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Det tar mycket långt tid för den joniserade verkan hos utbrända 
kärnbränslen att nå den naturliga bakgrundsnivån och därför är 
ett av kraven för valet av placeringen av ett slutförvar att så väl 
miljön som människornas hälsa ska skyddas från den skadliga 
verkan radioaktiviteten har. Kravet innebär att avfallet måste 
isoleras och därmed anläggas i en geologisk formation, vilket 
för Sveriges del innebar att slutförvaret skulle komma att place-
ras i urberget. Valet av plats för det svenska kärnbränsleförvaret, 
där använt kärnbränsle från kärnkraftverken ska slutförvaras på 
närmare 500 meters djup, föll den 3 juni 2009 på Forsmark i 
Östhammars kommun. Kärnbränsleförvaret kommer att place-
ras i Söderviken som ligger intill Forsmarks kärnkraftverk och 
totalt kommer den 1,90 miljarder år gamla berggrunden att 
inrymma 12 000 ton använt kärnbränsle. Berggrunden i 
Östhammars kommun är seismiskt lugnt, men det finns dock ett 
stort sprickzonsystem och sprickor på platsen som anses ha 
bildats en kort tid efter de plastiska skjuvzonerna var aktiva. 
Området domineras av medelkorning metagranit med mafiska 
intrusioner. Dessa bergarter har blivit utsatta för metamorfos 
och plastisk deformation för 1,85 miljarder år sedan.

Under platsundersökningen i Forsmarksområdet har i stort sett 
endast förväntade bergarter och bergartfördelningar återfunnits, 
förutom ett fåtal förekomster av porös granit (episyenit) samt en 
uppsprucken berggrund ner till cirka 200 meters djup. Episyenit 
är relativt ovanlig, men där den förekommer kan den komma att 
påverka slutförvarets kvalitet. De flesta episyeniter är geogra-
fiskt kopplade till sprickor och sprickzoner, men det finns 
undantag där det inte återfinns något distinkt förhållande till 
sprickzonerna på platsen. 
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Sammanfattning 
Det tar mycket långt tid för den joniserade verkan hos utbrända 

kärnbränslen att nå den naturliga bakgrundsnivån och därför är ett av kraven för valet 
av placeringen av ett slutförvar att så väl miljön som människornas hälsa ska 
skyddas från den skadliga verkan radioaktiviteten har. Kravet innebär att avfallet 
måste isoleras och därmed anläggas i en geologisk formation, vilket för Sveriges del 
innebar att slutförvaret skulle komma att placeras i urberget. Valet av plats för det 
svenska kärnbränsleförvaret, där använt kärnbränsle från kärnkraftverken ska 
slutförvaras på närmare 500 meters djup, föll den 3 juni 2009 på Forsmark i 
Östhammars kommun. Kärnbränsleförvaret kommer att placeras i Söderviken som 
ligger intill Forsmarks kärnkraftverk och totalt kommer den 1,90 miljarder år gamla 
berggrunden att inrymma 12 000 ton använt kärnbränsle. Berggrunden i Östhammars 
kommun är seismiskt lugnt, men det finns dock ett stort sprickzonsystem och sprickor 
på platsen som anses ha bildats en kort tid efter de plastiska skjuvzonerna var aktiva. 
Området domineras av medelkorning metagranit med mafiska intrusioner. Dessa 
bergarter har blivit utsatta för metamorfos och plastisk deformation för 1,85 miljarder 
år sedan. 

Under platsundersökningen i Forsmarksområdet har i stort sett endast 
förväntade bergarter och bergartfördelningar återfunnits, förutom ett fåtal förekomster 
av porös granit (episyenit) samt en uppsprucken berggrund ner till cirka 200 meters 
djup. Episyenit är relativt ovanlig, men där den förekommer kan den komma att 
påverka slutförvarets kvalitet. De flesta episyeniter är geografiskt kopplade till 
sprickor och sprickzoner, men det finns undantag där det inte återfinns något distinkt 
förhållande till sprickzonerna på platsen.  

