tunnel än för ett bergrum, eftersom tunneln har 
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en större kontaktyta med berget. Innan SKB påbörjade sina platsundersökningar vid 

Forsmark, Simpevarp och Laxemar gjorde man jämförelser med andra byggprojekt, särskilt 

svenska gruvor. Mot den bakgrunden ansåg SKB att ett inläckage till slutförvaret under 

byggskedet och det inledande driftskedet om 500 liter/minut kunde förväntas. Under det 

reguljära driftskedet bedömde man inläckaget till 1000 liter/minut. Vid gruvbyggen i Sverige 

har områden som ligger upp till 500-2000 meter bort påverkats av sänkta grundvattennivåer, 

och vid vissa platser har grundvattennivån sjunkit mer än 100 meter under markytan (Werner 

2006:18-9). För att beräkna mer exakt hur grundvattensänkningen skulle se ut med ett 

slutförvar i Laxemar har man använt sig av programmen DarcyTools 3.0 och MOUSE-SHE, 

som båda är numeriska modelleringsprogram (Werner 2006:71). MOUSE-SHE analyserar de 

första 150 metrarna av förvaret, medan DarcyTools omfattar hela förvaret ner till 500 meters 

djup (Bosson 2006:33). Det område i Laxemar som förväntas påverkas uppgår till cirka 9 

kvadratkilometer vid maximal injektering. De största förändringarna sker då i anslutning till 

tunneln och de centrala delarna av förvaret (Bosson 2006:43).  

Denna karta är resultatet av 

modelleringen MOUSE-SHE och 

visar på förväntad sänkning av 

grundvattennivåerna vid 

maximal injektering i berget. I ett 

annat exempel där man planerat 

för mindre injektering är det 

påverkade området cirka 11 

kvadratkilometer, och hela 3.13 

kvadratkilometer kommer att 

uppleva en sänkning som är 

större än 10 meter (Bosson 

2006:44). Mängden injektering 

har alltså stor påverkan på slutresultat. Resultaten för DarcyTools-modelleringen liknar de 

från MOUSE-SHE, men visar även upp ett antal avsänkta områden på större avstånd från 

försvaret i nordlig, nordvästlig och sydvästlig riktning (Werner 2006:79). Både MOUSE-SHE 

och DarcyTools visar att det finns cirka 30 jord- och bergbrunnar i anslutning till eller inom 

det påverkade området då hela förvaret är färdigtbyggt (Werner 2006:91). Den enda sjön i 

området, Frisksjön, förväntas inte påverkas i någon större utsträckning av 

grundvattensänkningen. Det beror på att den har ett cirka fyra meter tjockt lager av lera som 
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botten, vilket fungerar som isolering (Bosson 2006:52). SKB förväntar sig att det kommer ta 

10-20 år efter det att förvaret har återfyllts innan grundvattennivåerna kommer att återmättas 

(Werner 2006:93). Väldigt viktigt att notera är att SKB är skyldiga att ersätta de boende i 

området om problem uppstår enligt 1980:100 2 kap 8§. Därmed är det inte de boende utan 

SKB som ansvarar för att ersätta inte längre fungerande brunnar.  

 

4.1.1.2 Grundvattenkontaminering 

Jag har haft mejlkontakt med Ann Emmelin som är ansvarig för teknikutveckling av 

injektering vid SKB. Hon har berättat att deras urvalsprocess av injekteringsmaterial har haft 

en del ovanliga krav på sig. Bland annat måste pH-värdet i vattnet som man vill stänga ute 

understiga 11 för att förvarets säkerhet ska kunna garanteras. Man kommer därför att använda 

sig av en cementbas med lågt pH-värde och tillsätta superplasticerare och så kallat silica 

fume, för att få ner pH-värdet ytterligare och ge betongen rätt egenskaper. Ett annat krav är att 

man ska kunna nå in i alla de finare sprickorna som finns i berggrunden. Det har cement svårt 

att klara av vid mindre än 50 µm. Cementblandningen kommer att användas på sprickor som 

är större än 0,1 millimeter, och på sprickor mindre än så kommer man att använda så kallat 

silica sol. Silica sol är partiklar i nanostorlek av SiO2 och kan därför täta de finare sprickorna 

lättare än cementblandningen. SKB anser att både silica sol och silica fume är acceptabla ur 

miljösynpunkt (Emmelin 2008).  

Att välja rätt cementbaserade injekteringsmaterial är dock en komplicerad process i sig, 

då varje typ av injektering och geologisk situation kräver olika medel med olika egenskaper. 

Inejekteringsmedlets egenskaper bestäms av typ av cement, kornstorlek, tillsatsmedel och 

tillsatsmaterial. För att injekteringen ska bli lyckad måste man känna till vilken betongtyp 

som krävs och hur den geologiska situationen ser ut. Hur pass beständigt och kemiskt stabilt 

injekteringsbruket förblir beror på cementpastans struktur och sammansättning i berg, dess 

permeabilitet, vattenkemin och vattenflödet (Bodén et al 2001:14). Ju längre bort från 

injekteringshålet man kommer, desto mer poröst och lättlösligt blir injekteringsmedlet. I 

försök som SKB utfört har cementen ibland lösts upp i ytterområdet och blandats med leror i 

sprickorna (Bodén et al 2001:15). Jag har dock inte hittat någon information om huruvida 

injekteringsmedlet kan påverka grundvattenkvalitén negativt. Jag har inte heller hittat någon 

information som säger att injekteringen inte kommer att påverka grundvattenkvalitén.  

