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PREFACE
Experts appointed by The International Atomic Energy Agency, IAEA, have reviewed the
present Norwegian plans and investigations for a future facility for storage and disposal of low
and intermediate level radioactive waste. In the present document, the IAEA report is given as
a whole together with a Norwegian translation. The report will constitute an important
contribution to the licencing process for the facility.

FORORD
Eksperter oppnevnt av Det internasjonale atomenergibyrå, IAEA; har avgitt rapport til Statens
strålevern etter en gjennomgang av de planer og undersøkelser som foreligger vedrørende et
fremtidig lager og deponi for norsk lav- og middelaktivt radioaktivt avfall. I det herværende
dokument er IAEA's rapport gjengitt i sin helhet sammen med en norsk oversettelse. Rapporten
vil være et viktig bidrag i den videre konsesjonsbehandling av anlegget.

WATRP-gruppen i Himdalen. Fra venstre: M. Bell, USA, J-I Kim, Tyskland, D. Delattre,
Frankrike, A. Bonne, IAEA, D. Metcalfe, Canada, E. Warnecke, IAEA og leder for den
uavhengige ekspertgruppen, A. Zurkinden, Sveits.
The WATRP-team in Himdalen. From left: M. Bell, USA, J-I Kim, Germany, D. Delattre,
France, A, Bonne, IAEA, D. Metcalfe, Canada, E. Warnecke, IAEA and the head of the
independent team, A. Zurkinden from Switzerland.

WATRP-gruppen på befaring i Himdalen sammen med norske eksperter. Fra venstre:
E. Warnecke, IAEA, D. Delattre, Frankrike, A. Bonne, IAEA,, R. Jullum, Statsbygg, Norge,
D. Metcalfe, Canada, M. Bell, USA.
The WATRP-team on site in Himdalen together with Norwegian experts.
From left: E. Warnecke, IAEA, D. Delattre, France, A. Bonne, IAEA, R. Jullum, Statsbygg,
Norway, D. Metcalfe, Canada, M. Bell, USA.

Område hvor tunnelåpningen inn til anlegget er planlagt.
Planned area for the tunnel-entrance into the facility.

IAEA's representant, E. Warnecke (til venstre) og leder for ekspertgruppen, sveitseren A.
Zurkinden.
To the left, E. Warnecke from IAEA and head of the expert-team, A. Zurkinden from
Switzerland.

På toppen av det planlagte anlegget i Himdalen. Fra venstre A. Bonne, IAEA, G. Grepstad,
Noteby AS, Norge, D. Metcalfe, Canada og R. Jullum, Statsbygg, Norge, foran et av flere
borehull for grunnvannsundersøkelser.
On top of the planned storage and disposal facility. In front drill hole for ground water
measurements. From left: A. Bonne, IAEA, G. Grepstad, Noteby AS, Norway, D. Metcalfe,
Canada and R. Jullum, Statsbygg, Norway.

WATRP-gruppen sammen med norske eksperter fra Noteby, Statsbygg, Statens strålevern og
IFE på toppen av åskammen hvor anlegget er planlagt.
The WATRP-team together with Norwegian experts on top of the mountain ridge in Himdalen.

WATRP-ekspertene sammen med driftssjef J.E. Lundby på inspeksjon ved avfallsanlegget på
Institutt for energiteknikk (IFE) på Kjeller utenfor Oslo. Ved anlegget klargjøres avfallet for
lagring og deponering.
Guided inspection at the radioactive waste management facility at the Institute for Energy
Technology (IFE), where the waste is conditioned. WATRP-experts together with J.E. Lundby,
head of the facility.

D. Metcalfe, Canada, inspiserer tønner til bruk for lagring av lavt og middels aktivt avfall.
Inspection of the shielded drums for the storage of low and intermediate radioactive waste,
D. Metcalfe, Canada.

Måling av doseraten fra lagret radioaktivt materiale ved IFE på Kjeller utenfor Oslo.
S. Bache, IFE, sammen med A. Zurkinden.
Measurements of the dose rates from drums containing radioactive waste at IFE.
S. Backe from IFE together with A. Zurkinden.

WATRP-gruppen i arbeid under gjennomgangen av det norske grunnlagsmaterialet for
anlegget i Himdalen, inkludert diskusjoner og informasjonsutveksling med norske eksperter.
The WATRP-team during the review of the Norwegian work on the storage and disposal
facility dor low and intermediate level waste. The review included investigations of the
written documents, performed tests, results of measurement and exchange of information
through discussions with the respective Norwegian experts.
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SUMMARY

In response to a request from the Norwegian Radiation Protection Authority in December 1994,
the International Atomic Energy Agency (IAEA) convened a team of five international experts to
review the Norwegian work on establishing a combined storage and disposal facility for low and
intermediate level waste within the auspices of IAEA's Waste Management Assessment and Technical
Review Programme (WATRP). The scope of the review included the legal framework, the approach
to the selection of a site, the technical concept and the long term safety of the facility.
The team, comprising experts from Canada, France, Germany, Switzerland and the USA,
reviewed a large number of documents pertinent to the project which were provided in English by
the Norwegian organizations involved. In September 1995 the team had a review meeting in Oslo with
the Norwegian experts at which outstanding issues and questions from the team were discussed in
detail. The review meeting included a visit to the site for the planned storage and disposal facility at
Himdalen and to the waste management facilities at the Institute for Energy Technology (IFE) in
Kjeller.
The legal system and the licensing process as they are applied to the projected facility
correspond to international standards. Sufficient independence is provided between the regulatory
functions and the operational functions. In application of the optimization principle dose values are
set as objectives, which are much lower than internationally recommended dose limits.
The criteria which have been applied for the selection of a site for the planned facility are
comprehensive and consider the important factors for both environmental protection and long term
safety. The choice of Himdalen was based on a level of information which is typical for the present
stage of the project.
The combined storage and disposal facility for low and intermediate level waste is to be built
in a hard rock formation about 50 m below the surface. It is planned to store plutonium bearing waste
in one cavern and to dispose of short lived waste in separate caverns. Various configurations and
designs are under consideration; several suitable solutions could be developed. It is now important
to select a final design for the facility and to develop the detailed plans which should also address the
later conversion of the storage part of the facility into a repository for the plutonium bearing waste
or the removal of this waste from the facility. The suitability of the site needs to be confirmed by
considering the additional site specific data gathered during the construction period.
The safety assessment of the repository should be up-dated periodically based on the final
design, the refined activity inventory and scenario development, together with the increased site
knowledge obtained during construction and operation of the facility.
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1. INTRODUCTION
1.1. IAEA WATRP SYSTEM
101. The Waste Management Assessment and Technical Review Programme (WATRP) has been
developed by the International Atomic Energy Agency (IAEA) to serve Member States through
technical assessments and peer reviews of their national policies, programmes or facilities related to
the management of radioactive waste.
102. Upon the request of a Member State, or an organization within a Member State, the IAEA
undertakes the responsibility of convening an international panel of experts to perform such a peer
review in accordance with the terms of reference established by the requesting Member State or
organization.
103. The mechanism used for this purpose typically includes a review of source material, an
exchange of information with the applicant's experts in a review meeting and a compilation of the
findings in a review report.
104. The advantage of such a peer review for the requesting Member State or organization consists
of obtaining independent international expert opinions and advice. The experts perform their reviews
in their personal capacities independent of their governments or the IAEA, which means that the final
review results present the insight of the experts and not necessarily of their country or organization
or the IAEA.
105. The conclusions and recommendations of the WATRP experts are based on IAEA standards,
internationally accepted principles and proven practices taking into account the general consensus on
the most viable options for solving particular tasks.
1.2. REVIEW OF THE NORWEGIAN WORK ON THE STORAGE AND DISPOSAL
FACILITY FOR LOW AND INTERMEDIATE LEVEL WASTE
106. The Norwegian Radiation Protection Authority (NRPA) requested the IAEA in December 1994
to perform a review of the work which has been carried out in connection with establishing a
combined storage and disposal facility for low and intermediate level waste in Norway. This request
and the scope of the review are outlined in Annex 1.
107. The request of the NRPA was accepted by the IAEA. A WATRP review team (hereafter
referred to as the "team") was set up by the IAEA and consisted of Auguste Zurkinden (chairman),
Switzerland; Douglas Metcalfe, Canada; Dominique Delattre, France; Jae-Il Kim, Germany; and
Michael Bell, USA. Ernst Warnecke, IAEA was assigned as Scientific Secretary for this review and
was supported by Arnold Bonne, IAEA.
108. The team's approach to this review basically included:
an evaluation of the documents provided by the Norwegian organizations involved (see
Annex 2);
a presentation and discussion of the major aspects of the Norwegian work in a review meeting
in Oslo (25-29 September, 1995);
a visit to the planned site for the storage and disposal facility at Himdalen and to the waste
management facilities at the Institute for Energy Technology (IFE) in Kjeller.
109. In a press conference on 29 September 1995 the chairman of the team presented and discussed
the main results of the review with the press. The team's press release is attached as Annex 3.

110. The main findings, views, conclusions and recommendations of the team are summarized in this
review report. Recommendations have been highlighted in the text to make them clearly visible.
111. The team found it necessary to limit the report to the main issues. Thus it would be invalid to
conclude that topics or areas of work not mentioned in this report were regarded by the team as
unimportant or redundant, or can automatically be excluded from the fi'ture Norwegian storage and
disposal activities.
2. MANAGEMENT OF LOW AND INTERMEDIATE LEVEL WASTE IN NORWAY
201. In Norway, radioactive waste is generated from the operation of two research reactors in Halden
and Kjeller and the use of radionuclides in research, medicine and industry. Radioactive waste has
also been generated from earlier spent fuel reprocessing activities and from post irradiation
examination of fuel at IFE in Kjeller.
202. The low and intermediate level waste is presently conditioned and stored at IFE. About
2000 drums and boxes are stored at IFE's facility in Kjeller and about 1000 drums, which contain
small amounts of long lived radionuclides such as plutonium, have been buried at the site. The latter
waste will be retrieved and transferred to the new storage and disposal facility when it is available.
203. Up to the year 2030 it is estimated that an equivalent of about 10 000 drums of low and
intermediate level waste with a total activity of approximately 200 TBq including about 50 g of
plutonium will have been generated. For this waste it is planned to build the storage and disposal
facility in a hard rock formation about 50 m below the surface and to operate the facility up to the
year 2030.
204. It is foreseen to dispose of short lived low and intermediate level waste in caverns separately
from the plutonium bearing waste. In about the year 2030, based on the knowledge and experience
gained during the operational phase, a decision will be made whether the storage facility for the
plutonium bearing waste should be transformed into a repository or this waste should be retrieved.
205. The facility is planned to be located in a hill and will be accessible through a tunnel that
declines slightly from the facility to the tunnel entrance. An inflow of water is unavoidable in such
a formation. Therefore, it is intended to emplace the waste into a concrete structure (sarcophagus)
with a waterproof cover and to construct a self drainage system in order to keep the waste and the
caverns in a "dry" state (i.e., not immersed in water). The drained waters will be monitored for their
radionuclide content during the institutional control period (300-500 years).
206. A process for the selection of a suitable site for a repository for low and intermediate level
waste in Norway has been under way since 1989. This process has resulted in the selection of a
concept for a combined storage and disposal facility and the selection of the Himdalen site which is
located not far from IFE's waste management facilities in Kjeller.
207. Two organizations are responsible for the implementation of the combined storage and disposal
facility:
The Directorate of Public Construction and Property (Statsbygg) is responsible for the
construction and will be the owner of the facility;
IFE is responsible for the operation of the facility.

3. LEGAL SYSTEM
3.1. BASIC LEGAL SYSTEM
301. The siting, construction, operation and further steps of nuclear installations are mainly regulated
in Norway by three acts:
the Planning and Building Act;
the Radiation Protection Act; and
the Atomic Energy Act.
The projected storage and disposal facility for low and intermediate level waste at Himdalen is
considered as a nuclear installation because the waste originates mostly from nuclear installations, e.g.
in Kjeller and Halden. The projected facility will therefore be regulated according to these three laws.
The regulatory body involved in the project is the Norwegian Radiation Protection Authority (NRPA).
302. The team notes that with these three laws, the basic legal system is established. The laws
address
the organizations involved, in particular the regulatory body, and their responsibilities;
the basic principles and objectives for safety, radiological and environmental protection; and
the licensing process for planning, constructing and operating nuclear installations.
303. The team notes further that these laws sufficiently empower the regulatory body to implement
the licensing process. The regulatory body is also empowered to issue subsidiary requirements and
recommendations, to review the plans proposed by the operators, to inspect the facilities and to
enforce compliance with the legal and subsidiary requirements. Therefore,
• the team is satisfied with the legal system as it is applied to the projected facility.
3.2. LICENSING PROCESS
304. A procedure to initiate the planning of a disposal facility has already been conducted according
to the Planning and Building Act on the basis of an impact assessment which was submitted to the
Government in 1992. After considerations in the Standing Committee on Energy and Environment,
a proposal that the plutonium bearing waste should be stored and not disposed of and that the
proposed repository should be a combined storage and disposal facility for low and intermediate level
waste was forwarded to Parliament. The decision was made by Parliament in April 1994 that a
combined storage and disposal facility should be built at Himdalen. During this procedure, public
hearings were organized.
305. As required by the Atomic Energy Act, the next steps for the project will be the submission of
two licence applications. An application will be submitted by Statsbygg for the construction of the
facility. A second application will be submitted by IFE for the operation of the facility. At later stages
further licences will be needed for the conversion of the storage part of the facility for the plutonium
bearing waste into a repository (if this option is chosen) and for the closure of the facility.
306. The construction licence will allow Statsbygg to undertake the construction of the facility and
will specify regulatory conditions for this phase. Because of the importance of the site conditions for
the safety of the facility, the construction phase will also be used to implement a complementary
investigation program in order to confirm the geological, hydrological and other characteristics of the
site. NRPA will verify compliance of the construction with the licence requirements and the
characteristics of the site before the operation licence is granted to IFE to start operation of the
facility.