 

Abstract 
It takes a very long time for ionizing radiation of used nuclear fuel to 

return to a natural background level, for this reason one of the requirements for the 
selection of the location of a repository was that the environment as well people's 
health would be protected from the harmful effect of radioactivity. This requirement 
means that the waste must be isolated in a geological formation. In Sweden the 
repository will be built in the crystalline bedrock. The location for the Swedish nuclear 
fuel repository at nearly 500 meters depth at Forsmark in Östhammar was decided 3 
June 2009. The repository will be located at Söderviken, close to the Forsmark 
nuclear power plant in a 1.90 billion year old bedrock that will accommodate 12,000 
tons of spent nuclear fuel. The bedrock of Östhammar is a seismically quiet, however 
there is a large system of fracture zones and fractures at the site considered to have 
been formed shortly after the ductile shear zone deformaton. The geology is 
dominated by medium grained metagranite with mafic intrusions. These rock volumes 
have been subjected to metamorphism and ductile deformation at c. 1.85 Ga. 

The site investigations shown that the bedrock composition was as 
expected, except for a few locations of a porous granite (episyenite) and a fractured 
bedrock down to about 200 meters depth. This rock is relatively uncommon, but may 
affect the quality of the repository. Most episyenites are geographical associated to 
fractures and fracture zones, but there are exceptions where there are no distinct 
relationships to the latter.   
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Inledning 
Att förstå berggrunden i Forsmarks området (figur 1) är av största vikt 

eftersom ett geologiskt slutförvar för utbränt kärnbränsle är planerat på 500 meters 
djup i området. Ansökan om att uppföra ett slutförvar i Forsmark behandlas för 
närvarande enligt miljölagstiftningen av Miljödomstolen (miljöskyddslagen 
(1969:387)) och Strålsäkerhetsmyndigheten (Nyberg, 2011).  

Bergrunden i Östhammars kommun tillhör den sydvästra delen av den 
Fennoskandiska skölden och bildades under den Svekokarelska orogenesen för ca 
1,90- 1,85 miljarder år sedan. Berggrunden i Forsmark domineras av en relativt 
homogen metagranitoid (Hermansson, 2007). I borrkärnor har dock en omvandlad 
porös variant, en episyenit, påträffats. Denna bergart är relativt ovanlig, men har 
egenskaper som kan komma att påverka slutförvarets kvalitet där den förekommer. 
Episyenit bildas från en ursprunglig granit som lakats på sitt kvartsinnehåll. 
Kvartsupplösningen i episyeniten i Forsmarksområdet antas ha ägt rum för mellan 
1,80–1,70 miljarder år sedan då berggrunden deformerades under spröda 
förhållanden. Episyeniterna återfinns vanligen längs sprickzoner, varav de flesta av 
håligheterna som bildats fylls igen under ett senare skede med nya mineral 
(Petersson et al, 2012). Den process som beskriver upplösning av kvarts benämns 
episyenitisering och beskrivs närmare i kap 3.1. 

Syftet med detta arbete är att sammanställa information angående 
platsvalet för det framtida kärnbränsleförvaret med avseende på bergrundens 
förutsättningar samt att ge en inblick i den omvandlade granit, episyenit, som 
återfinns i Forsmark. 

