
Berget är den sista barriären i Kärnbränsleförvaret. Det fungerar som ett fi lter. 

Om någon kapsel går sönder, radioaktiva ämnen tar sig ut och passerar genom 

leran, kan de fastna inne i berget. De här ämnena blir mindre och mindre farliga 

ju längre tiden går. Därför är det bra att de blir kvar så länge som möjligt nere 

i berget. De hinner då sönderfalla till stabila grundämnen innan de eventuellt 

når markytan.

SKB har letat länge efter ett riktigt bra berg för Kärnbränsleförvaret. Mellan 

1977 och 1985 utfördes undersökningar runt om i Sverige. Det visade sig att det 

inte går att peka ut en speciell geologisk miljö som är mycket bättre än någon 

annan. Däremot fi nns det lokala förutsättningar i berggrunden som avgör om 

Kärnbränsleförvaret blir säkert.

På 1990-talet inledde SKB förstudier i ett antal kommuner. Där samlade 

man in den kunskap som redan fanns om det svenska urberget. Därefter 

genomfördes noggranna platsundersökningar med provborrningar 

i Östhammars och Oskarshamns kommuner. Man borrade då upp 

till en kilometer långa borrhål på fl era olika platser. 

Resultaten sammanställdes till platsmodeller. 

Modellerna visar hur platserna ser 

ut och hur de förändras med tiden. 

När alla resultat analyserats och 

utvärderats föll till sist valet 

på Forsmark i Östhammars 

kommun. Här vill SKB bygga 

Kärnbränsleförvaret. Orsaken 

är bland annat att det är ett bra 

berg för ändamålet. 

U
rberget där Kärnbränsleförvaret ska byggas bör inte 
ha för många sprickor och inte alltför mycket grund-
vatten. Ett sådant berg har vi hittat i Forsmark. Det 
handlar om ett 1,9 miljarder år gammalt urberg.
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Berget i Forsmark där SKB vill bygga Kärnbränsleförvaret 

kan liknas vid kärnan i en avokado. Det är ovanligt tätt.



Det leder snabbt bort värmen från kapslarna med använt kärnbränsle. Dessutom fi nns det 

få vattenförande sprickor på det djup där Kärnbränsleförvaret ska placeras. Att det är lite 

vatten är en fördel eftersom det är grundvattnet som skulle kunna föra med sig farliga 

ämnen upp till markytan.

Sveriges berggrund kan delas in i det kristallina urberget, rester av sedimentbergarter 

(i södra Sverige, på Öland och Gotland) och � ällberggrunden. Området ingår tillsammans 

med Norge, Finland och delar av Ryssland i den fennoskandiska urbergsskölden. I Forsmark 

handlar det om kristallint urberg och bergarten är till största delen granit. Forsmarksberget 

bildades för 1,9 miljarder år sedan (som en jämförelse kan nämnas att jordens ålder 

uppskattas till 4,6 miljarder år). 

På den plats där vi vill bygga Kärnbränsleförvaret fi nns en så kallad tektonisk lins. Runt 

omkring linsen fi nns det zoner med sprickor och mer vatten. Men inne i linsen är berget 

likartat och ovanligt tätt. Man kan beskriva det som att linsen är kärnan i en avokado.

Prognoser för framtiden

Ett slutförvar för använt kärnbränsle ska hålla det använda kärnbränslet borta från om-

givningen i en miljon år. Vi vet naturligtvis inte vad som kommer att hända med berget 

under så lång tid. Men om vi känner till platsens geologiska historia kan vi göra prognoser 

för vad som skulle kunna ske i framtiden. Därför är den kunskap vi samlat på oss om 

berget i Forsmark så viktig.

När Kärnbränsleförvaret byggs kommer vi att spränga ut cirka sex mil med tunnlar 

nere i berget. 2,3 miljoner kubikmeter berg kommer att tas ut under fl era 

decennier. Det är mer än tre och ett halvt Globen fullt med sten. 

Hålen som kapslarna med använt kärnbränsle ska sänkas 

ner i kommer att placeras med ett stort avstånd till sprickor 

i berget. På så sätt minskas risken för att kapslarna skulle 

kunna skadas vid eventuella jordbävningar i framtiden. 

Större skalv förekommer inte i trakten i dag men det 

skulle kunna ske i samband med nästa istid. Därför 

kommer man att bygga förvaret så att det kan stå 

emot även lite större skalv.  

SKB har som uppdrag att ta hand om och slutförvara radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken på ett säkert sätt. Läs mer på www.skb.se.
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Geologerna Katarina Nilsson, Thomas Eliasson och Torbjörn Bergman studerar berggrunden.
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