307. The team agrees that the basic legal system and in particular the Atomic Energy Act provides
a general description of the licensing procedures. A combined storage and disposal facility for
radioactive waste presents, however, particular issues which differ from other nuclear installations,
such as:
the importance of site characteristics and the range of their uncertainties;
the range of scientific disciplines and the high level of expertise involved;
the existence of a closure and a post-closure phase instead of a decommissioning phase;
the need to take into account at an early stage the long term aspects, including the assignment
of responsibilities for the post-closure phase;
the establishment of long term safety criteria;
the establishment of a funding system for the long term; and
the need for conservation of information on the facility for a long period.
308. The specific aspects of the project have consequences on the details of the licensing procedures.
The majority of these specific aspects have already been taken into account and are presented either
in the documents provided to the team or were discussed at the meeting. Nevertheless a formal
description of the licensing procedures is worthwhile taking into account the specific aspects of the
project, the requirements on the content of the applications and the linkages between the procedures.
Therefore, the team recommends that
• the details of the licensing procedures to be implemented be completed where necessary.
309.
Progress in site characterization and in the definition of the project have modified the project
as it was approved by the Parliament. The modifications appear to be improvements of the initial
project that do not result in significantly different impacts. As a matter of precaution, however, the
team recommends
• to verify whether the modifications to the project require the submission of an updated
version of the impact assessment and the initiation of a new procedure according to the
Planning and Building Act.
310. The team agrees with the verifications foreseen by NRPA before issuing the operation licence.
It is however the opinion of the team, that it is the responsibility of the constructor, i.e. Statsbygg,
to confirm the fulfillment of the construction licence conditions and the suitability of the site taking
into account the results of the additional investigations that will be carried out during the construction
phase. Therefore, the team recommends that
• such a confirmation report be provided by Statsbygg to NRPA before the issuance of the
operation licence.
311.
At the end of the operational phase a decision will have to be taken to either convert the
storage part of the facility for plutonium bearing waste to a repository or to retrieve this waste from
the facility. The feasibility of these two options should be established at an early stage, since it may
be necessary to implement corresponding measures during the construction or the operation of the
facility. Therefore, the team recommends that
•

plans be prepared both to convert the storage part of the faculty into a repository and to
remove the plutonium bearing waste from the facility; and

•

these plans be described and submitted with the applications for both construction and
operation.

3.3. RESPONSIBILITIES
312.
Among the particular a^nects of the project, as well as in other countries dealing with the
disposal of radioactive waste, the long term aspects are of particular importance. One of the major
objectives of the basic legal system is, according to international standards, to identify the
organizations involved and assign the relevant responsibilities and to provide for a funding system to
cope with possible future events, such as the need for surveillance and maintenance of the repository
system.
313.
The team notes that the responsibilities for the construction and the operational phase are
established. However, the team did not identify the organization which will be responsible after the
closure of the repository. Nevertheless, the team understood that it could be either Statsbygg or
NRPA. Since both Statsbygg and NRPA are governmental organizations, the team is satisfied that the
funding for possible post-closure actions will not be particularly difficult. The team recommends that
• the legal system clearly identifies the body responsible for the post-closure phase.
3.4. INDEPENDENCE AND EXPERTISE
314.
According to international standards, the regulatory functions must be independent from the
operational functions. To achieve independence between these functions, there is a need to ensure
independent expertise to support the operators and the regulatory body. This requirement may be
difficult to achieve in countries with limited nuclear activities, particularly in connection with a
disposal facility which involves a large range of scientific and technical specialties. The independence
should be maintained throughout the lifetime of the facility including the institutional control period.
315.
The independence of NRPA as regulatory body from the operational organizations (Statsbygg
and IFE) is provided by the basic legal system, in particular the Atomic Energy Act. Statsbygg
assures its expertise mainly by contractors. The organization of IFE provides for independence within
IFE between the waste generators and the department responsible for pre-disposal and disposal of the
waste.
316. The team notes that the independence of the regulatory body from the operators is ensured.
It further notes that each organization involved has expertise available for the range of the scientific
disciplines to be covered. The team is impressed that sufficient independence is provided between the
expertise of NRPA on one side, and IFE and the experts available for Statsbygg on the other side.
Since the expertise available for Statsbygg is mainly assured by contractors, there may be a lack of
continuity. Therefore, the team recommends that
• Statsbygg establishes within its own organization a basic capacity of expertise in the different
important scientific disciplines to be covered.
317.
For the post-closure phase, the results of the operational phase are of particular importance.
This is particularly the case for the quality of the sarcophagus. The quality assurance system and the
control during the operational phase will be one of the major points in the application for closure. The
responsibility for this application and its basic content should rest with the organization responsible
for the post-closure phase. Different options can be envisaged, for example the oversight of IFE's
operational activities by Statsbygg or the submission of a report on the quality of the sarcophagus and
on the compliance with the operation licence conditions by IFE to both NRPA and Statsbygg. The
team recommends
• that a procedure for the closure of the storage and disposal facility should be established to

ensure continuity and independence between the regulatory and operational functions.
3.5. QUALITY ASSURANCE
318.
Establishing a quality assurance system is an important task. The operating organizations
(Statsbygg and IFE) have established a quality assurance system in accordance with the internationally
agreed basic principles. The implementation of the system in the organizations will be finalized by
the end of 1995.
319. The team is satisfied with the establishment and implementation of quality assurance systems
in the operating organizations. As an improvement of what is already foreseen, the team
recommends
• to provide an independent oversight of the conditioning activities in the implementation of the
quality assurance system at IFE.
320. The quality assurance system is one of the important points for which NRPA carries out a
particular oversight and a review of the documentation provided by the operating organizations. The
team is satisfied with the regulatory control by NRPA already implemented and as presented for the
near future. It is, however, the opinion of the team that this control should not mainly rely on the
review of the documentation, but also include on-site inspections and verification, testing and
sampling. Therefore, the team recommends that
• NRPA strengthens its technical oversight by conducting on-site inspections and verifications.
3.6. LONG TERM SAFETY CRITERIA
321.
For the long term safety of the facility, the Norwegian legal system provides for two basic
requirements that must be fulfilled:
future generations have the right to the same level of radiation protection as the present
generation; and
except for a certain period of institutional control of 300 to 500 years, the safety of the
facility should not rely on future surveillance and maintenance.
322. According to the Radiation Protection Act and taking into account the international
recommendations of the International Commission for Radiological Protection, NRPA requires that
the principles of justification, optimization and dose limitation be applied. The protection of future
generations should ensure an individual risk for a fatal disease of less that 10 s per year. In applying
the optimization principle to the proposed facility, NRPA issued the following objectives for the long
term safety of the repository:
for the likely scenarios and based on realistic calculations, a dose of 1 /tSv per year to the
most exposed individual should not be exceeded; and
for other scenarios, a dose of 100 f*Sv per year to the potentially most exposed individual
should not be exceeded.
323. The team agrees with the basic legal requirements which are consistent with international
safety standards. Regarding the specific criteria issued by NRPA, the team
• notes that the dose values set as objectives are much lower than internationally recommended
dose limits; and

• believes that it may be possible to achieve these objectives in the Norwegian case because of
the relatively small activity inventory of the repository.

4. APPROACH TO THE SELECTION OF A SITE
401.
The process to select a site for the disposal of lovv and intermediate level waste in Norway
has been under way since 1989, when a committee was appointed for this purpose by royal decree.
The committee focused principally on disposal in existing disused mines and railway tunnels, and in
March 1991 recommended that the disused Killingdal Mine be used for disposal.
402.
Alternatively, the committee recommended that a new repository, built closer to Kjeller which
is located in Romerike should be considered. Following the committee report, criteria were
established to identify possible locations for such a new repository. These criteria considered
municipal land use plans, demography, site access, topography, geology and hydrogeology.
403.
A systematic site screening process was carried out, in which 52 possible locations were
identified and then reduced to 13 technically comparable locations. Further meetings with municipal
and environmental authorities to discuss future land use plans and potential environmental impacts,
reduced the alternatives to two:
Kukollen in Sørum municipality; and
Himdalen in Aurskog-Høland municipality.
404.
In 1992, Statsbygg prepared its impact assessment for a repository for Norway's low and
intermediate level waste in accordance with the Planning and Building Act. Three alternative sites at
Killingdal Mine, Kukollen and Himdalen were evaluated. The recommendation in the impact
assessment was against the Killlingdal Mine for a number of reasons, which included the greater
distance from Kjeller. The Himdalen alternative was recommended ahead of Kukollen, based on lower
impacts on land use and tourism, lower traffic impacts during construction and reduced costs.
405.
The team agrees that it is an advantage to have the disposal facility closely located to IFE's
waste management site at Kjeller in order to reduce the transportation distances for radioactive waste.
The team considers that the criteria applied to the selection of a site were comprehensive and
addressed the important factors for both long term safety and environmental protection.
406.
The team considers the choice of the Himdalen site as sensible. The choice was based on a
level of information which is typical at this stage of a repository project. The Himdalen site appears
to be suitable based on present knowledge, which primarily consists of regional information, surface
studies and boreholes drilled at the site. The team recommends that
• the suitability of the site be confirmed by considering the additional site specific data gathered
during the construction period.
407.
The team recognizes that, in accordance with international approaches, the Norwegian concept
for the isolation of radioactive waste relies not only on the characteristics of a site. The concept
includes also the engineering and design of the facility, the waste package properties and the
institutional control of the facility. Taking this into account, the team emphasizes that
• it is only necessary to find a suitable site, and in fact it is not possible to find the best site.

5. PROPOSED SITE AND DISPOSAL CONCEPT
5.1. SITE INVESTIGATIONS
501.
The team was provided with a number of documents (see Annex 2) describing the conceptual
design of the disposal facility, the geological and hydrogeological data of the host rock at the
proposed site and the expected conditions within the mined-out caverns. Further information was
provided through a visit of the proposed site and through the discussions with the Norwegian experts
in the review meeting.
502. The Himdalen site has been characterized, for example by areal mapping and drilling. Five
boreholes have been constructed by coring and another five by drilling. The boreholes are vertical
or horizontal (to characterize the geological and hydrogeological situation) or inclined (to characterize
fractures). Depending on the final location of the disposal caverns, vertical boreholes could reach into
the planned facility. One horizontal borehole is located under the planned facility.
503.
Different tests and monitoring activities were carried out in the various boreholes depending
on the purpose of the borehole. These included core logging, permeability testing, geophysical testing
and geochemical analyses of groundwater samples. Permanent groundwater monitoring and sampling
wells were installed in some of the boreholes.
504. The number of boreholes drilled at a potential site should be balanced: On one hand sufficient
data for the characterization of the site should be provided, but on the other hand the geological
formation should not be unnecessarily disturbed. The team believes that appropriate field investigation
and data collection techniques have been applied. It came to the opinion that, given the stage of the
project, sufficient information has been obtained in order to design the facility and to submit the
applications for its realization.
505. Additional investigations will be carried out during the construction of the facility. In order
not to unduly disturb the site, the team recommends that
• additional boreholes be kept to the minimum required for site characterization and
confirmation; and
• all boreholes be suitably sealed at the end of their planned use.
506. During the review meeting the team received a report prepared by the Norwegian
Geotechnical Institute that provided an integrated assessment of the available geological and
hydrogeological data, and presented estimates of rock mechanics and groundwater inflow conditions
for the mined-out cavern. The team did not have an opportunity to review and digest this report due
to its late arrival, however the team was greatly encouraged to see that these types of analyses have
been carried out. Knowing that additional data will become available as a result of the excavation of
the storage and disposal caverns, the team recommends that
• integrated models and assessments of the host rock at Himdalen should be updated as
additional data are collected during the underground excavations.
5.2. DESIGN OF THE STORAGE AND DISPOSAL FACILITY
507. Various alternatives for the design of the storage and disposal caverns have been provided to
the team. The design alternatives resulted from basic operational issues, for example, whether the
waste should be emplaced by crane or vehicle, whether the waste packages should be emplaced into
the caverns with or without a central access way and whether the plutonium bearing waste should be
positioned in a separate cavern or in the middle between the short lived waste. The current plan
favours the construction of separate caverns for the disposal of the short lived waste and the storage

of the plutonium bearing waste.
508.
In the storage and disposal caverns, a granular base will first be installed as an underdrain for
the facility, and a concrete floor will be constructed on top of the granular base. Gaps will be left
between the concrete floor and the walls of the cavern to allow groundwater inflows to enter the
underdrain. Sarcophagus walls will be constructed on top of the concrete floor.
509.
The short lived waste packages will be stacked within the walls, and at various stages the void
spaces will be filled with concrete to create a solid sarcophagus incorporating the concrete floor and
walls. The roof of the sarcophagus will be shaped to shed infiltrating groundwater and a waterproof
membrane will be fixed to the concrete roof. Void spaces will be left between the sarcophagus and
the cavern walls and ceiling. The underdrain and the void spaces around the sarcophagus would be
highly permeable and would create a hydraulic cage around the sarcophagus. Infiltrating groundwater
would tend to flow around the sarcophagus rather than through it. A similar construction is planned
to be created for the plutonium bearing waste if it is decided not to retrieve it.
510.
The conceptual design of the storage and disposal facility presented to the team showed that
the spaces between the sarcophagus and the cavern walls would be left open and that the entrance to
the disposal caverns will be backfilled in such a way as to permit the drainage to work for a very long
time. It is anticipated that the caverns will be maintained in a drained condition also after closure of
the repository.
511.
The team notes that various cavern configurations and design possibilities for the storage and
disposal facility are under consideration. Based on the information provided to the team, it appears
that several suitable safe solutions could be developed for this facility.
512. The reports provided to the team present ranges of possible groundwater inflow and rock
conditions for the mined-out caverns. The team agrees that it is appropriate at this stage of the site
investigation and prior to the underground excavations to have uncertainties in the geological and
hydrogeological data of the site. In order to cover expected ranges of conditions, the team
recommends that
• the disposal system should be designed in such a way that it will function satisfactorily over
the ranges of estimated conditions; and
• appropriate tests and investigations should be defined and carried out to confirm that the
geological and hydrological conditions found in the cavern during and after excavation do not
invalidate the safety assessment conclusions.
513.
The team agrees that there are several advantages to using separate caverns for storage and
disposal. Disposing of all short lived waste in separate caverns provides the opportunity to refine the
procedures and operations for constructing complete sections of the sarcophagus. Also, future actions
on the stored plutonium bearing waste can be made simpler if they are stored in a separate cavern.
Thus, the design of the storage facility can take into account both the possibility that the stored waste
will be later retrieved from the facility, and the possibility that the storage facility will be later
converted into a disposal sarcophagus. In order to avoid any operational difficulties which can be
identified in advance and incorporated into the design of the facility, the team recommends that
• a final design for the storage and disposal facility should be selected and detailed plans for
its implementation should be developed; and
• conceptual plans should be developed for both the removal of the plutonium bearing waste
and the conversion of the storage facility into a disposal sarcophagus.
514.