 
Figur 1. Översiktskarta över Uppland med Östhammars kommun och Forsmark utmärkt 
(SKB, 2010). 
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1. Planerat kärnbränsleförvar i Forsmark 
Valet av plats för det svenska kärnbränsleförvaret, där högaktivt använt 

kärnbränsle från kärnkraftverken ska slutförvaras på närmare 500 meters djup, föll 
den 3 juni 2009 på Forsmark i Östhammars kommun. Kärnbränsleförvaret kommer 
att placeras i Söderviken som ligger intill Forsmarks kärnkraftverk. Totalt kommer 
förvaret att inrymma 12 000 ton använt kärnbränsle (SKB, 2012). Kandidatområdet i 
Forsmark utgörs av ett 6x2 kilometer stor relativt homogen berggrund som omgärdas 
av kraftiga skjuvzoner, hela området ligger dock inom en så kallad tektonisk lins. Den 
dominerande bergarten ner till 1000 meters djup är en 1,90 miljarder år gammal 
metagranit, dvs en regionalt metamorfiserad granit. Andra bergarter som även 
förekommer i området är amfibolit, granodiorit-tonalit, pegmatit samt pegmatisk granit 
(SOU 2011:14, 2011). 

 

1.1 Förstudier 
Eftersom det tar mycket långt tid för den joniserade strålningen i det 

utbrända kärnbränslet att nå nivåer som närmar sig de naturliga bakgrundsvärdena 
var ett av kraven på slutförvaret att så väl miljön som människornas hälsa ska 
skyddas från den skadliga verkan radioaktiviteten har under minst 100 000 år. Kravet 
innebär att avfallet måste isoleras och därmed anläggas djupt i marken, vilket för 
Sveriges del innebar att slutförvaret kommer att placeras i urberget. De första stegen 
att finna en lämplig slutförvarsplats togs 1972, för att ge en god uppfattning om hur 
den svenska berggrunden ser ut. Geologiska studier genomfördes över hela landet i 
olika geologiska miljöer och med hjälp av tidigare geologiska kartor och geofysiska 
undersökningar kunde man identifiera ett stort antal lämpliga områden för ett framtida 
slutförvar. SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) inledde i sin tur sitt arbete med att 
finna lämpliga områden för slutförvaren 1991. Lokaliseringsförutsättningarna i åtta 
kommuner i landet ledde till senare de detaljerade platsundersökningar som utfördes 
i Forsmark och Oskarshamn (SKB, 2000). 

Syftet med förstudierna var att undersöka de berggrundsgeologiska 
förutsättningarna för ett framtida slutförvar som fanns på platserna. Vid Forsmark 
identifierades områden som under förstudien visat sig potentiellt gynnsamma för 
lokalisering av ett slutförvar, och en översiktlig geologisk undersökning utfördes 
därför på platsen med fokus på bergartstyp, deformationsgrad, homogenitet, lokala 
sprickzoner samt sprickfrekvens. Förekomst av plastiska skjuvzoner inom 
delområden som inte påverkats av senare spröd deformation dokumenteras också 
under denna fas (SKB, 2000).  

Under förstudierna identifierades berggrund som hade goda 
förutsättningar för ett framtida slutförvar men de gav även svar på: 

 Anläggnings- och transportfrågor 

 Grundvatten- och geokemiförhållanden 

 Industrietablering (teknik, resurser) 

 Samhällsfrågor (politik, miljö, boende i området) 
Baserat på flygmätningar framställdes radonriskkartor. Normala 

radonhalter i berggrunden ligger under 50 becquerel/kilo och mätningarna från 
förstudien påvisar att radonhalten är låg till normal i större delen av Östhammars 
kommun. Förhöjda värden återfinns lokalt i kommunens östra delar. Tydliga 
skillnader förekommer mellan olika bergarter. Höga radonhalter i slutförvaret 
påverkar inte den långsiktiga säkerheten men utgör ett arbetsmiljöproblem under 
bygg- och drifttiden (SKB, 2000).  
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Underlaget för förstudierna baserades på redan befintligt information och 
några borrningar genomfördes inte under detta skede. SKB hade under 
förstudieskedet en aktiv dialog med såväl allmänhet och kommun som med 
länsstyrelse. Sammanfattningsvis kan man påstå att förstudierna kartlade de 
teoretiska förutsättningarna medan platsundersökningarna stod för de praktiska 
undersökningarna (Nyberg, 2011). 
 