Ett annat problem som kan drabba brunnarna i området är saltvattenpåverkan. I dagsläget 

ligger saltvattnet under sötvattnet i grundvattnet eftersom saltvattnet är tyngre. En 
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saltvattenpåverkan i brunnarna kan ske dels genom inträngning av havsvatten, dels genom att 

balansen mellan salt- och sötvattnet ändras – så kallad saltvattenuppträngning. Havsvatten är 

bara ett problem om brunnen ligger nära kusten, medan saltvattenuppträngningen kan ske 

även inåt landet. Ju närmare havet slutförvaret befinner sig, och ju mer vatten som läcker in 

när man bygger tunneln, desto större blir risken för saltvattenpåverkan. Ett antal år efter att 

slutförvaret är färdigbyggt kommer dock balansen mellan salt och sötvatten att återställas, om 

den rubbades under byggets gång (Axelsson och Follin 2000:48). SKB:s modelleringar visar 

att saltvattenuppträngningen bör vara begränsad och endast kommer att förekomma på 

förvarsnivå. Saltvattenuppträngning på djup runt 50 meter (det typiska djupet för en 

bergbrunn) bör inte förekomma (Werner 2006:93).  

 

4.1.1.3 Läckage av radioaktivitet 

Om man inte bygger slutförvaret tillräckligt väl finns det risker för att konstruktionsfel 

uppstår som på lång sikt kan leda till att kapslarna slutar att vara säkra. Här finns det två 

huvudscenarion. Det första är att det kan bildas en sprängskadad zon kring deponeringshål 

och -tunnlar. Det skulle kunna leda till att det skapas en transportväg för grundvattnet. Med 

lite tur kan zonen uteslutande bestå av återvändsgränder för vattnet, men om zonen istället blir 

sammanhängande kan det ha betydelse för förvarets säkerhet.  

 Ett annat möjligt utfall är att det bildas kanaler i bentonitlerabufferten på grund av det 

höga grundvattentrycket i det öppna förvaret. Detta kan leda fram vattnet till den inre 

bufferten där korrosion av kopparen kan uppstå. Hundratals kilon av de 20 ton bentonitlera 

som finns i varje deponeringshål kan transporteras bort med grundvattnet på detta sätt.  

 SKB:s försök visar att båda dessa risker utgör ett mycket litet hot för förvarets säkerhet 

(R-07-24 2007:56).  

 

4.1.2. Risker med det färdiga förvaret 

Nedan beskrivs riskerna med det färdigbyggda slutförvaret, då tunneln är färdig och ingen 

mer mänsklig påverkan ska ske under tiotusentals år.  
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4.1.2.1 Läckage av radioaktivitet 

Det finns egentligen bara en sak som kan inträffa, och det är att radionuklider på något sätt 

läcker ut från förvaret och tar sig upp i biosfären. Lawrence W. Lundgren skrev 1999 att det 

finns 4 mål som måste uppfyllas för att ett slutförvar ska anses vara säkert: 

• Det måste vara stabilt i minst 1000 år 

• Det måste vara isolerat från grundvatten så länge som möjligt 

• Det måste ske så litet utbyte av grundvatten som möjligt 

• Om det radioaktiva avfallet läcker ut i grundvattnet ska vattnets väg upp till ytan ta 

minst 1000 år (Lundgren 1999:409) 

 

SKB har dock hårdare krav på sig än så – 100 000 år är den period som Sveriges slutförvar 

ska förväntas hålla utan att läckage av alfastrålning i form av partiklar från bränslet uppstår 

(SKB 1:11). SKB ställer även en rad krav och önskemål kring grundvattnet på förvarsnivån: 

• Grundvattnet får inte innehålla något löst syre (krav) 

• Salthalten måste vara lägre än 100 gram/liter (krav) 

• pH-värdet ska ligga inom intervallen 6-10 (önskemål) 

• Låga koncentrationer av lösta organiska ämnen ([DOC]<20milligram/liter) och 

kollodier (<0,5 milligram/liter) ska eftersträvas (önskemål) 

 

SKB anser att Laxemar uppfyller samtliga krav, en åsikt som myndigheterna menar att SKB 

grundar på en otillfredsställande mängd geokemisk data. Man har förlitat sig för mycket på 

expertbedömningar och äldre data och inte tittat tillräckligt på tillförlitlig data från pågående 

platsundersökningar – bland annat är antalet vattenprover från förvarsdjup för få, menar 

myndigheterna. De vill att SKB gör en ny bedömning av vilka data som är användbara vad 

gäller bland annat grundvattnets ålder och ursprung, identifiering av ut- och 

inströmningsområden samt visar på flödesvägarna (Nordén et al 2008:13-4).  

Det finns flera olika handlingsförlopp som skulle kunna påverka förvarets säkerhet. De 

förändringar som kan påverka barriärerna runt djupförvaret har att göra med frysning, ändrad 

vattenomsättning (större omsättning), ändrad sammansättning av grundvattnet (vattnet blir för 

salt eller löst syre skapas) och rörelser i berget (SKB 2 2003:3).  