The team agrees that the hydraulic cage design for the sarcophagus is an appropriate approach

to isolating the disposed waste from (lowing groundwater. The team notes that the main objective for
this concept should be to maintain the repository in a drained state. Therefore, the team recommends
that
• the drainage system should be designed in such a way that it will effectively remove
groundwater inflows into the facility for a suitably long period of time even under the
occurrence of future adverse events and processes.
515.
NRPA has defined a number of design aspects for the repository and among other items the
following must be submitted with the application for a construction licence:
the configuration of the drums in the sarcophagus, including the spacing between the drums
and the minimum distance between a drum and the outside surface of the sarcophagus;
the emplacement method for the concrete infilling between and around the drums, including
the measures taken to ensure that void spaces are kept to a minimum and that the various
poured stages of the sarcophagus are adequately bonded together;
the mixtures of concrete and any additives such as bentonite, and the required chemical and
mechanical properties of the cured concrete;
the performance requirements, materials and emplacement methods for the waterproof
membrane on top of the sarcophagus;
the capacity, design and construction of the drainage system; and
the quality assurance requirements for all aspects of the construction work.
516.
The team acknowledges that the drainage system and the concrete barrier of the sarcophagus
are very important features of the proposed concept. It agrees to the above mentioned NRPA criteria
and recommends that
• the performance requirements for the concrete and the time frames over which those
requirements need to be met should be defined;
• reasonable confidence should be provided through analyses and supporting arguments that
the concrete will perform as designed for the ranges of geochemical and hydrogeological
conditions that are to be expected in the disposal facility;
• the space provided for the hydraulic cage between the sarcophagus and the cavern walls be
kept to a minimum, taking into account operational and radiation protection needs;
• basic calculations be performed to ensure that the desired hydraulic cage effect will effectively
occur; and
• sensitivity analyses be performed to understand the sensitivity of the hydraulic cage effect to
long term degradation and cracking of the concrete sarcophagus.
517.
The team paid a special interest to the seismic situation of the site and requested information
in addition to the documents provided in advance and the presentations at the review meeting. A
Statsbygg consultant from NORSAR informed the team about the regional seismic situation and
presented his overall conclusion to the team that the Himdalen valley is an area of relatively low
seismic activity. The team takes note of this result and expresses its view that a nuclear facility has
to be designed in accordance with a design earthquake. Therefore, the team recommends that
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•

a design earthquake should be established for the storage and disposal facility; and

• the potential impacts of such an earthquake on the integrity of the sarcophagus, the
groundwater inflow conditions, rockfall and other relevant aspects and components of the
disposal facility should be assessed.
518.
The team notes that other design possibilities for the closure of the facility exist, including
filling the void spaces between the sarcophagus and the cavern walls with crushed rock or some other
strong, porous media. Such an approach would serve to protect the sarcophagus, for example from
any future rockfal] in the cavern. Therefore, the team recommends that
•

potential advantages and disadvantages of filling the void spaces between the sarcophagus and
the cavern walls should be evaluated.

5.3. POST CLOSURE CONSIDERATIONS
519.
The closure of the repository after the end of all operational activities will be subject to a
licensing procedure, which includes a safety assessment as one important element (see section 6). The
information on the facility will be conserved at the national archives. After closure, an institutional
control period of 300 to 500 years is foreseen. The control activities will consist of monitoring the
radioactivity in the water discharged from the drainage system and ensuring that the land use
restrictions imposed on the area are followed. Although inspections or maintenance activities inside
the underground excavations are not planned, remedial actions would be possible, if such actions
appeared to be necessary on the basis of the radionuclide content of the drainage waters. As outlined
in Section 3, the responsibility for post closure activities will be assumed by the State.
520. The team agrees with the general approach to the internationally agreed principle of limiting
burdens on future generations by limiting the activities necessary during the institutional control phase
to the monitoring of discharges and to land use restrictions. The team also notes with satisfaction that
any necessary remedial actions during the institutional control period will be under Governmental
responsibility, which would have the technical and financial resources to do the work. The team
emphasizes, however that it is necessary to include foreseeable future activities into today's plans in
order to avoid insufficient plans or the possible closure of viable future options by present day
decisions. In this connection the team recommends that
• the format and content of the documentation for the archives should be established; and
• the land use restrictions should be defined and conserved together with the documentation
of the repository.
521.
The team supports the intention to remove all restrictions on the use of the site at the end of
the institutional control period. It is however emphasized that performance assessment calculations
and reasoned arguments are required to provide reasonable assurance that undue radiological
consequences will not result from possible future uses of the site. Such performance assessments
would have to take into account the possibility that the stored plutonium bearing waste is eventually
disposed of in the facility. Although it may be argued that such a demonstration is not required until
a decision is made to close the facility, the team recommends that
• such calculations be made as part of the design work, because the results could influence the
design of the facility.

II

6. SAFETY ASSESSMENT
6.1. WASTE INVENTORY
601.
The projected total amount of radioactive waste to be stored and disposed of in the facility
up to the year 2030 is equivalent to 10,000 drums. The waste containers are mostly 210 L drums,
but also 800 L steel or concrete boxes are used. The total volume of the waste is less than 2000 m3.
The total activity in this waste has been estimated to be about 200 TBq in the year 2030, with most
of it being short lived (3H, 137Cs, *Sr). Only about 1% of this activity is long lived (e.g., isotopes
of americium and plutonium).
602.
The calculation of the plutonium content was initially based on nuclear fuel with a high
burnup. A new estimate of the plutonium inventory takes account of the lower burnup of the research
reactor fuels and results in a lower inventory of plutonium in the existing waste. The prediction of
0.1 g per year for the plutonium content in future waste packages gives rise to the expectation that
the plutonium inventory of the storage and disposal facility will remain low. Future oil pipeline scale
containing ^ R a is not planned to be disposed of at the Himdalen facility.
603.
Since the inventory of long lived waste is fundamental to the long term safety of the facility,
the team paid special attention to this matter. The team found that the inventory does not identify all
long lived radionuclides which may be present in the waste and which could contribute to radiological
impacts. Although the concentration of some of these radionuclides, such as "Tc and I29I, may be
very low the significance of individual radionuclides should be derived from their contribution to the
resulting dose calculated within the safety assessments. Such results show how much activity of
individual radionuclides can be accepted by the facility. Therefore, the team recommends that
• all long lived radionuclides which may be present in the waste be considered, unless it has
been demonstrated that they are not significant; and
• acceptable limits for the total inventory of long lived radionuclides in the facility be
determined on the basis of safety assessments.
604.
The team agrees to the refined estimate of the plutonium inventory. It would be advantageous
to confirm this estimate by measurements. The team is aware of the difficulties associated with the
characterization of existing waste packages and in particular with the determination of the content of
long lived radionuclides. Non-destructive methods, such as passive or active neutron interrogation,
are however available. Only well characterized waste should be allowed for conditioning in the future.
Concerning the inventory, the team recommends that
• the existing estimate of the content of waste packages for long lived radionuclides should be
confirmed by non-destructive measurements, in particular if the estimated activity is close to
the limit for the facility; and
• waste packages that will be generated in the future should be well characterized, especially
with respect to their content of long lived radionuclides.
605.
The team received a technical note on the evaluation of the chemotoxicity of the radioactive
waste. The team appreciates that such an investigation has been made and considers it as a
contribution to ensure and demonstrate the overall safety of the facility.
6.2. SCENARIO DEVELOPMENT
606.
The safety assessment presented in the documentation presented to the team considers the
following principal scenario: The drainage system in the repository becomes blocked. The repository
will then fill up with water and the sarcophagus will gradually become saturated. The waste containers
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are assumed to be fully corroded within 200 years. A release of radionuclides from the sarcophagus
into the water will occur by diffusion through the concrete. In accordance with the earlier design, a
diffusion distance of 1 m is assumed. It is furthermore assumed that the annual discharge of
radionuclides is diluted in 1000 m3 of water and that a person will drink from this water, for instance
from a well or a spring.
607.
According to the documentation, this scenario contains several conservative assumptions: A
serious corrosion of the waste containers after flooding of the repository may take several thousand
years instead of the assumed 200 years. No credit was given to the limited solubility of the
radionuclides and to their sorption on the concrete. No consideration has been given to the time
needed for the transport of the radionuclides from the repository to the well or spring. The close
proximity of the Himdalen river system makes the presence of a drinking water well very unlikely;
the exfiltration of the repository water into the river results in a 1000 times higher dilution and lower
concentration of radionuclides.
608.
The principal scenario described above has been complemented by situations where a water
flow through the sarcophagus could occur. This can only happen if the repository is only partially
flooded. Local damage to the roof and to the membrane covering the sarcophagus was assumed,
leading to a seepage of water through the sarcophagus. As a further scenario, the existence of a crack
through the sarcophagus was assumed at the place where the roof and the membrane was assumed
to be damaged. This results in a faster water flow through the sarcophagus.
609.
The team agrees that mostly conservative assumptions have been made in the development of
the scenarios described in the preceding paragraphs. It shares the expectation that a well designed
drainage system would remain operational for a long time, thus preventing the repository from being
flooded. The team also agrees that a major difference in the hydraulic conductivity between the
sarcophagus and its immediate surroundings will probably remain for very long time periods,
preventing a water flow through the sarcophagus in the case that the repository becomes flooded. This
expected evolution of the repository system could however be disturbed by possible processes and
events (including human intrusion) which would lead to modified situations. The team recommends
that
• a thorough analysis of all credible processes and events influencing the future evolution of the
repository system be made, from which scenarios covering the range of possibilities should
be derived.
610. The decomposition of the organic matters (paper, rags, etc.) which are intended to be disposed
of at the facility will result in the formation of combustible gas. Gas is also generated by radiolysis
and by the corrosion of metals. Because of this gas generation, pressure could build-up within the
pore volume of the sarcophagus and adversely affect the expected future evolution of the repository.
The team was informed that these effects have not yet been investigated, since they were estimated
to be of minor importance. As a matter of confirmation, the team recommends that
• the gas generation in the storage and disposal facility and the consequences for the facility
should be evaluated.
6.3. DOSE CALCULATIONS
611.
In order to evaluate the radiological consequences in the case of the scenarios described in
the previous section, many assumptions and selections of parameter values were necessary. Important
parameters which govern the results of the calculations are die diffusion coefficient of the
radionuclides through the concrete (taken from the literature) and the water available for dilution
(1000 m3 per year). The water consumption rate was taken to be half a liter per day i.e., 0.18 m3 per
year. The conversion of activity intake into a radiation dose was done by means of the Annual Limits
of Intake for Workers recommended by ICRP in its Publication no. 61.
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612.
With these assumptions and parameter values, a maximum dose of about 1 fj.S\ per year was
calculated for the principal scenario. This dose which would arise nuinly from the intake of UC
would occur '000 years after the closure of the repository. The maximum contribution to the annual
dose from l37Cs is about 0.2 ^Sv at an earlier point in time The contributions to the annual dose from
all other radionuclides (especially from plutonium isotopes) are much lower than 1
613.
Ine 'earn is aware that the evaluation of the radiological consequences requires many
assumptions to be made. It recognizes that most assumptions made are pessimistic and allow for a
conservative estimate of the radiation dose. Some assumptions however are not conservative; for
instance a standard water consumption rate of 0.8 m3 per year is often used in safety assessments.
Contributions to the radiation dose may also arise from pathways other than drinking contaminated
water, for instance by irrigation of vegetables or water supply to animals. The team recommends
• to justify the parameter values used by showing their pertinence in the prevailing situation;
and
• to assess the contributions to the radiation dose from other possible pathways.
614. The calculations done so far rely on assumptions especially regarding the characteristics of
the host rock. Technical details will be fixed and site specific data collected during the construction
of the caverns. A better waste inventory and details concerning the emplacement of the waste
packages within the caverns and the as-constructed conditions of the sarcophagus will be available at
the end of the operational phase of the repository. Owing to this increase with time of knowledge
on the repository features, the team recommends that
• the safety assessment of the repository be up-dated as new information is obtained.
615. The value of each parameter necessary for the safety assessment is affected with an
uncertainty which may be important and substantially influence the result of the calculations. An
overall appraisal of the safety of the repository requires an insight into the sensitivity of the results
to the input parameters and the variation of these results according to the uncertainty in the
parameters. Therefore the team recommends that
• a sensitivity analysis should be performed in order to evaluate the impacts of uncertainties
in individual parameters on the calculated dose; and
• the possible variation range of the calculated doses due to the uncertainty in the parameter
values should be shown.
616.
In some scenarios to be considered, the resulting radiation dose may depend more on the
activity concentration in the waste packages than on the total activity content of the repository. If the
radiation dose calculated for such cases is high, it may be of advantage to specify limits for the
activity concentration of critical radionuclides in the waste packages in addition to the limit for the
total activity content of the repository. Owing to this, the team recommends that
• the desirability or necessity of concentration limits in the waste packages be derived from the
results of the dose calculations.

14

WATRP Review Team

WATRP Reviev Team for the evaluation
of the Norwegian work on the storage and disposal
facility for low and intermediate level waste

V5
Dougfas/Metcalfe
Wastesand Impacts Division
Atomic Energy Control Board
Ottawa, Canada

'Augus» Zurkinden (Chairman)
Swiss Federal Nuclear Safety
Inspectorate (HSK)
Villigen, Switzerland

(J

V
Dominique Delattre
Fuel Cycle and Waste
Management Department
Nuclear Installations Safety
Directorate (DSIN)
Paris, France

Jae-Il Kim
Institute for Nuclear Waste
Management Technology (INE)
Karlsruhe Research Centre
Karlsruhe, Germany

Michael Bell
Division of Waste Management
Nuclear Regulatory Commission
Washington, USA

International Atomic Energy Agency
Ernst Warnecke (Scientific Secretary)
Arnold Bonne
Vienna, Austria

15

ANNEX 1: Request

Statens
strålevern

Director Ciaicr.il Hans Klix
IiHcrn.inon.il Atomic Hncrgy Agency
P.O.Box 100
A-1400 Vienna
Austria

Your rc f

Norwegian Radiation
Protection Authority

Our rcf

Date

94/01228/07/ES/bf
Inquiries to: Erling Strandcn

6. December 1994

Dear Dr. Blix,
We refer to pleasant meetings with Mr. Warnecke of IAEA and hereby request a
WATRP review in Norway.
The time schedule of the mission should be such that the WATRP meeting could take
place in Oslo in week 39 or 40 in 1995.
The scope for the review is enclosed.