1.2 Platsval  
SKB har mellan åren 2002 och 2007 genomfört omfattande 

platsundersökningar, borrningar, analyser och 800 vetenskapliga rapporter har 
publicerats om Forsmarks området. Geologiska karläggningar har gjorts såväl från 
markytan som genom borrningar ner till 1000 meter i berggrunden. Borrkärnor har 
tagits upp och en mängd olika mätningar har gjorts i borrhålen, bland annat 
borrhålsloggning med ett antal geofysiska metoder och vattenkemiska provtagningar 
(SKB, 2010). Den erhållna datan har sedan analyserats, utvärderats, jämförts och 
sammanställts till platsmodeller som beskriver hur platserna ser ut idag samt hur de 
förväntas förändras med tiden. 

Platsundersökningen pågick under fem år av ett cirka tio 
kvadratkilometer stort så kallat kandidatområde (figur 2). Enligt SKB har 
kandidatområdets nordvästra del de bästa förutsättningarna för ett framtida 
kärnbränsleförvar. Under denna period studerades bergets sammansättning och 
strukturer, bergmekaniska förhållanden, biosfärsförhållanden, grundvattenströmingen 
och grundvattnets sammansättning. Berget i Forsmark ansågs ha goda 
förutsättningar, eftersom berggrunden är homogen och relativt torrt i förvarsdjup, dvs. 
har få vattenförande sprickor. Att berget är sprickfattigt har bidragit till att 
bergspänningarna är något högre än normalt i svensk berggrund, men ej så höga så 
att slutförvaret kommer att påverkas. Berget leder även bort värme effektivit vilket i 
sin tur bidrar till att de varma kapslarna med kärnbränsle kan förvaras närmare 
varandra och därmed kan volymen på förvaret minskas i jämförelse med exempelvis 
om slutförvaret hade placerats i Oskarshamn (SKB, 2001). 

Då platsvalet var gjort kunde SKB fokusera på det utvecklingsarbete som 
är nödvändigt för att bygga och driva ett kärnbränsleförvar samt att färdigställa alla 
tillståndsansökningar som lämnades för prövning hos miljödomstolen och 
strålsäkerhetsmyndigheten år 2010. I mars 2011 inleddes myndigheternas prövning 
och byggstarten för slutförvaret beräknas tidigast till nästa år, 2014 (SKB, 2010).  
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Figur 2. Kartan visar de områden som anses geologiskt lämpliga för slutförvaret av utbränt 
kärnbränsle mellan Forsmarksverket och Kallrigafjärden, d.v.s. kandidatområdet samt det 
prioriterade området för platsvalet (SKB, 2010). 

 
1.3 Platsundersökning 

Efter att beslutet om platsval godkänts 2001 och 2002 genomfördes 
platsundersökningar vid Forsmark. Förstudieskedet övergick således till nästa skede: 
Platsundersökningsskedet. Valet av dessa platser baserades på följande kriterier: 

 Homogen struktur och sammansättning på bergmassan 

 Bergvolym med dokumenterat låg vattenföring. 

 Låg sprickfrekvens på hällytor 

 Stort avstånd mellan sprickzoner 

 Flack berggrundstopografi 

 Låg risk för seismisk aktivitet (SKB, 2010). 
 

Omfattande undersökningar av områdena genomfördes genom häll- och 
borrkärnekartering, och under denna tid utvecklades även av nya och mer 
anpassade undersökningsmetoder (SKB, 2010). Platsundersökningen indelades i två 
etapper, under den första gjordes ett antal 1000 meter djupa kärnborrhål med syftet 
att undersöka de geologiska och hydrologiska förhållandena på djupet. Etapp två 
bestod av en utvärdering av erhållen data (Nyberg, 2011). 
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2. Berggrunden 
Sveriges berggrund utgörs av ett stabilt sköldområde med låg seismisk 

aktivitet. Nästan samtliga, 95%, av alla jordskalv sker i gränsen mellan två 
litosfärsplattor, således är även berggrunden i Östhammars kommun ett seismiskt 
lugnt område. Det finns dock ett stort system av sprickzoner och mindre sprickor som 
anses ha bildats när berggrunden i området började deformeras sprött för ca 1,7 
miljarder år sedan. Reaktivering har skett vid upprepade tillfällen i de redan 
existerande sprickorna (SKB, 2012).  