 Ett scenario som man redan nu vet att man behöver säkra förvaret för är en kommande 

istid. En sådan istid kan vara riskabel för slutförvarets säkerhet på flera sätt. De huvudsakliga 

ändrade förhållandena är att permafrost uppstår, att berget får en annorlunda mekanisk 
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belastning på grund av överliggande istäcke (vilket kan leda till jordskalv), att 

grundvattentrycket ökar på förvarsnivå, att jonfattigt vatten kan uppstå på förvarsnivå samt att 

syra kan transporteras ner till kapslarna till följd av ökat grundvattenflöde (R-07-24 2007:58). 

Enligt SKB:s analyser är det dock bara förändringar i salthalten hos grundvattnet (som kan 

leda bort buffertmaterial och lämna den inre bufferten oskyddad mot korrosion) och jordskalv 

som är några egentliga hot mot förvarets säkerhet (R-07-24 2007:60-2). Permafrosten innebär 

temperaturer, men temperaturer som ligger under buffertens fryspunkt (-5 grader Celsius) 

uppnås bara på djup mindre än 100 meter.  

SKB har utrett ett flertal olika risker för förvaret och dess buffertar. Bland annat kan 

bufferten omvandlas kemiskt om temperaturen överstiger 100 grader eller om vattnets pH-

värde överstiger 11, ett värde som är långt högre än det i svenska grundvatten, men som kan 

hittas i lakvattnet från vanlig cement (R-07-24 2007:66-7). Grundvattnet i sig kan också leda 

till bekymmer för SKB om det påverkar bufferten på fel sätt. Bland annat kan bufferten under 

ogynnsamma förhållanden transporteras iväg av grundvattnet. Det finns två värre scenarier: 

Bentonitleran kan föras bort av grundvattnet innan den har hunnit bli vattenmättad, vilket kan 

leda till att alla inflödesvägar inte täpps till som de ska och kanalbildning uppstår. Ett annat 

problem är om bufferten efter att den blivit vattenmättad utsätts för grundvatten med låg 

salthalt. Det kan leda till att leran löses upp och förs bort av grundvattnet (R-07-24 2007:68). 

Ett annat problem som SKB har utrett är ifall kapseln kan korrodera sönder. För att 

kopparkapseln ska korrodera måste först den yttre bufferten svika. Svenska grundvatten är 

syrefria på slutförvarsnivån. Däremot kan mikrober bilda sulfid, vilket kan vara ett problem 

om dessa bildningar sker nära inpå kopparkapseln. Det krävs dock att bentonitleran inte 

längre skyddar kopparen för att det ska kunna inträffa (R-07-24 2007:69). Enligt SKB:s 

undersökningar är de enda egentliga hoten mot kapslarnas säkerhet kraftiga jordskalv och en 

förlust av bufferten där kopparkapslarna korroderar som följd (R-07-24 2007:83).  

Denna bild visar resultatet 

från SKB:s säkerhetsanalys SR-

Can. SKB hoppas att det ska 

demonstrera fördelarna med 

KBS-3-metoden och dess tre 

barriärer. Exempelvis kan vi se 

hur berggrunden absorberar en 

stor del av strålningen, om det 
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värsta scenariot inträffar och både kopparbarriären och bentonitleran sviker (R-07-24 

2007:85-6).  

SKB har även fått en del kritik för resultaten de har redovisat. SSI anser att SKB borde 

ha valt en annan plats för slutförvaret, mer inåt landet, där riskerna för höga saltvattenhalter är 

mindre. Sannolik-heten för ett saltare grundvatten är större vid ett utströmningsområde (som 

Laxemar är) och i bräckt vatten (som ju finns vid kusten). Det kan innebära komplikationer 

vid utformning av återfyllnaden i tunnlarna. Höga salthalter kan också leda till att det blir 

svårare för ett eventuellt läckage av radioaktiva ämnen att sorberas i berget. Det gör att de blir 

mer lättrörliga och snabbare kan transporteras med grundvattnet upp till ytan (Dverstorp och 

Wiebert 2004:5). Ett kustnära förvar innebär också generellt kortare strömningsvägar, då 

grundvattnet strömmar uppåt eller ut i havet i dessa områden. Det leder till att kraven på 

vattengenomsläpplighet måste vara högre i områden som Laxemar (Dverstorp och Wiebert 

2004:2). Även SKi kritiserar SKB:s undersökningar i området och anser att 

hydrologistudierna inte är tillräckligt långa för att kunna beskriva årstidernas och mellanårens 

variationer för nederbörd och avrinning. Man ifrågasätter också huruvida antalet stationer för 

att mäta sediment i sjöar och åar är tillräckliga vad gäller hydrauliska egenskaper. Man anser 

att eftersom dessa är de huvudsakliga utsläppen för grundvatten bör de undersökas mer 

noggrant. SKB får däremot beröm för sina modelleringar av grundvattenströmningar i det 

ytnära skiktet av berget och i biosfären (Nordén et al 2008:12-3).  