Yours sincerely,

' Erling Stranden
Acting Director General

End.

Grini næringspark 13, P.O.Box 55,
N-1345 Østerås, Norway

Tel INT +47 67 14 41 90
Fax INT +47 67 14 74 07
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Scope of WATRP review in Norway:
The team shall review the work which h.is lx;en done in connection with the
establishing of a combined storage/repository for low and intermediate level waste in
Norway.
The main purpose is to review the safety and radiation protection aspects of the chosen
solution as outlined in the annex.
The work will include the review of:
- the approach to the selection of site
- the technical concept ("mountain hall", combined storage/repository)
- the long term safety of the facility.

Annex;
Waste management in Norway:
1.
Legal framework
- organizations involved/independency
- licensing prosedure
- long term safety criteria
2.

Concept and site
- host rock
- design of die facility
- waste inventory
- storage/repository
- past operational

3.

Safety assessment
- input data
- scenario
- dose calculations
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ANNEX 2: List of Documents
included in the WATRP Review of the Norwegian Work on Establishing a
Combined Storage and Disposal Facility for Low and Intermediate Level Waste
General
•

Overview report: siting procedure, legal framework, site and concept, 20 February 1995,
Norwegian Radiation Protection Authority (NRPA)

Legal Framework
•

Act no. 28 of 12 May 1972 concerning Nuclear Energy Activities

•

Radiation Protection Act of 18 June 1938

•

Act no. 77 of 14 June 1985, The Planning and Building Act

•

Organizational charts, description of NRPA, IFE and Statsbygg

•

Requirements for the safety report prior to construction licence

•

Requirements for the safety report for operation licence

Approach to Site Selection
•

Repository for LLW and ILW in Norway
NOU 1991:9

•

Repository for LLW and ILW in Killingdal mine: design, safety assessment.
Berdal Strømme and Scandpower

•

Repository for LLW and ILW in rock cavern in Romerike in Norway: location, design, safety
assessment.
Berdal Strømme and Scandpower

•

Repository for LLW and ILW: announcement in accordance to the Planning and Building Act.
Berdal Strømme and Scandpower

•

Repository for LLW and ILW in Norway: supplement to the impact assessment, safety etc.
Scandpower

•

Repository for LLW and ILW: impact assessment in accordance with the Planning and Building
Act.
Directorate of Public Construction and Property

•

Impact assessment, summary of submissions.
Ministry of Industry and Energy

•

Memo concerning Plutonium, 7 January 1994
Scandpower

•

Letter from the Swedish Nuclear Power Inspectorate (SKI) to Scandpower, 4 February 1993 on
comments to the impact assessment
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Concept and Design
•

Noteby memo on geological investigations, 16 October 1992

•

Geological investigations: engineering investigations, 16 May 1995
Noteby

•

Geological investigations: hydrogeology, 15 May 1995
Noteby

•

Letter from NRPA to WATRP team on description of principle designs, 30 August 1995

•

Letter from Scandpower to the Steering Group for Impact Assessment on storage or repository,
25 February 1993

•

Letter from Steering Group for Impact Assessment to the Ministry of Industry and Energy on
storage or repository, 25 February 1993

Safety Assessment
•

Technical note: evaluation of discharge scenarios, 30 April 1993.
Scandpower

•

Note concerning the concrete quality for a repository for radioactive waste.
O. E. Gjørv, Norwegian Institute of Technology (NTH)

•

Repository for LLW and ILW: sub-report for fauna, flora and recreation to the impact
assessment.
Norwegian Institute for Nature Research (NINA)

Late submissions
•

Combined storage and repository for LLW and ILW in Himdalen, Norway: numerical flow
simulations, 13 July 1995.
Norwegian Geotechnical Institute (NGI)

•

Technical note on Evaluation of Chemotoxicity, 30 April 1993
Scandpower

•

Letter from NRPA to Statsbygg on dose limits, 27 June 1995

Note: The titles are taken from the English translations of the Norwegian documents.
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ANNEX 3: Team's Press Release

WATRP TEAM PRESS RELEASE
September 29, 1995

WATRP REVIEW OF THE WORK ON THE STORAGE AND DISPOSAL FACILITY
FOR LOW AND INTERMEDIATE LEVEL WASTE IN NORWAY, 25 - 29
SEPTEMBER, 1995.
In December 1994 the Norwegian Radiation Protection Authority (NRPA) requested the
International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna, to review the work on the storage
and disposal facility for low and intermediate level waste in Norway within the IAEA's
Waste Management Assessment and Technical Review Programme (WATRP). The main
purpose of this request was to review the legal framework, the approach to the selection of
the site, the technical concept of the facility and the long term safety and radiation
protection aspects of the chosen solution.
The IAEA accepted the Norwegian request and has called in an international expert team
consisting of Dr. Augustc Zurkinden (Chairman), Switzerland; Mr. Douglas Metcalfe,
Canada; Mr. Dominique Dclattre, France; Prof. Dr. Jac-Il Kim, Germany; Dr. Michael
Bell, USA; Dr. Ernst Warnccke (Scientific Secretary), IAEA, and Mr. Arnold Bonne (25 27 September), IAEA. The members of the review team serve in their personal capacities
and their opinions are not necessarily the views of their respective Governments or of the
IAEA.
The review team highly appreciated the submission of written documents, the open
exchange of information through discussions with the respective Norwegian experts and
the visit to the Himdalen site and the IFE waste management facilities. The available
information necessary for the review of the Norwegian work on the facility for storage and
disposal of low and intermediate level waste was made accessible in English to the review
team.
Within the scope of the review, the team is satisfied with the overall approach taken by the
responsible Norwegian organisations in the development of a storage and disposal facility
for low and intermediate level waste. Based on the existing information the review team
believes that the Himdalen site, in combination with the engineering concept
(sarcophagus), can be suitable for the storage and disposal of the relatively small amounts
of Norwegian low and intermediate level waste. The review team emphasizes that it is only
necessary to find a suitable site, and in fact it is not possible to find the bcsjE site. The team
encourages the responsible Norwegian organisations:
-to select a storage and disposal concept out of the various options and develop the
detailed plans for this concept;
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-to excavate the respective storage and disposal rooms and collect the detailed site specific
data;
-to update the safety assessment accordingly; and
-to confirm the suitability of the site.
The review team learned that within the optimisation process, doses to the public in the
post operational phase should not exceed 1 uSv per year for likely scenarios and 100 uSv
per year for other scenarios. These values are much lower than internationally
recommended dose limits. However, the review team believes that it may be possible to
achieve this objective in the Norwegian case.
The review team will provide more detailed findings, views and recommendations for the
future work in a review report which is planned to be provided by the IAEA to the
Norwegian Radiation Protection Authority in November 1995.
The IAEA provides this WATRP peer review service on radioactive waste management
programmes, plans or facilities upon request of Member States. Such reviews have already
been held for Sweden (four), the United Kingdom, the Republic of Korea, Finland, the
Czech Republic and the Slovak Republic. Another review is being carried out for France.

For further information, please contact:
Mr. Erling Stranden, Director Nuclear Safety Department, Norwegian Radiation
Protection Authority, tel. +47-67 16 25 50.
Ms. Anita A. Sørlie, Senior Executive Officer, Norwegian Radiation Protection Authority,
tel. +47-67 16 25 28.
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International Atomic Energy Agency
(Det Internasjonale Atomenergibyrå)
Waste Management Assessment and Technical Review Programme
(Program for vurdering av avfallshandtering og teknisk gjennomgåelse)
En internasjonal tjeneste for ekspertgjennomgåelse for
håndteringsaktiviteter for radioaktivt avfall
WATRP
Rapport
Norge, 25. - 29. September 1995
Overensstemmelse med forskrifter
Metoder for undersøkelse av anleggssted
Miljømessig vurdering
Driftsprosedyrer
Vurdering før og etter stenging
Metoder for valg av anleggssted
Radiologisk vurdering av håndteringsanlegg for avfall
Kvalitetssirkings- og kvalitetskontroll-programmer for avfallshandtering
Planer og prosjekter for gjenvinning og deponering av avfall
Wien, Østerrike

RAPPORT
fra WATRP ekspertgruppe med en vurdering av det
norske arbeidet med å etablere et kombinert lager og
deponi for lav- og middelaktivt avfall

Sammenkalt av
Det internasjonale atomenergibyrå (IAEA)
på forespørsel fra Statens strålevern
Oslo, Norge, 25. - 29. september 1995

Oversatt av Oslo Translatørbyrå A/S

SAMMENDRAG
Som respons på en forespørsel fira Statens strålevern i desember 1994 sammenkalte Det
internasjonale atomenergibyrå (IAEA) en gruppe på fem internasjonale eksperter for å gå
gjennom det norske arbeidet med å etablere et kombinert lager og deponi for lav- og
middelaktivt avfall innen IAEA's program for "vurdering av handtering og tekniske løsninger
ved behandling av radioaktivt avfall" (WATRP). Rammen for gjennomgåelsen inkluderte de
lovmessige rammene, fremgangsmåte for valg av anleggssted, det tekniske konseptet og
anleggets sikkerhet over lang tid.
Gruppen, som inkluderte eksperter fra Canada, Frankrike, Tyskland, Sveits og USA, gikk
gjennom en stort antall dokumenter vedrørende prosjektet som ble fremlagt på engelsk av de
norske organisasjonene som var involvert. I september 1995 hadde gruppen evalueringsmøte i
Oslo med de norske ekspertene hvor uklarheter og spørsmål fra gruppen ble diskutert i detalj.
Evalueringsmøtet inkluderte et besøk på stedet for det planlagte anlegget for lagring og
deponering i Himdalen og avfallshåndteringsanleggene ved Institutt for energiteknikk (IFE)
på Kjeller.
Det juridiske lovverket og lisensieringsprosessen som blir benyttet for det planlagte anlegget
er i overensstemmelse med internasjonale standarder. Tilstrekkelig uavhengighet er til stede
mellom myndighetsfunksjonene og driftsfunksjonene. Ved bruk av optimaliseringsprinsippet
er doseverdier fastsatt som mål, og de er mye lavere enn internasjonalt anbefalte dosegrenser.
Kriteriene som er blitt benyttet for valg av sted for det planlagte anlegget er omfattende og tar
hensyn til viktige faktorer for både miljøvern og langtidssikkerhet. Valget av Himdalen var
basert på et informasjonsnivå som er typisk for det nåværende stadiet i prosjektet.
Det kombinerte lager og deponi for lav- og middelaktivt avfall skal bygges som et fjellanlegg
omtrent 50 m under overflaten. Det er planlagt å lagre plutoniumholdig avfall i en egen
fjellhall og deponere kortlivet avfall i separate fjellhaller. Forskjellige konfigurasjoner og
utforminger er under vurdering; flere passende løsninger kan utvikles. Det er nå viktig å velge
endelig utforming for anlegget og utvikle detaljerte planer som også bør ta hensyn til senere
ombygging av lagerdelen av anlegget til et deponi for plutoniumholdig avfall eller fjerning av
dette avfallet fra anlegget. Anleggsstedets velegnethet må bekreftes ved å ta i betraktning de
ekstra opplysninger som samles inn i løpet av byggeperioden.
Sikkerhetsvurderingen av deponi bør oppdateres basert på endelig utforming, forbedret
aktivitetsinnhold og scenarioutvikling, sammen med økt kjennskap til anleggsstedet som man
får under konstruksjonen og driften av anlegget.
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1.

INTRODUKSJON

1.1.

IAEA'S WATRP SYSTEM

101. The Waste Management Assessment and Technical Review Programme (WATRP) er
utviklet av Det internasjonale atomenergibyrå (IAEA) for å bistå medlemslandene med
tekniske vurderinger og ekspertgjennomgåelser av deres nasjonale politikk, programmer eller
anlegg forbundet med handtering av radioaktivt avfall.
102. På forespørsel fra en medlemsstat, eller en organisasjon innen en medlemsstat, påtår
IAEA seg ansvaret for å sammenkalle et internasjonalt panel av eksperter for å utføre slik
gjennomgåelse i henhold til referansevilkårene som er fastsatt av vedkommende medlemsstat
eller organisasjon.
103. Prosedyren som benyttes til dette inkluderer typisk gjennomgang av kildemateriale, en
utveksling av informasjoner med søkerens eksperter i et evalueringsmøte og en sammenfatning av funnene i en evalueringsrapport.
104. Fordelen ved en slik ekspertgjennomgang for medlemsstaten eller organisasjonen
består av å få uavhengige, internasjonale eksperters syn og råd. Ekspertene foretar
gjennomgangen på vegne av seg seiv, uavhengig av sine regjeringer eller IAEA, hvilket betyr
at de endelige evalueringsresultatene representerer ekspertenes syn og ikke nødvendigvis sine
lands eller organisasj oners eller IAEA's syn.
105. Konklusjonene og anbefalingene fra WATRP-ekspertene er basert på IAEA's
standarder, internasjonalt aksepterte prinsipper og utprøvet praksis og tar i betraktning den
generelle enigheten om de mest gjennomførbare mulighetene for å løse spesielle oppgåver.
1.2.
GJENNOMGANG AV DET NORSKE ARBEIDET MED ET LAGER OG DEPONI
FOR LAV- OG MIDDELAKTIVT AVFALL
106. Statens strålevern ba i desember 1994 IAEA om å gjennomgå arbeidet som var blitt
utført i forbindelse med etableringen av et kombinert lager og deponi for lav- og middelaktivt
avfall i Norge. Denne forespørselen og rammen for gjennomgangen er gjengitt i Vedlegg 1.
107. Forespørselen fra Strålevernet ble akseptert av IAEA. En WATRP-gruppe (heretter
kalt "gruppen") ble sått sammen av IAEA og besto av Auguste Zurkinden (formann), Sveits;
Douglas Metcalfe, Canada; Dominique Delattre, Frankrike; Jae-Il Kim, Tyskland og Michael
Bell, USA. Ernst Warnecke, IAEA, ble valgt som vitenskapelig sekretær for denne
gjennomgangen og ble støttet av Arnold Bonne, IAEA.
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108.

Gruppens framgangsmåte for gjennomgangen inkluderte hovedsakelig:
en vurdering av dokumenter fremskaffet av de norske organisasjonene som var
involvert (se Vedlegg 2);
en presentasjon og diskusjon av hovedaspektene ved det norske arbeidet i et
evalueringsmøte i Oslo (25.-29. september 1995);
et besøk på det planlagte sted for anlegget for lagring og deponering i Himdalen og
anlegg for avfallshandtering ved Institutt for energiteknikk (IFE) på Kjeller.