Bergrunden i Östhammars kommun tillhör den sydvästra delen av den 
Fennoskandiska skölden och bildades under den Svekokarelska orogenesen för ca 
1,90- 1,85 miljarder år sedan. Vid denna tid utgjorde Forsmark en geologisk miljö 
som kan liknas vid dagens Nya Zeeland, där en oceanskorpa subduceras under en 
kontinentkant och bidrar till en riklig förekomst av aktiva vulkaner. Forsmarksområdet 
utsattes i tidpunkterna mellan de olika magmatiska pulserna för kraftig deformation i 
form av kompression (Hermansson, 2007).  

Metagranitoider finns representerade som såväl mörka mer basiska 
bergarter som de ljusare sura bergarterna i området. Metagranit är ett samlingsnamn 
för de kvartsförande bergarterna som granit, granodiorit och tonalit. Bergarterna är 
vanligen jämn- och medelkorniga, med undantag för vissa metagraniter och graniter 
som har porfyrisk textur. Kornstorlek beror i regel på att stelningsprocessen varit 
långsam. De äldre granitiska, grövre bergarterna är vanligen endast svagt 
deformerade vilket anses vara goda egenskaper för ett djupförvar. De mindre vanliga 
mafiska och intermediära bergarterna består framförallt av biotit, hornblände och 
plagioklas medan de ultramafiska bergarterna väsentligen består av olivin och 
pyroxen. Inom Forsmarksområdet förekommer även något yngre deformerade 
metagrantier som bildades för cirka 1,87 miljarder år sedan (Wik et al., 2006). 
Förekomster av porös granit (episyenit) samt en uppsprucken berggrund ner till cirka 
200 meters djup har även dokumenterats (SKB, 2012).  

Området domineras av den medelkorninga metagraniten med mafiska 
intrusioner. Dessa bergsvolymer har blivit utsatta för metamorfos och plastisk 
deformation för 1,85 miljarder år sedan, åldern av de mindre intrusionerna är idag 
osäker (Möller et.al., 2003). Variationer i metagraniten har påträffats exempelvis vid 
Trollgrundet, där är metagraniten grå, glest porfyrisk, medelkornig och homogen 
vilket tidigare inte varit känt. Sprickfrekvensen är låg och den dominerande 
sprickriktningen är nordnordost till nordost och väst till västnordväst. Endast låga 
uranhalter är uppmätta i det undersökta området (Peterson et al., 2002).  