 

4.2 Jämförelser 

Då det i dagsläget inte finns något slutförvar i bruk i världen kan jag inte göra några relevanta 

jämförelser för det färdiga förvaret. Det finns däremot ett stort antal tunnlar, gruvor och andra 

byggen som har konstruerats i berggrunden på liknande djup som det tänkta slutförvaret. Jag 

har valt att jämföra med Hallandsåsen och Romeriksporten. 

 

4.2.1 Hallandsåsen 

Det efterlängtade tunnelbygget genom Hallandsåsen påbörjades 1992, och Kraftbyggarna var 

entreprenörerna. Man använde sig till en början av en så kallad tunnelborrmaskin, vilket 

visade sig vara helt fel teknik. Tunnelborrmaskinen var tillverkat för att borra i hårt berg, 

medan Hallandsåses bestod av delvis uppsprucket och vittrat berg med många stora 

vattenfyllda sprickzoner. Man övergick därför 1993 till konventionell teknik där man borrade 
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och sprängde sig fram. Kraftbyggarna lämnade projektet 1995 på grund av en ekonomisk tvist 

med banverket. De hade då hunnit bygga cirka tre kilometer av tunneln (www.banverket.se 

2008). Skanska tog sig nu istället an projektet och man avtalade att bygget skulle vara färdigt 

den 25 november 1999, med vite som följd om det drog ut på tiden. Banverket skulle stå för 

tätningsmedel och fördyrade materialkostnader (Mårald 2007:97). Sommaren 1996 började 

stora vattenmassor läcka in i tunneln, vilket ledda till att brunnar på Hallandsåsen sinade. Man 

testade ett 80-tal cementbaserade tätningsprodukter för att stoppa läckaget, men inget 

lyckades tränga in i finaste sprickorna och man kunde därför inte täta tunneln. Man insåg att 

man behövde något mer lättflytligt och valet föll på det franska tätningsmedlet Rocha Gil. 

Rocha Gil består av akrylamid och natriumsilikat som du blandar med vatten för önskad 

effekt (www.banverket.se 2008). Man visste att akrylamid vad cancerogent och mutagent, och 

dessutom giftigt vid inandning, genom maten och vid kontakt med huden. Man ansåg dock att 

miljöriskerna var små eftersom ämnet skulle bli väldigt utspätt (Mårald 2007:99). Totalt 

användes 1405 ton Rocha Gil i Hallandsåsen fram till dess att man stoppade användningen 

1997. Först då insåg man att på grund av det höga vattenflödet så polymeriserades inte allt 

tätningsmedel och en del av akrylamiden ombildades inte. Medlet var därför fortfarande 

giftigt och akrylamiden läckte nu istället ut i grundvattnet. Fiskar i bäckarna dog och kor som 

drack vattnet blev sjuka. Till följd av detta stoppades tunnelbygget och man avlivade djur och 

kasserade grödor som en säkerhetsåtgärd. Ett mycket omfattande (och kostsamt) 

utredningsarbete inleddes av en oberoende Miljögranskningsgrupp som Banverket tillsatte 

(www.banverket.se 2008).  

 Exemplet Hallandsåsen visar på vikten att inte stressa med bygget av slutförvaret. Det 

kan bli betydligt dyrare att fatta ett snabbt beslut som man sedan får ta konsekvenserna av, än 

att vänta längre och fatta rätt beslut. Det kan också visa SKB att även om man ska lita på sina 

leverantörer, så krävs det oberoende undersökningar när det är så viktigt bygge som Sveriges 

slutförvar det gäller.  

 

4.2.2 Romeriksporten 

Romeriksporten är en del av den norska Gardemobanen som leder mellan Oslo och 

Gardemoens storflygplats. Romeriksporten hade liksom Hallandsåsen problem med 

inträngande vatten. Tre olika tjärnar ovanför den tilltänkta tunneln ledde till att 4000 liter per 

minut strömmade in (Expressen 1997). Svenska PEAB utförde jobbet på entreprenad, men det 

blev snabbt konflikt mellan PEAB och norska NSB (Norges Statsbaner). Anledningen till 
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detta var att berget var mycket sämre än man hade beräknat, och detta ledde till 

extrakostnader för PEAB (Johansson 1997). Grundvattnet i friluftsområdet Östmarka sjönk 

drastiskt och detsamma gällde för bostadsmark intill (TT 2 1998). För att täta tunneln 

användes Rocha Gil, samma tätningsmedel som vid Hallandsåstunneln. Efter giftlarm i 

Sverige stoppades bygget vid Romeriksporten. Det visade sig att man i Norge lett ner 

avrinningsvatten i en dricksvattentäkt som försörjde 100 000 människor i Lilleströmsområdet 

(Expressen 1997). Sju arbetare hade fått nervskador och ytterligare fyra hade fått hudproblem 

efter arbetet med Rocha Gil (Damstuen 1998). Då berget bitvis är så dåligt såg man det länge 

som det enda alternativet än att gjuta in 2-3 kilometer av tunneln i vattentät betong, vilket 

skulle innebära en merkostnad på två miljarder norska kronor (Expressen 1997). I ett senare 

skede sågs istället en eller flera pumpanläggningar som den enda utvägen. Dessa skulle 

pumpa upp grundvatten i sprickorna i berget över tunneln så att vattenbalansen kunde bevaras 

(TT  1 1998).  Det hela slutade med att tunneln byggdes färdigt, men till en extra kostnad av 

750 miljoner (Johansson 1998). Det visade sig att det som politikerna hade ansett skulle bli 

den mest lönsamma järnvägssträckan i hela Norge, nu inte ens betalar sig själv. 