109. På en pressekonferanse den 29. september 1995 presenterte og diskuterte formannen
for gruppen hovedresultatene fra gjennomgangen med pressen. Gruppens pressemelding er
vedlagt som Vedlegg 3.
110. Gruppens viktigste resultater, syn, konklusjoner og anbefalinger er sammenfattet i
denne evalueringsrapporten. Anbefalingene er blitt fremhevet i teksten for å gjøre dem lett
synlige.
111. Gruppen fant det nødvendig å begrense rapporten til hovedsakene. Det vil derfor være
galt å konkludere med at emner og arbeidsområder som ikke er nevnt i denne rapporten, ble
ansett av gruppen som uviktige eller overflødige, eller automatisk kan holdes utenfor de
fremtidige norske lagrings- og deponeringsaktivitetene.
2.

BEHANDLING AV LAV- OG MIDDELAKTIVT AVFALL I NORGE

201. I Norge kommer radioaktivt avfall fra driften av to forskningsreaktorer, i Halden og på
Kjeller, og bruken av radionuklider innen forskning, medisin og industri. Radioaktivt avfall
har også kommet fra tidligere gjenvinningsaktiviteter for brukt kjernebrensel og etter
undersøkelse av bestrålt brensel ved IFE på Kjeller.
202. Lav- og middelaktivt avfall blir nå kondisjonert og lagret ved IFE. Omtrent 2000 fat
og bokser er lagret ved IFE's anlegg på Kjeller, og omtrent 1000 fat, som inneholder små
mengder langlivede radionuklider som plutonium, er blitt gravet ned på IFE's område.
Sistnevnte avfall vil bli gravet opp og overført til det nye kombinerte lager og deponi når dette
er ferdigstillet.
203. Frem til år 2030 er det beregnet at en avfallsmengde tilsvarende 10 000 fat med lavog middelaktivt avfall med en total aktivitet på omtrent 200 TBq inkludert omtrent 50 g
plutonium vil være produsert. For dette avfallet er det planlagt å bygge et anlegg for lagring
og deponering i hard fjellformasjon omtrent 50 m under overflaten og å drive anlegget frem til
år 2030.
204. Det forutses å deponere kortlivet lav- og middelaktivt avfall i fjellhaller separert fra
plutoniumholdig avfall. I omtrent år 2030, basert på den kjennskap og erfaring man får i løpet
av driftsfasen, vil det bli tatt en avgjørelse om lagerenheten for plutoniumholdig avfall bør
omgjøres til et deponi eller om dette avfallet bør tas ut.
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205. Anlegget er planlagt plassert i en ås og vil være tilgjengelig gjennom en tunnel som vil
ha naturlig fall fra anlegget til tunnelåpningen. Innstramming av vann er uunngåelig i en slik
formasjon. Det er derfor meningen å plassere avfallet i en betongstruktur (sarkofag) med et
vanntett deksel og konstruere selvdrenerende system for å holde avfallet og fjellrommene
"tørre" (dvs ikke dekket av vann). Det drenerte vannet vil bli kontrollert for
radionuklideinnhold i løpet av den institusjonelle kontrollperioden (300-500 år).
206. En prosess for valg av passende anleggssted for et deponi for lav- og middelaktivt
avfall i Norge har pågått siden 1989. Denne prosessen har resultert i valget av et konsept for
kombinert lager og deponi og valget av Himdalen som ligger nær IFE's anlegg for avfallshandtering på Kjeller.
207. To organisasjoner er ansvarlige for utføringen av anlegget for kombinert lager og
deponi:
Statens bygge- og eiendomsdirektorat (Statsbygg) er byggherre og ansvarlig for
bygging/eablering og vil eie anlegget.
IFE er ansvarlig for driften av anlegget.
3.

JURIDISK SYSTEM

3.1

GRUNNLEGGENDE LOVER

301. Stedsvalg, konstruksjon, drift og videre skritt med atomanlegg er hovedsakelig
regulert i Norge av tre lover:
- Plan- og bygningsloven
- Lov om bruk av røntgenstråler og radium m.v.
- Lov om atomenergivirksomhet
Det prosjekterte anlegget for lagring og deponering av lav- og middelaktivt avfall i Himdalen
er å betrakte som et atomanlegg fordi avfallet for det meste kommer fra kjernereaktorer på
Kjeller og i Halden. Det prosjekterte anlegget vil derfor være regulert i henhold til disse tre
lovene. Den ansvarlige myndighet involvert i prosjektet er Statens strålevern.
302. Gruppen bemerker at med disse tre lovene er det fundamentale juridiske system
etablert. Lovene gjelder:
de organisasjonene som er involvert, spesielt myndigheter, og deres ansvar;
de grunnleggende prinsipper og mål for sikkerhet, radiologisk og miljømessig
beskyttelse; og
lisensieringsprosessen for planlegging, konstruksjon og drift av atomanlegg
303. Gruppen bemerker videre at disse lovene gir den ansvarlige myndighet tilstrekkelig
myndighet til å gjennomføre konsesjonsbehandling. Den ansvarlige myndighet er også
bemyndighet til å utstede detaljerte krav og anbefalinger, samt revidere planene som foreslås
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av operatørene, inspisere anleggene og handheve i overensstemmelse med juridiske og
underordnede krav. Derfor,
- er gruppen tilfreds med det legale systemet som blir benyttet for det prosjekterte
anlegget.
3.2

LISENSIERINGSPROSESS/KONSENSJONSBEHANDLING

304. En prosedyre for å sette i gang planleggingen av et deponi ble igangsatt i henhold til
Plan- og bygningsloven med konsekvensutredning som ble lagt frem for regjeringen i 1992.
Etter behandling i Energi- og miljøkomiteen ble et forslag om at det plutoniumholdige
avfallet skulle lagres, men ikke deponeres og at det foreslåtte deponi skulle være et kombinert
lager og deponi av lav- og middelaktivt avfall sendt til Stortinget. Stortinget bestemte i april
1994 at et kombinert lager og deponi skulle bygges i Himdalen. I løpet av denne prosedyren
ble det organisert offentlige høringer.
305. Som bestemt i Lov om atomenergivirksomhet vil neste skritt for prosjektet bli å sende
inn to konsesjonssøknader. En søknad vil bli sendt inn av Statsbygg for etablering av
anlegget. En annen søknad vil bli sendt inn av IFE for driften av anlegget. På senere stadier
vil det bli nødvendig med flere tillatelser for ombyggingen av lagerdelen av anlegget for
plutoniumholdig avfall til et deponi (hvis man velger dette) og for stenging av anlegget.
306. Konsesjonen gir tillatelse for Statsbygg til å gjennomføre byggingen av anlegget og vil
spesifisere foreskrevne betingelser for denne fasen. På grunn av viktigheten av forholdene på
anleggsstedet for anleggets sikkerhet vil konstruksjonsfasen også bli benyttet til å
gjennomføre et komplimenterende undersøkelsesprogram for å bekrefte de geologiske,
hydrologiske og andre karakteristikker på anleggsstedet. Strålevernet vil bekrefte at
konstruksjonen er i overensstemmelse med kravene i konsesjonen og karakteristikkene på
anleggsstedet før driftslisens gis til IFE for å starte driften av anlegget.
307. Gruppen er enig om at det grunnleggende lovverket og spesielt Lov om
atomenergivirksomhet gir en generell beskrivelse av lisensieringsprosedyrene. Et anlegg for
kombinert lager og deponi av radioaktivt avfall medfører dog spesielle spørsmål som er
forskjellige fra andre nukleære installasjoner, f. eks.:
betydningen av karakteri stikkene på anleggsstedet og omfanget av deres usikkerhet;
omfanget av vitenskapelige disipliner og det høye ekspertisenivået som er involvert;
tilstedeværelsen av en stengings- og etterstengingsfase i stedet for en nedleggingsfase;
behovet for på et tidlig tidspunkt å ta i betraktning langtidsaspekter, inkludert tildeling
av ansvar for etterstengingsfasen;
fastsettelse av langtids sikkerhetskriterier;
fastsettelse av et langtids finansieringssystem; og
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behovet for oppbevaring av informasjoner om anlegget i en lang periode.
308. De spesielle aspektene ved prosjektet har konsekvenser for detaljene i konsesjonsbehandlingen. De fleste av disse spesielle aspektene er allerede tatt i betraktning og er
presentert enten i dokumentene som er blitt gitt gruppen, eller ble diskutert på møtet. Ikke
desto mindre bør en formell beskrivelse av lisensieringsprosedyrene ta i betraktning de
spesielle aspekter ved prosjektet, kravene til innholdet i søknadene og forbindelser mellom
prosedyrene. Derfor, anbefaler gruppen at
- detaljene i konsesjonsprosedyrene som skal gjennomføres blir påført der det er
nødvendig.
309. Framdriften i karakteriseringen av anleggsstedet og definisjonen av prosjektet har
modifisert prosjektet slik det ble godkjent av Stortinget. Modifikasjonene synes å være
forbedringer av det opprinnelige prosjektet, som ikke resulterer i vesentlig forskjellig
innvirkning. Men for sikkerhets skyld anbefaler gruppen
- å få bekreftet om modifikasjonene i prosjektet krever fremleggelse av en oppdatert
versjon av konsekvensutredning og igangsetting av ny prosedyre i henhold til Plan- og
bygningsloven.
310. Gruppen er enig i bekreftelsene som skal foretas av Strålevernet før driftslisens blir
utstedt. Det er dog gruppens mening at det er konstruktørens dvs. Statsbyggs, ansvar å
bekrefte at vilkårene i konstruksjonslisensen er oppfylt og anleggsstedets egnethet tatt i
betraktning resultatene av de ekstra undersøkelsene som vil bli utført i løpet av
konstruksjonsfasen. Derfor anbefaler gruppen at
- slik bekreftelsesrapport utstedes av Statsbygg til Strålevernet før utstedelse av
driftstillatelse.
311. Ved slutten av driftsfasen vil det måtte tas en avgjørelse om man skal bygge om
lagerdelen av anlegget for plutoniumholdig avfall til et deponi eller ta ut dette avfallet fra
anlegget. Analysen av disse to valgmulighetene bør etableres på et tidlig stadium da det kan
bli nødvendig å gjennomføre tilsvarende tiltak under konstruksjonen eller driften av anlegget.
Derfor anbefaler gruppen at
- planer blir utarbeidet både for å bygge om lagerdelen av anlegget til et deponi og for å
fjerne plutoniumholdig avfall fra anlegget; og
- at disse planene blir beskrevet og fremlagt med søknader for både konstruksjon og
drift.
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3.3

ANSVAR

312. Blant de spesielle aspektene ved prosjektet, og også som i andre land som driver med
behandling av radioaktivt avfall, er langtidsaspektene spesielt viktige. Et av de viktigste
målene ved det grunnleggende juridiske systemet er, ifølge internasjonale standarder, å
identifisere organisasjonene som er involvert og tildele relevant ansvar og gi et finansieringssystem som kan handtere mulige hendelser i fremtiden, f. eks. behovet for overvaking og
vedlikehold av deponiet.
313. Gruppen bemerker at ansvar for konstruksjons- og driftsfasen er etablert. Men gruppen
identifiserte ikke den organisasjonen som vil være ansvarlig etter stenging av deponiet. Ikke
desto mindre forsto gruppen at det kunne bli enten Statsbygg eller Strålevernet. Da både
Statsbygg og Strålevernet er statlige organisasjoner, er gruppen tilfreds med at finansiering av
mulige handlinger etter stengingen ikke vil være spesielt vanskelig. Gruppen anbefaler at
- det juridiske systemet klart identifiserer den instans som er ansvarlig for fasen etter
stenging.
3.4

UAVHENGIGHET OG EKSPERTISE

314. I henhold til internasjonale standarder må myndighetsfunksjonene være uavhengige av
de driftsmessige funksjonene. For å oppnå uavhengighet mellom disse funksjonene er det et
behov for å sikre uavhengig ekspertise for å støtte operatørene og myndigheter. Dette kravet
kan det bli vanskelig å oppfylle i land med begrensede kjernefysiske aktiviteter, særlig i
forbindelse med et deponeringsanlegg som medfører en lang rekke vitenskapelige og tekniske
spesialiteter. Uavhengigheten må fastholdes i hele anleggets levetid inkludert den
institusjonelle kontrollperioden.
315. Strålevernets uavhengighet som myndighet fra driftsorganisasjoner (Statsbygg og IFE)
gis i det grunnleggende lovverket, spesielt i Lov om atomenergivirksomhet. Statsbygg sikrer
hovedsakelig sin ekspertise ved underleverandører. IFE's organisasjon gir uavhengighet innen
IFE mellom avfallsgeneratorene og avdelingen som er ansvarlig for behandling og deponering
av avfallet.
316. Gruppen bemerker at myndighetens uavhengighet av operatørene er sikret. Den
bemerker videre at hver organisasjon som er involvert, har ekspertise tilgjengelig for en rekke
av de vitenskapelige disiplinene som skal dekkes. Gruppen har inntrykk av at det er
tilstrekkelig uavhengighet mellom Strålevernets ekspertise på den ene siden og IFE og de
tilgjengelige ekspertene for Statsbygg på den andre siden. Da ekspertisen som er tilgjengelig
for Statsbygg hovedsakelig er sikret gjennom underleverandører, kan det være fare for mangel
på kontinuitet. Derfor anbefaler gruppen at
- Statsbygg innen sin egen organisasjon etablerer en grunnleggende ekspertisekapasitet i
de forskjellige, viktige vitenskapelige disiplinene som skal dekkes.
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317. For fasen etter stenging er resultatene fra driftsfasen spesielt viktige. Dette er spesielt
tilfelle for kvaliteten av sarkofagen. Systemet for kvalitetssikring og kontrollen i løpet av
driftsfasen vil være et av hovedpoengene i søknaden om stenging. Ansvaret for denne
søknaden og det grunnleggende innholdet i den bør ligge på organisasjonen som er ansvarlig
for fasen etter stenging. Man kan forestille seg forskjellige valgmuligheter, for eksempel
tilsyn med IFE's driftsaktiviteter av Statsbygg eller fremleggelse av en rapport om kvaliteten
av sarkofagen og IFE's oppfyllelse av betingelsene i driftslisensen til både Strålevernet og
Statsbygg. Gruppen avbefaler at
- en prosedyre for stenging av det anlegget for lagring og deponering bør etableres for å
sikre kontinuitet og uavhengighet mellom myndighet og de driftsmessige funksjonene.
3.5