Bergarterna inom Forsmarksområdet har indelats in i två huvudgrupper 
(grupp 1 och grupp 2) med avseende på grad av metamorfos och intensiteten av 
plastisk deformation. Grupp 1 utgörs av 1,90–1,89 miljarder äldre intrusiva, 
vulkaniska och sedimentära bergarter. Dessa bergarter har påverkats av plastisk 
deformation för 1,85–1,80 miljarder år sedan i anslutning till den Svekokarelska 
orogenesen. I områdets nordligaste del är bergartern stråkvis kraftigt deformerade 
och utgörs delvis av migmatiter. Grupp 2 består av intrusiva yngre djupbergarter som 
apliter, pegmatiter och graniter som bildats under den senare delen av den 
Svekokarelska bergskedjebildningen för cirka 1,80 miljarder år sedan och är oftast 
endast lokalt påverkad av plastisk deformation (Mattson et al., 2004). Dessa utgör en 
betydligt mindre volym i Forsmark än de äldre bergarterna, vilket beror på att den 
magmatiska aktivitet successivt förflyttade sig allt längre bort från Forsmarksområdet 
(Hermansson, 2007). De yngre graniterna har dock bildats i anslutning till plastisk 
deformation och innehåller xenoliter från äldre bergarter. Att de yngre graniterna har 
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en begränsad volym och att den inte är totalt homogen bidrar till att de inte är 
idealiska för ett djupförvar (Petersson et al., 2012). Den plastiska deformationen har 
gett upphov till flera storskaliga skjuvzoner medan de spröda deformationerna har 
gett upphov till förkastningar och sprickzoner i olika skalor (figur 3) (SKB, 2000). Den 
plastiska deformationen är koncentrerad runt de tektoniska linserna och har gett 
upphov till både plana, linjära och kornformade strukturer (Söderbäck, 2008). Under 
de senaste 1,75 miljarder åren har bergrunden repetitivt deformerats under spröda 
förhållanden. Det finns flera nordvästliga sprickzoner, varav de flesta har en längd på 
två till fyra kilometer. Avståndet och frekvensen mellan dessa spricksystemen är 
normala för svensk berggrund (SKB, 2000).  
 

2.1 Deformationszoner 
Deformationszoner utgör mekaniska försvagningar i berget (figur 3). 

Singöskjuvzonen är en storskalig, närmare 30 km bred, plastisk skjuvzon som följer 
Upplandskusten mellan Gimo och Öregrund. Skjuvzonen bildades för ca 1,8 miljarder 
år sedan och den stryker i nordvästlig riktning och har nästan vertikal stupning (SKB, 
2012). De kraftigt deformerade bergarterna som utgör skjuvzonen omges av relativt 
opåverkade tektoniska linser. Den spröda Singöförkanstingen följer kusten längs 
Forsmark och är en cirka 200 meter bred regional förkastning. Förkastningar är mer 
distinkt avgränsande än de plastiska skjuvzonerna vilket påverkar dess egenskaper 
för ett slutförvar negativt, då de spröda deformationszonerna ofta är leromvandlade, 
har hög sprickfrekvens och är vattenförande. Rörelser har förekommit inom 
Singöförkastningen även under de senaste 450 miljoner åren (SKB, 2000).  

 I Östhammar har även två regionala skjuvzoner tolkats, en i sydvästra 
delen och en i sydöstra delen av kommunen. De är mellan två och fem kilometer 
breda varav den sydöstra återfinns mellan Vattholma och Österbybruk och är 40 km 
lång medan den sydöstra är 30 km lång och återfinns mellan Gimo och sjön Vällen. 
Mellan de olika sprickzonerna återfinns linser som oftast överstiger 40 km2. Även 
dessa innehåller mindre sprickzoner som troligen utgörs av förkastningar, vilket 
indikeras på förekomsten av kraftiga deformerade bergarter som beccia och 
myloniter samt förskjutningar av bergartsgränser. Den sydöstra skjuvzonen innehåller 
en tektonisk lins.  Grundvattencirkulationen sker framförallt i sprickor och sprickzoner. 
Eventuella framtida skalv kan utlösas i redan existerande svaghetszoner, vilket 
innebär att lågsprickfrekvens är avgörande för var ett framtida slutförvar placeras 
(SKB, 2000).   
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Figur 3. Förekomst av plastiska planstrukturer (bandning, förskiffring, gnejsighet) och spröda 
zoner i nordöstra Uppland (SKB, 2000). 