Biljettintäkterna kommer aldrig täcka kostnaderna för drift och investeringar (Johansson 

2000).  

 Den lärdom man kan dra från exemplet Romeriksporten är att man ska vara beredd på att 

saker kan gå värre än man förutsett från början, och att man måste vara beredd på detta. SKB 

måste veta vad de ska göra om berget innehåller mer vatten än de förväntat sig, eller om 

grundvattensänkningarna blir större än man trott.  
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5. Analys 

5.1 Risker och hur de påverkar de regionala miljömålen 

Alla Kalmar läns regionala delmiljömål för ”Grundvatten av god kvalitet” påverkas såklart 

inte ifall ett slutförvar skulle byggas i Laxemar. Inte heller påverkas alla mål i samma 

utsträckning. Då inget av miljömålen har tillräckligt lång tidsplan uppsatt (det sista ska vara 

uppfyllt 2020) tar jag i denna del för givet att Kalmar Län strävar efter att fortsätta uppfylla 

sina miljömål även efter att sista datumet för målets slutförande har gått ut.  

 

5.1.1 Risker i samband med byggnation  

Jag har valt att hantera ett miljömål i taget, för att enklare visa på den specifika påverkan. 

Samtliga delmiljömål för Grundvatten av god kvalitet finns beskrivna i bilaga 1.  

Skydd av geologiska formationer (2010) 

Detta mål kommer inte att kunna fortsätta vara uppfyllt så snart som man börjar bygga 

förvaret. En tunnel under jord innebär att man kommer att stöta på större eller mindre 

sprickzoner och akvifer, och vatten från berget kommer att läcka in i tunneln. Även med 

injektering kan inte detta förhindras. Eftersom det finns cirka 30 brunnar i området som 

påverkas, så kommer därmed de geologiska formationerna som är av vikt för den nuvarande 

vattenförsörjningen att påverkas och kanske rentav bli oanvändbara.  

 Konsekvenser av förändringar i grundvattennivån (2010) 

SKB anser att Frisksjön inte kommer att bli påverkad av förvaret, vilket kan verka rimligt 

med dess tjocka lerlager. Däremot riskerar ett flertal husgrunder, brunnar och våtmarker en 

betydande förändring. Vissa känsliga växter och mossor kommer antagligen att slås ut i 

området.  

 Upprättande av vattenförsörjningsplaner m m (2009) 

Ingen av brunnarna i området bör försörja så många som 50 personer, och därför ska detta mål 

inte påverkas av ett slutförvar.  

 Kvalitetskrav för yt- och grundvatten (2010) 

Påverkas inte.  

 Vattentäkter (2005) 

Dessa resultat kan behöva uppdateras om flera människor blir utan dricksvatten om deras 

brunnar blir oanvändbara.  
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 Vattenskyddsområden (2004-2010) 

Påverkas ej. Man kan dock behöva se över om något vattenskyddsområde som kan tänkas 

påverkas av slutförvaret finns lokaliserat inom det område där en grundvattensänkning kan 

inträffa.  

 Kommunala vattenförsörjningsplaner (2009) 

Detsamma som gäller för målet Vattenskyddsområden gäller för detta miljömål. Det bör inte 

påverkas, men man kan behöva se över och uppdatera sina planer när man vet hur pass stor 

påverkan förvaret kommer att ha på omgivningen.  

 Regionala vattenförsörjningsplaner (2011) 

Se ”Kommunala vattenförsörjningsplaner”.  

 Överuttag av vatten (2011) 

SKB anser att ingen saltvatteninträngning kommer att inträffa vid ett slutförvar i Laxemar. 

Detta kommer förhoppningsvis någon myndighet att titta närmare på för att se om riskerna för 

saltvatteninträngning ökar i området. Om så är fallet kan ju problemen vid överuttag öka.  

 Bekämpningsmedel i vattenskyddsområden (2005) 

Inte aktuellt då SKB så vitt jag har fått fram inte använder sig av vare sig bekämpningsmedel 

eller gödningsmedel. Målet är dessutom främst riktat mot lantbrukare.  

 Dricksvattenkontroll (2004) 

Kan behöva uppdateras. 

 Kvalitetssäkring egen vattenförsörjning (2005) 

Påverkas inte.  

 Miljöfarliga ämnen i vattenskyddsområden (2005) 

Påverkas inte. 

 Kvalitetsmål enl vattendirektivet (2020)- Grundvatten av god kvalitet 

SKB anser att Frisksjön inte kommer att få en sänkt vattennivå, något som låter rimligt med 

tanke på dess tjocka lerlager. Detta kan dock behöva utredas ytterligare. Ett antal 

specialiserade mossor och lavar kommer antagligen att försvinna från området, och våtmarker 

och vattendrag kan även de komma att påverkas. 