KVALITETSSIKRING

318. Å etablere et system for kvalitetssikring er en viktig oppgave. Driftsorganisasjonene
(Statsbygg og IFE) har etablert et system for kvalitetssikring i henhold til internasjonalt
vedtatte grunnleggende prinsipper. Innføring av systemet i organisasjonene vil bli endelig
avsluttet innen utgangen av 1995.
319. Gruppen er tilfreds med etableringen og gjennomføringen av sy sterner for
kvalitetssikring i driftsorganisasjonene. Som en forbedring på det som allerede er forutsett
anbefaler gruppen
- å skape gi et uavhengig tilsyn med avfallsbehandlingsaktivitene ved innføring av
kvalitetssikringssystemet ved IFE.
320. Systemet for kvalitetssikring er et av de viktige punktene som Strålevernet utfører et
spesiell tilsyn med og en gjennomgang av dokumentasjonen som er fremlagt av driftsorganisasjonene. Gruppen er tilfreds med den regulerende kontrollen fra Strålevernet som
allerede er gjennomført og slik den ble presentert for den nærmeste fremtiden. Det er
imidlertid gruppens mening at denne kontrollen ikke i hovedsak bør være avhengig av
gjennomgang av dokumentasjonen, men også bør inkludere inspeksjoner og bekreftelser på
anleggsstedet, testing og prøvetaking. Derfor anbefaler gruppen at
- Strålevernet styrker sitt tekniske tilsyn ved å utføre inspeksjoner og bekreftelser på
anleggsstedet.
3.6

KRITERIER FOR LANGTIDSSIKKERHET

321. For anleggets langtidssikkerhet gir det norske juridiske systemet to grunnleggende
krav som må oppfylles:
fremtidige generasjoner har rett til det samme nivå av strålevern som den nåværende
generasjon; og
bortsett fra en viss periode med institusjonell kontroll på 300 til 500 år, bør ikke
anleggets sikkerhet være avhengig av fremtidig tilsyn og vedlikehold.
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322. I henhold til Lov om bruk av røntgenstråler og radium m.v., og tatt i betraktning de
internasjonale anbefalingene fira International Commission for Radiological Protection, krever
Strålevernet at prinsippene for rettferdiggjørelse, optimalisering og dosebegrensning blir
benyttet. Beskyttelse av fremtidige generasjoner bør sikre en individuell risiko for en dødelig
sykdom på mindre enn 10~-> pr. år. Ved å benytte optimaliseringsprinsippet for det foreslåtte
anlegget utstedte Strålevernet følgende mål for langsiktig sikkerhet for deponiet:
for sannsynlige scenarier og basert på realistiske beregninger bør en dose på 1 uSv
pr. år for det mest utsatte individet ikke overskrides; og
for andre scenarier bør en dose på 100 uSv pr. år for det potensielt mest utsatte
individet ikke overskrides.
323. Gruppen er enig i de grunnleggende juridiske kravene som er i overensstemmelse med
internasjonale sikkerhetsstandarder. Med hensyn til det spesielle kriterium utstedt av
Strålevernet
- bemerker gruppen at de doseverdier som er sått som mål, er mye lavere enn
internasjonalt anbefalte dosegrenser; og
- gruppen mener at det kan være mulig å oppnå disse målene i det norske tilfellet på
grunn av de relativt små mengdene radioaktivitet i deponiet.
4.

FREMGANGSMÅTE FOR VALG AV ANLEGGSSTED

401. Prosessen med å velge et sted for deponi for lav- og middelaktivt avfall i Norge har
foregått siden 1989 da en komité ble nedsatt i denne hensikt ved kongelig resolusjon. Komiteen
fokuserte prinsipielt på deponering i eksisterende nedlagte gruver og jernbane-tunneller, og i
mars 1991 anbefalte den at den nedlagte Killingdal gruve skulle benyttes til deponi.
402. Som et alternativ anbefalte komiteen at et nytt deponi bygget nærmere Kjeller, som
ligger på Romerike, burde bli tatt i betraktning. Etter komitéens rapport ble kriterier etablert
for å identifisere mulige steder for et slikt nytt deponi. Disse kriteriene tok i betraktning
kommunale planer for bruk av land, demografi, adkomst til anleggsstedet, topografi, geologi
og hydrogeologi,
403. En systematisk prosess for utvelgelse av anleggssted ble utført, og 52 mulige steder
ble identifisert, senere redusert til 13 teknisk sammenlignbare steder. Møter med kommunaleog miljøvernmyndigheter for å diskutere fremtidige planer for bruk av land og potensielle
miljømessige innvirkninger, reduserte alternativene til to:
Kukollen i Sørum kommune; og
Himdalen i Aurskog-Høland kommune.
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404. I 1992 utarbeidet Statsbygg sin konsekvensutredning for et deponi for Norges lavt- og
middelaktive avfall i henhold til Plan- og bygningsloven. Tre alternative anleggssteder ved
Killingdal gruver, Kukollen og Himdalen ble vurdert. Anbefalingen i konsekvensutredningen
gikk mot Killingdal gruver av flere grunner, inkludert større avstand fra Kjeller. Himdalenalternativet ble anbefalt fremfor Kukollen basert på mindre innvirkninger på bruk av land og
turisme, mindre innvirkning av trafikk under konstruksjonen og lavere kostnader.
405. Gruppen er enig om at det er en fordel å ha deponiet plassert nær IFE's anlegg for
avfallshandtering på Kjeller for å redusere transportdistansene for radioaktivt avfall. Gruppen
mener at de kriterier som ble brukt for å velge anleggssted var omfattende og tok fatt i de
viktigste faktorene for både langtidssikkerhet og miljøvern.
406. Gruppen mener at valget av Himdalen som anleggssted er fornuftig. Valget var basert
på et informasjonsnivå som er typisk på dette stadiet i et prosjekt for deponi. Himdalen synes
å være passende med nåværende kunnskap, hvilket først og fremst består av regionale
informasjoner, overflatestudier og borehull boret på anleggsstedet.
Gruppen anbefaler at
- velegnetheten av anleggsstedet blir bekreftet ved å ta i betraktning ytterligere spesielle
data om anleggsstedet som innhentes i løpet av konstruksjonsperioden.
407. Gruppen erkjenner at i henhold til internasjonale fremgangsmåter er ikke det norske
konseptet for isolasjon av radioaktivt avfall avhengig bare av karakteristikkene på
anleggsstedet. Konseptet inkluderer også konstruksjon og utforming av anlegget,
avfallskollienes egenskaper og den institusjonelle kontrollen av anlegget. Dette tatt i
betraktning, påpeker gruppen at
- det er bare mulig å finne et velegnet anleggssted, og faktisk er det ikke mulig å finne
det beste anleggsstedet.
5.

FORSLAG TIL STEDSVALG OG KONSEPT

5.1

GRUNNUNDERSØKELSER

501. Gruppen mottok en rekke dokumenter (se vedlegg 2) som beskriver hovedutformingen
av anlegget, geologiske og hydrogeologiske data for berggrunnen ved den foreslåtte
lokaliseringen av de forventede geologiske forhold under utsprengningen. Mer informasjon
ble gitt under en befaring til det planlagte anleggsstedet og gjennom de diskusjoner man
hadde med de norske ekspertene i ekspertgruppemøtet.
502. Himdalenlokaliten er blitt karakterisert, f.eks. gjennom flyfoto og grunnboringer. Fem
borehull er etablert ved kjerneboring og ytterligere fem ved hammerboring. Borehullene er
såvel vertikale som horisontale (for å karakterisere de geologiske og hydrogeologiske forhold)
eller med helling (for å karakterisere sprekker). Avhengig av den endelige plassering av
hallene, kan vertikale borehull nå anlegget. Et horisontalt borehull er plassert under det
planlagte anlegget.
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503. Ulike tester og malinger ble utført i de forskjellige borehullene avhengig av
borehullenes hensikt. Disse testene omfattet kjernelogging, permabilitetsundersøkelser,
geofysiske undersøkelser og geokjemiske analyser av grunnvannsprøver. Det ble installert
loggere for permanent registrering av grunnvann.
504. Det antall borehull man borer bør være balansert: På den ene siden skal nødvendige
data for karakteriseringen framskaffes, men på den andre siden skal man unngå å forstyrre den
geologiske formasjonen unødvendig.
505. Supplerende undersøkelser vil bli gjennomført i byggefasen. For å unngå uopprettelig
skade på bergmassen, anbefaler gruppen at
- eventuelle supplerende borehull må begrenses til et minimum, for karakterisering og
verifikasjon; og
- at alle borehull blir forsvarlig forseglet etter bruk.
506. I løpet av ekspertgruppemøtet mottok gruppen en rapport utarbeidet av Norges
geotekniske institutt, som ga en integrert vurdering av de geologiske forhold og
hydrogeologiske data, samt presenterte estimater for bergmassens mekaniske egenskaper og
grunnvannstrømming i forbindelse med det planlagte anlegget. Gruppen hadde ikke anledning
til en fullverdig gjennomgang av rapporten på grunn av den sene overleveringen, men
gruppen var fornøyd med å se at slike undersøkelser var blitt utført. Med kunnskap om at det
vil fremkomme nye data gjennom utsprengningsarbeidene, anbefaler gruppen at
- den integrerte modellen og vurdering av berggrunnen i Himdalen blir oppdatert med
nye data fra utsprengningen ble innarbeidet.
5.2

UTFORMING AV ANLEGGET FOR LAGRING OG DEPONERING

507. Flere alternativer for utformingen av hallene for lager og deponi er blitt gitt gruppen.
Utformingsalternativene var resultater av grunnleggende driftsspørsmål, for eksempel, om
avfallet plasseres med kran eller kjøretøy, om avfallskolliene skulle plasseres i fjellhallene
med eller uten en sentral adkomstvei, og om det plutoniumholdige avfallet skulle plasseres i
en separat fjellhall, eller i midten mellom det kortlivede avfallet. Den nåværende planen er til
fordel for konstruksjon av separate fjellhaller for deponering av kortlivet avfall og lagring av
plutoniumholdig avfall.
508. I hallene for lager og deponi vil det først bli anlagt et gruslag som en drenering for
anlegget, og et betongdekke vil bli konstruert på toppen av dette gruslaget. Det vil bli
mellomrom mellom betongdekket og veggene i fjellhallen for å la innstramming av
grunnvann gå ned i dreneringen. Sarkofagens vegger vil bli konstruert på toppen av
betongdekket.
509. Beholderne med kortlivet avfall vil bli stablet innenfor veggene, og på forskjellige
stadier vil tomrommene bli fylt med betong for å lage en solid sarkofag som innlemmer
betongdekket og veggene. Lokket på sarkofagen vil bli utformet slik at den holdes fri for
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grunnvann som kommer inn, og en vanntett membran vil bli festet på betonglokket. Det vil bli
tomrom mellom sarkofagen og fjellveggene og taket. Dreneringen og tomrommene rundt
sarkofagen vil være svært lette å komme gjennom og vil danne et hydraulisk bur rundt
sarkofagen. Grunnvann som kommer inn vil flyte rundt sarkofagen fremfor gjennom den. En
lignende konstruksjon er planlagt konstruert for plutoniumholdig avfall, hvis man ikke
bestemmer seg for å ta det ut igjen.
510. Konseptutformingen for anlegget for lager og deponi som ble presentert for gruppen.
viste at rom mellom sarkofagen og bergveggene ville bli åpne og at inngangen til
deponihallene vil bli tilbakefylt på en slik måte at det lar dreneringen virke i svært lang tid.
Det forventes at hallene vil forbli i drenert tilstand også etter stengingen av deponiet.
511. Gruppen bemerker at forskjellige fjellhallfigurasjoner og utformingsmuligheter for
lager og deponi blir vurdert. Basert på de informasjonene gruppen ble gitt, synes det som om
flere passende sikre løsninger kan utvikles for dette anlegget.
512. De rapportene som ble overlevert gruppen, presenterer et spekter med mulige
innstrømminger av grunnvann og bergartsforhold for de utsprengte fjellrommene. Gruppen er
enig om at det er naturlig på dette stadiet for undersøkelse av anleggsstedet og før utgraving
under grunnen foretas, å ha visse usikkerheter i de geologiske og hydrologiske
informasjonene om anleggsstedet. For å dekke forventede spektre med tilstander anbefaler
gruppen at
- deponiet bør utformes på en slik måte at det vil fungere tilfredsstillende over alle
spektrene av beregnede tilstander; og
- tester og undersøkelser bør defineres og utføres for å bekrefte at de geologiske og
hydrologiske tilstandene som er funnet i fjellhallene i løpet av og etter utgravingen, ikke
ugyldiggjør konklusjonene i sikkerhetsvurderingen.
513. Gruppen er enig i at det er flere fordeler ved å bruke separate haller for lager og
deponi. Deponeringen av alt kortlivet avfall i separate haller gir en mulighet til å forbedre
prosedyrene og operasjonene for å konstruere hele seksjoner av sarkofagen. Fremtidige
handlinger i forbindelse med det lagrede, plutoniumholdige avfallet kan også gjøres enklere
dersom de er lagret i separate haller. Altså kan utformingen av lagerenheten ta i betraktning
både den mulighet at det lagrede avfallet senere vil bli hentet ut igjen fra anlegget, og den
mulighet at lagerenheten senere vil bli ombygget til en deponerings-sarkofag. For å unngå
noen driftsmessige vanskeligheter som kan identifiseres på forhånd og innlemmes i
utformingen av anlegget, anbefaler gruppen at
- en endelig utforming for anlegget for lager og deponi bør velges og detaljerte planer
for gjennomføringen av denne bør utvikles; og
- konseptmessige planer bør utvikles for både fjerning av plutoniumholdig avfall og
ombygging av lagerenheten til en deponerings-sarkofag.
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514. Gruppen er enig i at utformingen av det hydrauliske buret for sarkofagen er en
passende måte å isolere avfallet på fra rennende grunnvann. Gruppen bemerker at hovedmålet
for dette konseptet bør være å få deponiet til å forbli i drenert tilstand. Derfor anbefaler
gruppen at
- dreneringssystemet bør utformes på en slik måte at det effektivt vil fjerne grunnvann
som strømmer inn i anlegget for en passende lang tidsperiode seiv om det skulle
forekomme ugunstige hendelser eller prosesser i fremtiden.
515. Strålevernet har definert et antall utformingsaspekter for deponiet, og blant annet må
følgende fremlegges med søknaden om konstruksjonslisens:
plassering av fat i sarkofagen, inkludert tomrom mellom fatene og minimumdistanse
mellom et fat og ytre overflate på sarkofagen;
en metode for fylling av betong mellom og rundt fatene, inkludert de tiltak som blir
tatt for å sikre at tomrommene blir holdt på et minimum og at de forskjellige
fyllestadiene for sarkofagen er skikkelig bundet sammen;
betongblandingene og eventuelle tilsetninger som bentonitt, og de nødvendige
kjemiske og mekaniske egenskapene i herdet betong;
krav til ytelse, materialer og plasseringsmetoder for den vanntette membranen på
toppen av sarkofagen;
kapasitet, utforming og konstruksjon av dreneringssystemet; og
krav til kvalitetssikring for alle aspekter ved konstruksjonsarbeidet.
516. Gruppen erkjenner at dreneringssystemet og betongbarrieren for sarkofagen er meget
viktige deler av det foreslåtte konseptet. Den er enig i de ovenfor nevnte kriteriene til
Strålevernet og anbefaler at
- krav til ytelse for betongen og de tidsrammer innen hvilke disse kravene må oppfylles
bør defineres;
- rimelig sikkerhet bør gis ved analyser og støttende argumenter om at betongen vil yte
det den er utformet til for de spektrene av geokjemiske og hydrogeologiske tilstander
som kan forventes i deponiet;
- tomrommet som er avgitt for det hydrauliske buret mellom sarkofagen og fjellveggene
blir holdt på et minimum, driftsmessige og strålevernmessige behov tatt i betraktning;
- grunnleggende beregninger bør foretas for å sikre at det ønskede hydrauliske buret vil
oppstå effektivt; og
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- sensivitetsanalyse bør utføres for å forstå sensiviteten i det hydrauliske buret overfor
langsiktig forvitring og sprekker i betongsarkofagen.
517. Gruppen viste spesiell interesse for den seismiske situasjonen på anleggsstedet og ba
om ytterligere informasjoner i tillegg til de dokumentene som var gitt den på forhånd og
presentasjonene på evalueringsmøtet. En Statsbygg-konsulent fra NORSAR informerte
gruppen om den regionale seismiske situasjonen og presenterte sin samlede konklusjon for
gruppen, at Himdalen er et område med relativt lav seismisk aktivitet. Gruppen noterer seg
dette resultatet og uttrykker sitt syn at et atomanlegg må utformes i henhold til et
dimensjonerende jordskjelv. Derfor anbefaler gruppen at
- et dimensjonerende jordskjelv bør etableres for anlegget for lager og deponi; og
- mulige innvirkninger av et slikt jordskjelv på sarkofagens integritet, situasjonen med
innstrømming av grunnvann, stenras og andre relevante aspekter og komponenter i
forbindelse med deponiet bør vurderes.
518. Gruppen noterer at andre utformingsmuligheter for stengingen av anlegget eksisterer,
inkludert fylling av tomrommene mellom sarkofagen og fjellveggene med knust sten eller en
annen sterk, porøs substans. En slik framgangsmåte vil kunne beskytte sarkofagene for
eksempel fra eventuelt fremtidig stenras i hallen. Derfor anbefaler gruppen at
- mulige fordeler og ulemper med gjenfylling av tomrommene mellom sarkofagene og
fjellveggene bør evalueres.
5.3

FORHOLD ETTER STENGING / "POST CLOSURE"

519. Stengingen av deponiet ved slutten av alle driftsaktiviteter, vil være underlagt en
lisensieringsprosedyre som inkluderer en sikkerhetsvurdering som et viktig element (se
seksjon 6). Informasjonene om anlegget vil bli oppbevart i de nasjonale arkivene. Etter
stenging forutses det en institusjonell kontrollperiode på 300 til 500 år. Kontrollaktivitetene
vil bestå av overvaking av radioaktiviteten i vannet som kommer ut fra dreneringssystemet og
påse at restriksjonene for bruk av land som er fastsatt for området, overholdes. Seiv om det
ikke er planlagt inspeksjoner og vedlikeholdsaktiviteter i de underjordiske anleggene, vil det
være mulig med utbedringsaktiviteter dersom slike aktiviteter synes å være nødvendige på
basis av det radioaktive innholdet i dreneringsvannet. Som oppgitt i seksjon 3, vil staten påta
seg ansvaret for aktiviteter etter stenging.
520. Gruppen er enig i den generelle innstilling til internasjonalt vedtatte prinsipper for å
begrense byrden for fremtidige generasjoner ved å begrense aktivi tetene som er nødvendige i
den institusjonelle kontrollfasen til overvaking av utslipp og restriksjonene vedrørende bruk
av land. Gruppen noterer også med tilfxedsstilelse at eventuelle nødvendige
utbedringsaktiviteter i løpet av den institusjonelle kontrollperioden vil høre inn under
regjeringens ansvar, som vil ha de tekniske og økonomiske ressursene til å utføre arbeidet.
Gruppen understreker imidlertid at det er nødvendig å inkludere aktiviteter som kan forutses
for fremtiden i dagens planer, for å unngå utilstrekkelige planer eller mulig blokkering av
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gjennomførbare valgmuligheter i firemtiden ved bestemmelser tatt i dag. I denne forbindelse
anbefaler gruppen at
- formatet og innholdet i dokumentasjonen for arkivene bør etableres; og
- restriksjonene for bruk av land bør defineres sammen med dokumentasjonen for deponiet.
521. Gruppen støtter intensjonen om å fjerne alle restriksjoner vedrørende bruk av anleggsstedet ved utgangen av den institusjonelle kontrollperioden. Det blir imidlertid understreket at
grunngitte argumenter er nødvendige for å gi rimelig sikkerhet for at utilbørlige
strålingsmessige konsekvenser ikke vil resultere som følge av mulig fremtidig bruk av
området. Slike beregninger vil måtte ta i betraktning den muligheten at det lagrede
plutoniumholdige avfallet blir permanent i anlegget. Seiv om det kan argumenteres at slik
demonstrasjon ikke er nødvendig før en avgjørelse er tatt om å stenge anlegget, anbefaler
gruppen at
- slike beregninger blir foretatt som del av utformingsarbeidet fordi resultatene kan
innvirke på utformingen av anlegget.
6.

SIKKERHETSVURDERING

6.1

AVFALLSBEHOLDNING

601. Den beregnede totale mengde radioaktivt avfall som skal lagres og deponeres i
anlegget frem til år 2030 tilsvarer 10.000 fat. Avfallsbeholderene er for det meste 2101 fat,
men det brukes også 800 1 stål- eller betongbokser. Det totale volum av avfallet er mindre enn
2000 m 3 . Den totale aktiviteten i dette avfallet er blitt beregnet til omtrent 200 TBq i år 2030,
og mesteparten av det er kortlivet (^H, ^ ' C s , "^Sr). Bare 1% av denne aktiviteten er
langlivet (f. eks. isotoper av americum og plutonium).
602. Beregningen av plutoniuminnhold ble opprinnelig basert på kjernebrensel med høy
utbrenningsgrad. En ny beregning av plutoniumbeholdningen tar i betraktning den lavere
utbrenningen i forskningsreaktorenes brensel og resulterer i lavere beholdning av plutonium i
eksisterende avfall. Et krav på maks. 0.1 g pr. år for plutoniuminnholdet i fremtidige
avfallspakker gir grunn til å forvente at plutoniumbeholdningen i anlegget for lager og deponi
vil forbli lav. Fremtidige avleiringer i oljeledninger som inneholder ^^"Ra er det ikke planlagt
å behandle i anlegget i Himdalen.
603. Da beholdningen av langlivet avfall er fundamental for langsiktig sikkerhet for
anlegget, la gruppen spesiell vekt på dette forholdet. Gruppen fant at fortegnelsen ikke
identifiserer alle langvarige radionuklider som kan være til stede i avfallet, og som kan bidra
til radiologiske innvirkninger. Seiv om konsentrasjonen av noen av disse radionuklidene som
""Te og *^"l, kan være veldig lav, bør betydningen av individuelle radionuklider baseres på
deres bidrag til den resulterende dosen beregnet innen sikkerhetsvurderinger. Slike resultater
viser hvor mye aktivitet i individuelle radionuklider som kan aksepteres i anlegget.
Derfor anbefaler gruppen at
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- alle langlivede radionuklider som kan være til stede i avfallet blir tatt i betraktning,
med mindre det er blitt vist at de ikke er av betydning; og
- akseptable grenser for den totale beholdningen av langlivede radionuklider i anlegget
blir fastsatt på grunnlag av sikkerhetsvurderinger.
604. Gruppen er enig i den forbedrede beregningen av plutoniumbeholdningen. Det ville
være en fordel å bekrefte denne beregningen med malinger. Gruppen er klar over
vanskelighetene i forbindelse med karakteriseringen av eksisterende avfallspakker og spesielt
i forbindelse med fastsettelse av innholdet av langlivede radionuklider. Ikke-destruktive
metoder som passiv eller aktiv nøytronundersøkelse er dog tilgjengelige. Bare godt
karakterisert avfall bør bli kondisjonert i fremtiden. Med hensyn til beholdningen anbefaler
gruppen at
- eksisterende beregning av innholdet i avfallsbeholderne for langlivede radionuklider
bør bekreftes av ikke-destruktive malinger, spesielt dersom den beregnede aktiviteten er
nær opp til grensen for anlegget; og
-avfallsbeholdere som vil bli produsert i fremtiden bør bli nøyaktig karakterisert,
spesielt med hensyn til innholdet av langlivede radionuklider.
605. Gruppen mottok et teknisk notat om evalueringen av den kjemiske giftigheten i
radioaktivt avfall. Gruppen verdsetter at en slik undersøkelse er blitt foretatt og betrakter den
som et bidrag til å sikre og demonstrere den totale sikkerheten for anlegget.
6.2

SCENARIOUTVIKLING

606. Sikkerhetsvurderingen i dokumentasjonen som ble overlevert gruppen vurderer
følgende hovedscenario: Dreneringssystemet i deponiet blir tilstoppet. Deponiet vil så fylles
med vann og sarkofagen vil gradvis gjennomvætes. Avfallsbeholderene vil bli fullstendig
korroderte innen 200 år. En frigjøring av radionuklider fra sarkofagen til vannet vil
forekomme ved diffusjon gjennom betongen. I henhold til tidligere utforming forutsettes det
en diffusjonsdistanse på 1 m. Det forutsettes videre at det årlige avløpet av radionuklider blir
utvannet i 1000 m^ vann og at en person vil drikke av dette vannet, for eksempel fra en brønn
eller en kilde.
607. I henhold til dokumentasjonen inneholder dette scenariet flere konservative
forutsetninger: En alvorlig korrosjon av avfallsbeholderene etter at deponiet er oversvømmet,
kan ta flere tusen år i stedet for de forutsatte 200 år. Den begrensede oppløseligheten til
radionuklidene og deres opptak i betongen ble ikke tatt i betraktning. Ingen hensyn er tatt til
den tid det tar å transportere radionuklidene fra deponiet til brønnen eller kilden. Den
umiddelbare nærheten til elvesystemet i Himdalen gjør en eksisterende brønn for drikkevann
lite sannsynlig; drenering av vann fra deponiet til elven resulterer i en 1000 ganger høyere
utvanning og lavere konsentrasjon av radionuklider.
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608. Hovedscenariet beskrevet ovenfor er komplementert med situasjoner hvor det kan
forekomme at vann flyter gjennom sarkofagen. Dette kan bare skje dersom deponiet kun er
delvis oversvømmet. Lokal skade på lokket og membranen som dekker sarkofagen var
forutsatt, hvilket gjorde at vann siver gjennom sarkofagen. Som et annnet scenario ble det
forutsatt at det var sprekker i sarkofagen på stedet hvor lokket og membranen var forutsatt
skadet. Dette resulterer i raskere flom av vann gjennom sarkofagen.
609. Gruppen er enig om at det er foretatt mest konservative forutsetninger i utviklingen av
scenariet som er beskrevet i foregående avsnitt. Den deler forventningen om at et godt
utformet dreneringssystem ville forbli virksomt i lang tid og derved forhindre at deponiet blir
oversvømmet. Gruppen er også enig om at en hovedforskjell i vannkonduktiviteten mellom
sarkofagen og dens umiddelbare omgivelser sannsynligvis vil bestå i veldig lang tid og
forhindre at vann flommer gjennom sarkofagen i tilfelle deponiet blir oversvømmet. Denne
forventede utviklingen i systemet kan dog bli forstyrret av mulige prosesser og hendelser
(inkludert menneskelig inntrenging) som ville føre til modifiserte situasjoner. Gruppen
anbefaler at
- en omfattende analyse av alle mulige prosesser og hendelser som kan innvirke på den
fremtidige utviklingen av deponiet utføres, og fra disse bør scenarier som dekker en
serie muligheter utledes.
610. Nedbrytingen av organiske materialer (papir, filler osv.) som det er meningen skal
deponeres i anlegget vil resultere i at det formes brennbar gass. Gass blir også produsert ved
radiolyse og ved korrosjon av metaller. På grunn av denne produksjonen av gass kan trykk
bygges opp innen porevolumet i sarkofagen og ha en ugunstig innvirkning på den forventede
fremtidige utviklingen i deponiet. Gruppen ble informert om at disse innvirkningene ikke var
blitt undersøkt foreløpig da de ble ansett for å være av mindre viktighet. Som en bekreftelse
anbefaler gruppen at
- gassproduksjonen i lager og deponi, og konsekvensene for anlegget bør evalueres.
6.3

DOSEBEREGNINGER

611. For å evaluere de radiologiske konsekvensene i tilfelle scenariene som er beskrevet i
foregående avsnitt, var det nødvendig med mange forutsetninger og valg av parameterverdier.
Viktige parametere som styrer resultatene av beregningene er diffusjonskoeffisienten for
radionuklidene gjennom betongen (tatt fra litteraturen) og det vann som er tilgjengelig for
utvanning (1000 n r pr. år). Vannforbrukshastigheten ble sått til en halv liter pr. dag, dvs.
0,18 m^ pr. år. Konvertering av aktivitetsinntak til stråledose ble foretatt ved bruk av årlige
grenser for inntak for arbeidere anbefalt av ICRP i deres publikasjon nr. 61.
612. Med disse forutsetningene og parameterverdiene ble det beregnet en maksimumdose
på omtrent 1 uSv pr. år for hovedscenariet. Denne dosen som resulterer hovedsakelig fra
inntak av ^ C vil forekomme 1000 år etter stenging av deponiet. Maksimum bidrag til årlig
dose fra ^ ' C s er omtrent 0,2 \iSv på et tidligere tidspunkt. Bidragene til årlig dose fra alle
andre radionuklider (spesielt fra plutoniumisotoper) er mye lavere enn 1 uSv.
20
Oversatt av Oslo Translatørbyrå A/S