 

5.1.2 Risker för det färdiga förvaret  

Då Kalmar läns miljömål alla ska ske inom en relativt kort tidsperiod anser jag att det finns 

ingen, eller en försvinnande liten, risk att målen kan komma att påverkas av det färdigbyggda 

förvaret. Då man i samband med slutförvaret pratar om 10 000-tals år, medan det miljömål 
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med senast datumstämpel ska vara uppfyllt 2011, inser man snabbt att dessa inte kommer att 

påverkas av varandra. Om man bortser från datumstämpel så är det främst ”Kvalitetsmål enl 

vattendirektivet (2020)- Grundvatten av god kvalitet” som kan tänkas påverkas. Man ska 

heller inte glömma att effekterna av en grundvattensänkning kanske inte kommer att märkas 

förrän dess att förvaret är färdigbyggt. På det stora hela är dock inte det färdiga förvaret ett 

hot mot det övergripande miljömålet ”Grundvatten av god kvalitet” som sådant.  

 

5.2 Risker och hur de påverkar lokalbefolkningen 
 

5.2.1 Risker i samband med byggnation 
Som tidigare skrivits kan man inte, hur noga man än tätar, undvika att grundvatten strömmar 

in när man bygger något under jord. Grundvattennivåerna kommer därför att sänkas, och 

frågan är bara i vilken omfattning. En snabb sökning efter kartor på www.eniro.se visar att det 

finns flera fastigheter belägna inom det området som MOUSE-SHE har visat kommer att 

påverkas av en grundvattensänkning. SKB har även sagt att både MOUSE-SHE och 

DarcyTools slår fast att det finns ca 30 brunnar inom det området där man kommer se en 

sänkning av grundvattennivåerna. Detta antal brunnar gäller för maximal injektering, och 

antalet påverkade brunnar kan därför vara större. Det är mer eller mindre omöjligt att i förtid 

säga vem som kommer att påverkas av förvaret och i vilken utsträckning. Det är ju trots allt 

inte bara dricksvatten som kan bli ett problem, utan även sättningsskador på hus, även om 

risken för detta är mycket liten. Även om SKB självklart kommer att göra sitt bästa för att 

undvika problem för lokalbefolkningen, är det ju bra om de i förväg är uppmärksammade om 

de möjliga riskerna. Ett bra sätt att undvika sättningsskador är exempelvis att de boende i 

Laxemar redan innan känner till vilken typ av berggrund deras hus är byggda på – morän och 

berggrund är ju relativt säkra kort, medan lerjordar kan bli ett betydligt större problem. 

 

5.2.2 Risker för det färdiga förvaret  
Det finns inga påtagliga risker för de boende i Laxemars kommun om man litar till resultaten 

från SKB:s säkerhetsanalys SR-Can. Analysen visar på att även om både kapslar och barriärer 

skulle vara trasiga då de sätts ner i berget, och i det osannolika fall att inget sönderfall i berget 

sker, så kommer det fortfarande att dröja mycket lång tid innan människor, djur och natur i 

biosfären påverkas av strålningen. SR-Can förklarar att det är endast då inget sönderfall sker i 

berget som strålningen kommer att överstiga den naturliga bakgrundsstrålningen. Däremot ska 
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man inte glömma att en dubblering av bakgrundsstrålningen fortfarande en stor ökning. Det 

värsta som kan hända för befolkningen i Laxemar är ifall själva kapslarna är trasiga då de 

sätts ner i berget. I de fallen kan strålning som överstiger gränsvärdet drabba dem redan inom 

en så relativt ”kort” tidsram som 1000 år. Det är betydligt mindre allvarligt att bufferten 

havererar då det tar kortare tid för de farliga ämnena att först vänta på att kapseln korroderar 

sönder, än att färdas genom bentonitleran.  

 Jag har däremot inte hittat några siffror som gäller ifall radionukliderna transporteras 

genom grundvattnet för att sedan utsätta människor för intern strålning. Jag har inte hittat 

några fakta som styrker att detta kan inträffa, och inte heller några siffror på hur pass farligt 

det skulle vara om det inträffade. Då intern strålning har betydligt större skadeverkan än 

extern strålning skulle det ha varit intressant att se i jämförelse för det som står i SR-Can om 

den externa strålningen.  

 



 24 

6. Diskussion 

Jag märkte tidigt att ett av de största problemen med den här uppsatsen var att hitta pålitlig 

litteratur. Från början var min tanke att försöka hålla mig borta från SKB:s material så långt 

det var möjligt, och istället basera mina fakta på SSI, SKI och MKG och liknande 

myndigheter och organisationer. Detta var dock lättare sagt än gjort. Ett stort problem har 

varit att det egentligen bara är SKB som har utfört riktiga undersökningar. SSI och SKI arbete 

verkar gå ut på att granska de undersökningar som SKB har gjort, och de måste därför lita till 

SKB:s metoder. MKG:s enda publicerade rapport var, fram till i april, en om djupa borrhål. 

Självklart är det bra att en organisation som inte tror på KBS-3 kommer med andra alternativ, 

men dessa alternativ hade känts mer trovärdiga om MKG rent konkret hade kunnat säga vad 

som var fel med KBS-3. Som det är nu känns det lite som att MKG på en hypotetisk fråga om 

hur man undviker skador vid bilkrockar svarar ”åk tunnelbana” istället för att rekommendera 

säkerhetsbälte. Personligen tror jag inte att SKB kommer att betänka alternativ som hade 

kostat miljarder kronor mer än KBS-3 om de inte fått goda anledningar till varför KBS-3 är 

osäker. Frågan man kan ställa sig här är om det är om det egentligen är rätt och riktigt att 

polluter-pays gäller även för statliga utredningar. Kanske hade en annan möjlighet varit 

undersökningar utförda av en annan myndighet och finansierade av SKB. Detta för att få mer 

objektiv fakta framtaget på området. 