613. Gruppen er klar over at evalueringen av de radiologiske konsekvensene krever at
mange forutsetninger blir foretatt. Den erkjenner at de fleste forutsetningene som foretas er
pessimistiske og regner ikke med en konservativ beregning av stråledosen. Noen
forutsetninger er dog ikke konservative; for eksempel er en standard vannforbrukshastighet på
0,8 irr pr. år ofte benyttet i sikkerhetsvurderinger. Bidrag til stråledosen kan også komme fra
andre ting enn forurenset drikkevann, for eksempel vanning av grønnsaker eller
vannforsyning til dyr. Gruppen avbefaler
- å rettferdiggjere de parameterverdiene som er benyttet ved å vise deres relevans til den
foreliggende situasjonen; og
- å vurdere bidragene til strålingsdosen fra andre mulige kilder.
614. De beregninger som er foretatt så langt hviler på forutsetninger, spesielt med hensyn
til karakteristikkene i bergmassivet. Tekniske detaljer vil bli fastsatt og spesielle
informasjoner om anleggsstedet vil bli innsamlet under konstruksjonen av bergrommene. En
bedre avfalls-fortegnelse og detaljer om plasseringen av avfallspakker inne i hallene, samt de
konstruerte forholdene i sarkofagen vil bli tilgjengelige ved slutten av driftsfasen for deponiet.
På grunn av denne økningen i kjennskap til deponiets egenskaper over tid anbefaler gruppen
at
- sikkerhetsvurderingen av deponiet blir oppdatert når nye informasjoner kommer inn.
615. Verdien av hver parameter som er nødvendig for sikkerhetsvurderingen påvirkes av en
usikkerhet som kan være viktig og i stor grad påvirke resultatet av beregningene. En total
vurdering av sikkerheten i deponiet krever innsikt i resultatenes sensivitet til
inngangsparameterene og variasjonene i disse resultatene i henhold til usikkerheten i
parameterene. Derfor anbefaler gruppen at
- en sensivitetsanalyse bør utføres for å evaluere innvirkningen av usikkerheter i
individuelle parametere på den beregnede dosen; og
- det mulige variasjonsomfanget i de beregnede dosene på grunn av usikkerheten i
parameterverdiene bør vises.
616. I noen scenarier som vil bli betraktet kan den resulterende strålingsdosen være mer
avhengig av aktivitetskonsentrasjonen i avfallsbeholderne enn av det totale aktivitetsinnhold i
deponiet. Dersom den strålingsdosen som er beregnet i slike tilfelle er høy, kan det være en
fordel å spesifisere grenser for aktivitetskonsentrasjonen for kritiske radionuklider i
avfallspakkene i tillegg til grensen for det totale aktivitetsinnhold i deponiet. På grunn av dette
anbefaler gruppen at
- ønskeligheten eller nødvendigheten av konsentrasjonsgrenser i avfallspakkene blir
utledet av resultatene av doseberegningene.

21
Oversatt av Oslo Translatørbyrå A/S

WATRP gjennomgåelsesgruppe

WATRP gjennomgåelsesgruppe for evaluering av
det norske arbeidet med et kombinert lager og deponi
for lav- og middelaktivt avfall

Auguste Zurkinden (Formann)
Swiss Federal Nuclear Safety
Inspectorate (HSK)
Villigen, Sveits

Douglas Metcalfe
Wastes and Impacts Division
Atomic Energy Control Board
Ottawa, Canada

Dominique Delattre
Fuel Cycle and Waste
Management Department
Nuclear Installations Safety
Directorate (DSIN)
Paris, Frankrike

Jae-Il Kim
Institute of Nuclear Waste
Management Technology (INE)
Karlshuhe Research Centre
Karlsruhe, Tyskland

Michael Bell
Division of Waste Management
Nuclear Regulatory Commission
Washington, USA

International Atomic Energy Agency
Ernst Warnecke (Scientific Secretary)
Arnold Bonne
Wien, Østerrike

22
Oversatt av Oslo Translatørbyrå A/S

VEDLEGG 1: Forespørsel

Statens Strålevern

Generaldirektør Hans Blix
International Atomic Energy Agency
Postboks 100
A-1400 Wien
Østerrike

Deres ref.

Vår ref.
94/01228/07/ES/bf
Forespørsler til: Erling Stranden

Dato
6. desember 1994

Kjære Dr. Blix
Vi viser til hyggelig samtale med herr Warnecke i IAEA og ber nerved om en WATRPgjennomgåelse i Norge.
Tidsplanen for oppdraget bør være slik at WATRP-møtet kan finne sted i Oslo i uke 39 eller
40 i 1995.
Rammen for gjennomgåelsen vedlegges.

Med vennlig hilsen

Erling Stranden
Fungerende Direktør

Vedl.

23
Oversatt av Oslo Translatørbyrå A/S

Rammen for WATRP-gjennomgåelsen i Norge
Gruppen skal gjennomgå arbeidet som er blitt utført i forbindelse med etableringen av et
kombinert lager/deponi for lav- og middelaktivt avfall i Norge.
Hovedhensikten er å gjennomgå aspektene angående sikkerhet og strålevern for de løsningene
som er oppgitt i vedlegget.
Arbeidet vil inkludere gjennomgang av:
- fremgangsmåten for valg av anleggssted
- det tekniske konseptet ("fjellhall", kombinert lager/deponi)
- langtids sikkerhet for anlegget.

Avfallshandtering i Norge:
1.
Lovverk
- organisasjonene som er involvert/uavhengighet
- konsesjonsprosedyre
- kriterier for langtidssikkerhet
2

Konsept og anleggssted
- vertsfjell
- utforming av anlegget
- avfallsbeholdning
- lager/deponi
- faktorer etter avsluttet drift

3

Sikkerhetsvurdering
- inndata
- scenario
- doseberegninger
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VEDLEGG 2: Liste over dokumenter
inkludert i WATRP-evalueringen av det norske arbeidet med å etablere
et kombinert lager og deponi for lav- og middelaktivt avfall
Generelt
Oversiktsrapport: prosedyrer for valg av anleggssted, lovverk, anleggssted og konsept,
20. februar 1995, Statens strålevern (NRPA)
Juridisk rammeverk
Lov nr. 28 av 12. mai 1972 om atomenergivirksomhet
Lov om bruk av røntgenstråler og radium m.v. av 18. juni 1938.
Lov nr. 77 av 14. juni 1985, Plan- og bygningsloven
Organisasjonskart, beskrivelse av NRPA, IFE og Statsbygg
Krav til sikkerhetsrapport før konstruksjonslisens
Krav til sikkerhetsrapport for driftslisens
Framgangsmåte for valg av anleggssted
Deponi for norsk lav- og middelaktivt avfall
NOU 1991:9
Deponi for norsk lav- og middelaktivt avfall i Killingdal gruve: utforming,
sikkerhets vurdering.
Berdal Strømme og Scandpower
Deponi i fjell på Romerike for norsk lav- og middelaktivt atomavfall: lokalisering,
utforming, sikkerhetsvurdering.
Berdal Strømme og Scandpower
Deponi for lav- og middelaktivt atomavfall: melding i henhold til Plan- og
bygningsloven.
Berdal Strømme og Scandpower
Deponi for lav- og middelaktivt radioaktivt avfall i Norge: bidrag til
konsekvensutredning, sikkerhet osv.
Scandpower
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Deponi for lavt- og middels radioaktivt avfall: konsekvensutredning i henhold til Planog bygningsloven.
Statens bygge- og eiendomsdirektorat
Konsekvensutredning av deponi for lavt og middels radioativt avfall: sammendrag av
høringsuttalelser.
Nærings- og Energidepartementet
Konsept og utforming
Notat om plutonium i deponiet, 7. januar 1994
Scandpower
Brev fra Svensk kårnkraftinspektion (SKI) til Scandpower, 4. februar 1993 om
kommentarer til konsekvensutredningen
Notat fra Noteby om geologiske undersøkelser, 16. oktober 1992
Geologiske undersøkelser: tekniske undersøkelser, 16. mai 1995
Noteby
Geologiske undersøkelser: hydrogeologi, 15. mai 1995
Noteby
Brev fra Strålevernet til WATRP-gruppen med beskrivelse av prinsipputforming,
30. august 1995
Brev fra Scandpower til styringsgruppen for konsekvensutredning, lager eller deponi,
25. februar 1993
Brev fra styringsgruppen for konsekvensutredning til NOE om lager eller deponi,
25. februar 1993
Sikkerhetsvurdering
Teknisk notat: vurdering av utslippsscenarier, 30. april 1993
Scandpower
Notat; Betongkvalitet for deponi for radioaktivt avfall.
O.E. Gjørv, Norges Tekniske Høgskole (NTH)
Deponi for lav- og middelaktivt radioaktivt avfall: konsekvensutredning; miljø
Norsk Institutt for naturforskning (NINA)
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Sene innleveringer
Kombinert lager og deponi for lav- og middelaktivt avfall i Himdalen, Norge:
numeriske strømningssimuleringer, 13. juli 1995
Norsk geoteknisk institutt (NGI)
Teknisk notat om evaluering av kjemisk giftighet, 30. april 1993
Scandpower
Brev fra Strålevernet til Statsbygg om dosegrenser, 27. juni 1995
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VEDLEGG 3: Gruppens pressemelding

Pressemelding f ra IAEA -WATRP-team pr .29.09 . 95
Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA)
WATRP - Waste Management Assessment and Technical Review Program
PRESSEMELDING
GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED ET NORSK ANLEGG FOR LAGRING OG
DEPONERING AV LAV- OG MIDDELS AKTIVT AVFALL I NORGE, 25-29. SEPTEMBER
1995
I desember 1994 ba Statens Strålevern i Norge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) i
Wien om å gjennomgå arbeidet med det norske anlegget for lagring og deponering av lav- og
middels aktivt avfall. Gjennomgangen skulle skje under IAEAs program for kontroll og
evaluering av avfallshandtering - WATRP, Waste Management Assessment and Technical
Review Program. Hovedhensikten var å gjennomgå de lovmessige rammene, prosessen som førte
fram til stedsvalget, det tekniske opplegget for anlegget og de langsiktige sikkerhets- og
strålevernaspektene ved den løsningen som ble valgt.
IAEA imøtekom den norske anmodningen og har innkalt et team av internasjonale eksperter.
Disse er dr Auguste Zurkind (leder), Sveits, Douglas Metcalfe, Canada, Dominique Delattre,
Frankrike, professor dr. Jae-Il Kim, Tyskland, dr. Michael Bell, USA, dr. Ernst Warnecke
(vitenskapelig sekretær), IAEA, og Arnold Bonne (25-27. september), IAEA. Medlemmene av
evalueringsteamet er personlig oppnevnt og deres oppfatninger deles ikke nødvendigvis av deres
respektive regjeringer eller IAEA.
Evalueringsteamet (WATRP) har sått stor pris på tilgangen til skriftlig materiale, den åpne
utvekslingen av informasjoner gjennom drøftinger med de respektive norske eksperter og besøket
til det utpekte stedet i Himdalen og IFEs anlegg for avfallshandtering. Den informasjon som var til
rådighet og som var nødvendig for en gjennomgang av det norske arbeidet med anlegget for
lagring og deponering av lav- og middels aktivt avfall, ble gjort tilgjengelig på engelsk for
evalueringsteamet (WATRP).
Innen de rammer som var sått for gjennomgangen, er teamet tilfreds med den totale tilnærmingen
de ansvarlige norske organer har tatt i utviklingen av et lagrings- og deponeringsanlegg for lavog middels aktivt avfall. Med grunnlag i de informasjoner som fins, mener evalueringsteamet
(WATRP) at det utpekte anleggsstedet i Himdalen, i kombinasjon med det tekniske opplegget
(sarkofager), kan egne seg for lagring og deponering av de relativt små mengdene av norsk lavog middels aktivt avfall. Evalueringsteamet (WATRP) understreker at det kun er nødvendig å
finne et egnet sted, og at det i realiteten ikke er mulig å finne det beste stedet. Teamet oppfordrer
de ansvarlige norske myndigheter til:
- å velge et opplegg for lagring og deponering ut fra de forskjellige foreliggende alternativene og
utvikle detaljerte planer for dette opplegget,

Pressemelding f ra IAEA -WATRP-teani pr . 29 . 09 . 95
„_„___„
- å sprenge ut de respektive lager- og deponirom og samle inn detaljerte stedsspesifikke data fra
byggearbeidet,
- å oppdatere sikkerhetsberegningene i samsvar med disse; og
- å stadfeste egnetheten av det stedet som er valgt for anlegget.
Evalueringsteamet fikk vite at under optimaliseringsprosessen vil publikum i ettertid ikke bli utsatt
for stråling som overstiger 1 u.Sv pr år for sannsynlige scenarier og 100 u.Sv pr år for andre
scenarier. Disse verdiene er langt lavere enn internasjonalt anbefalte grenser for strålingsdoser.
Imidlertid mener evalueringsteamet at det kan være mulig å oppnå denne målsetningen i Norges
tilfelle.
Evalueringsteamet (WATRP) vil innta mer detaljerte funn, synspunkter og anbefalinger for det
framtidige arbeidet i en evalueringsrapport som IAEA etter planen vil overlevere det norske
Statens Strålevern i november 1995.
På anmodning fra medlemsland stiller IAEA til rådighet denne tjenesten fra WATRP for
evaluering av program for handtering av radioaktivt avfall. Slike evalueringer er allerede
gjennomført for Sverige (fire), Storbritannia, Republikken Korea, Finland, Den tsjekkiske
republikk og Den slovakiske republikk.
En annen evaluering gjennomføres for tiden for Frankrike.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:
Avdelingsdirektør Erling Stranden, Avdeling for Beredskap og sikkerhet, Statens Strålevern,
telefon 67 16 25 50.
Førstekonsulent Anita A. Sørlie, Statens Strålevern, telefon 67 16 25 28.
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