 SKB å andra sidan, har gjort en otrolig mängd utredningar. Kvantiteten är alltså stor, och 

kvaliteten är väldigt blandad. Jag personligen gillar de sammanställande undersökningarna 

som SKB har publicerat, där flera forskares rapporter finns nerkortade till ett par hundra sidor. 

På det stora hela har SKB utfört ett väldigt bra jobb, även om de är part i målet. När jag 

samlade källor till mitt arbete har SKB från första början varit en fröjd att samarbeta med – 

varje fråga jag har haft har jag fått besvarad, även om det ibland har tagit en vecka för rätt 

person att få mitt email. SKB är ett stort och komplicerat maskineri till myndighet, men 

väldigt duktiga på att omdirigera och hjälpa där det behövs. Detsamma kan jag tyvärr inte 

säga om andra statliga myndigheter. Jag har under arbetes gång varit i kontakt med vägverket, 

banverket, SSI och SKI, och den hjälp jag fått av dessa har varit väldigt blandad. SSI 

hänvisade mig bara vidare till SKB exempelvis. SKB ska även ha en eloge för det stora 

antalet utomstående konsulter som har hyrts in. Många gånger har flera konsulter fått utföra 

näst intill samma uppgift, men oberoende av varandra.  

 Så vad har då SKB kvar att göra när det gäller grundvatten och riskanalys för detta? 

Mycket jobb återstår, för inga av siffrorna som finns i dagsläget är säkra eller absoluta. 
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Saltvattenuppträngningen anser ju SKI kan vara ett problem, i vart fall på förvarsnivå, en åsikt 

som SKB inte verkar hålla med helt om. SKB har än så länge samarbetat med de boende i 

omgivningen, och de har nu ett gyllene tillfälle att kunna undvika problem genom att 

verkligen ärligt och uppriktigt upplysa invånarna om vilka faktiska risker som finns. Detta 

kan spara både husägare och SKB mycket pengar i långa loppet – titta bara på vad som hände 

vid Romeriksporten! För husägarna i området är mitt råd att dokumentera, både hur 

husgrunden ser ut (ifall sättningsskador skulle uppstå, även om det inte är väldigt troligt) och 

grundvattennivåer. SKB är skyldiga att betala om skador uppstår, och därför kan det vara bra 

att vara väl förberedd för att underlätta om eventuell ersättning blir aktuell.  

 När det kommer till miljömålen är jag tveksam om man på regionförbundet faktiskt vet 

hur pass stor påverkan på grundvattnet egentligen kommer att få. Minst två av målen kommer 

att vara omöjliga att uppfylla om ett slutförvar blir aktuellt.  
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7. Slutsatser 

7.1 Kan miljömålen uppfyllas?  

Jag har kommit fram till att vissa av miljömålen inte påverkas av ett slutförvar i Laxemar, 

medan ett antal andra inte alls kommer att kunna uppfyllas. De mål som kommer att påverkas 

mest är ”Skydd av geologiska formationer (2010)”, ”Konsekvenser av förändringar i 

grundvattennivån (2010)” och ”Kvalitetsmål enl vattendirektivet (2020)- Grundvatten av god 

kvalitet”. Vare sig ”Skydd av geologiska formationer (2010)” eller ”Konsekvenser av 

förändringar i grundvattennivån (2010)” har en chans att fortsätta vara uppfyllda. Ett bygge så 

stort som ett slutförvar kommer att förstöra vattenförande delar av berget, och 

grundvattennivån kommer att sjunka. Frågan är bara hur mycket. ”Överuttag av vatten 

(2011)” kan även det påverkas till viss del. 

 Ett par mål, bland annat ”upprättande av vattenförsörjningsplaner m m (2009)” 

förutsätter att det ska finnas en brunn som försörjer 50 personer med vatten för att målet ska 

vara gällande. Andra, såsom ”Vattenskyddsområden (2004-2010)” gäller bara om det finns ett 

vattenskyddsområde i området.  

 Ett antal andra mål – ”Vattentäkter (2005)”, ”Kommunala vattenförsörjningsplaner 

(2009)” , ”Regionala vattenförsörjningsplaner (2011)” och ”Dricksvattenkontroll (2004)” 

handlar om att på ett eller annat sätt kartlägga eller planföra delar av hur grundvatten i 

regionen behandlas. Om villkoren för detta ändras i och med slutförvaret kan resultaten från 

dessa planer behöva uppdateras.  

 Ytterligare några mål – ”Kvalitetskrav för yt- och grundvatten (2010)”, 

”Bekämpningsmedel i vattenskyddsområden (2005)”, ”Kvalitetssäkring egen 

vattenförsörjning (2005)” och ”Miljöfarliga ämnen i vattenskyddsområden (2005)” -  

påverkas inte i någon utsträckning.  

 

7.2 Konsekvenser för de boende i Misterhults socken 

Då ett visst inläckage av grundvatten vidd byggnationen av slutförvaret är oundvikligt så 

kommer grundvattennivån i anslutning till förvaret att sänkas. Hur mycket den kommer att 

sänkas är mer eller mindre omöjligt att säga på förhand, då väldigt många variabler spelar in, 

bland annat injektering, berggrunden, vattenförande zoner och rent av tur. Dock finns cirka 30 

brunnar inom det område som enligt SKB:s modeller kommer att påverkas. Det kan alltså röra 

sig om fler eller färre människor som får problem. Sättningsskador bör inte bli något problem 
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för de boende i Laxemar. Inte heller saltuppträngning bör bli ett problem, även om vissa 

myndigheter motsätter sig att förvaret är lokaliserat vid ett utströmmningsområde. Riskerna 

för extern radioaktiv strålning är förhållandevis små, och tidsperioderna för dessa är väldigt 

stora – antagligen 1000-tals år även om saker går allvarligt fel redan från början. Jag hade 

dock önskat att kunna visa på hur dessa risker förhåller sig då det är intern strålning som det 

handlar om. Om sättningsskador, grundvattensänkning eller saltuppträngning uppstår är SKB 

skyldiga att ersätta de boende enligt Miljöbalken.  
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Bilaga 1: Kalmar läns regionala miljömål för målet Grundvatten av god kvalitet 
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Bilaga 1 

Grundvatten av god kvalitet Regionala mål (www.miljomal.se).  

 

Skydd av geologiska formationer (2010)  

Grundvattenförande geologiska formationer av vikt för nuvarande och framtida vatten-

försörjning ska senast år 2010 ha ett långsiktigt skydd mot exploatering som begränsar 

användningen av vattnet.  

Konsekvenserna av förändringar i grundvattennivån (2010)  

Senast år 2010 ska användningen av mark och vatten inte medföra sådana ändringar av 

grundvattennivåer som ger negativa konsekvenser för vattenförsörjningen, markstabiliteten 

eller djur- och växtliv i angränsande ekosystem.  

Upprättande av vattenförsörjningsplaner m m (2009)  

Senast år 2009 skall vattenförsörjningsplaner med vattenskyddsområden och skydds-

bestämmelser ha upprättats för alla allmänna och större enskilda yt- och grundvattentäkter. 

Med större yt- och grundvattentäkter avses vatten som nyttjas för vattenförsörjning till fler än 

50 personer eller distribuerar mer än 10 m3 per dygn i genomsnitt. (Regionaliserat mål)  

Kvalitetskrav för yt- och grundvatten (2010)  

Senast år 2010 skall alla vattenförekomster som används för uttag av vatten som är avsett att 

användas som dricksvatten och som ger mer än 10 m3 per dygn i genomsnitt eller betjänar 

mer än 50 personer per år uppfylla gällande svenska normer för dricksvatten av god kvalitet 

med avseende på föroreningar orsakade av mänsklig verksamhet.  

Vattentäkter (2005)  

Senast år 2005 har inventering och klassning av vattentäkterna enligt de nya dricksvatten-

föreskrifterna fullföljts, och prioritering gjorts i samarbete med SGU. (Länseget mål)  

Vattenskyddsområden (2004-2010)  

Under åren 2004 - 2010 upprättas och fastställs minst 18 vattenskyddsområden per år. 

(Länseget mål)  

Kommunala vattenförsörjningsplaner (2009)  

Senast år 2009 har vattenförsörjningsplaner för samtliga kommuner upprättats. (Länseget mål)  

Regionala vattenförsörjningsplaner (2011)  

För dels Öland och dels sydöstra delen av Kalmar läns fastland har regionala vatten-

försörjningsplaner upprättats senast 2011. (Länseget mål)  
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Överuttag av vatten (2011)  

Senast år 2011 har restriktioner införts för att förhindra överuttag av vatten i områden med 

risk för saltvatteninträngning. (Länseget mål)  

Bekämpningsmedel i vattenskyddsområden (2005)  

Senast år 2005 har rådgivning genomförts och relevanta åtgärder för användning och 

hantering av bekämpningsmedel och gödningsämnen föreslagits för samtliga berörda 

lantbrukare inom länets vattenskyddsområden. (Länseget mål)  

Dricksvattenkontroll (2004)  

Senast år 2004 har sammanställning av befintlig dricksvattenkontroll gentemot de nya 

dricksvattenföreskrifterna genomförts för att få fram problemområden. (Länseget mål)  

Kvalitetssäkring egen vattenförsörjning (2005)  

Senast år 2005 har "Råd för mindre och enskilda vattentäkter" getts ut om hur man 

kvalitetssäkrar sin egen vattenförsörjning. (Länseget mål)  

Miljöfarliga ämnen i vattenskyddsområden (2005)  

Senast år 2005 har "Råd om risker vid användning av miljöfarliga ämnen" getts till samtliga 

privatpersoner och företag verksamma inom vattenskyddsområden. (Länseget mål)  

Kvalitetsmål enl vattendirektivet (2020)- Grundvatten av god kvalitet  

Inom en generation, år 2020, uppvisar Kalmar läns sjöar, vattendrag inkl grundvatten och 

kustvatten god ekologisk status enligt EG:s ramdirektiv för vatten. (Länseget mål)  

  

 
 