 

2.2 Tektonisk lins 
Inom Singöskjuvzonen återfinns tektoniska linser, vilket motsvarar små 

öar som inte berörts av den plastiska deformationen i samma skala som den 
omgivande berggrunden, men även här förekommer sprickzoner och sprickor. 
Området för det tilltänkta djupförvaret ligger inom en tektonisk lins bestående av röd 
homogen, svagt förskiffrad, stänglig metagranit (figur 4). Områdets centrala delar 
består till stor del av homogen granit, men små inslag av metagranit och pegmatit 
samt inneslutningar av metavulkanit förekommer (SKB, 2000) 

Den tektoniska linsen med homogen berggrund, belägen mellan de 
regionala skjuvzonerna (figur 4), har en vertikal utsträckning från ytan ned till ett djup 
på 500-1000 meter. Osäkerhet finns dock vad gäller förekomst av flacka sprickzoner 
inom linsen. Både till öster och väster gränsar området till berggrund som innehåller 
stora variationer. Graniten som bildar kärnan i Forsmarkslinsen bildades för 1,90-
1,89 miljarder år sedan genom att magma långsamt började stelna (SKB, 2010). 
Linsens yttre gränser, homogenitet och låga deformationsgrad har noga studerats 
och dokumenterats, karteringar har även utförts utanför linsens gränser. Efter utförd 
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fältkontroll utfördes tre större tolkningsförändringar: Området utökas i linsens södra 
del, såväl mot nordost som sydväst, området minskas vid linsens nordvästra spets, 
antalet sprickzoner minskas i förhållande till tidigare tolkningar (SKB, 2012). 

Slutförvaret beräknas vara två kvadratkilometer och därför finns det goda 
förutsättningar för att förlägga det i endast ett bergblock, varav den tekoniska linsen 
är ett fullgott alternativ då dess storlek uppgår till närmare 40 km2 (SKB, 2000).   

 

 
Figur 4. Den tektoniska linsen (rosa) sträcker sig över hela kandidatområdet och omgärdas 
av områden som påverkats av plastisk deformation (skuggade områden) (SKB, 2010). 
 

2.3 Borrhålsresultat 
Ett större antal kärnborrprov har tagits i Forsmarksomårdet och 

petrofysiska data från borrhålen har insamlats. Informationen innefattar densitet, 
porositet, elektrisk resistivitet, gammaspektrometri, inducerad polarisation, magnetisk 
susceptibilitet, remanent magenetisering samt magnetisk susceptibilitets anisotropi 
(AMS) (Mattsson et al., 2004). Borresultaten påvisar skjuvzonernas betydelse för ett 
slutförvar i en tektonisk lins, förekomst av höga bergsspänningar samt de 
vattenkemiska förhållandena. Data från borrkärnorna inhämtas med bestämda 
intervall längs borrhålen och totalt har 88 deformationszoner identifierades med hjälp 
av dessa. Sprickzonerna är viktiga för att förstå den kinematiska historien på platsen, 
dvs var, när och hur bergsrörelser förekommer. Huvuddelen av strukturdata som 
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samlats in från borrkärnorna visar att sprickzonerna styrker nordväst-sydöst och har 
en brant stupning (Saintot et al., 2011).  

Två vertikala djupprofiler har tagits fram vid Forsmarksområdet (figur 5A 
och 5B). Profilerna sträcker sig ned till 1000 meters djup och belyser tolkningen av 
berggrundens sammansättning samt de strukturgeologiska förhållandena längs och 
tvärs över den tektoniska linsen. Valet av profil har baserats på berggrundgeologin 
och de lokala och regionala deformationszoner som återfinns inom området. I båda 
profilerna har en flack sprickzon återgetts på 300-400 meters djup, denna zon är 
dock helt hypotetisk då möjligheten för en sådan kan existera (SKB, 2000). Profil A-B 
(figur 5A) över den tektoniska linsen i nordväst-sydostlig riktning korsar fyra tolkade 
lokala sprickzoner som är parallell med stängligheten i berggrunden och med 
veckaxlarna i de småskaliga veck som återfinns på platsen. Profil C-D (figur 5A) 
ligger i sydväst-nordostlig riktning, vinkelrät mot profil A-B. Den sträcker sig tvärs 
över den tektoniska linsen och Singöskjuvzonens kraftigt deformerade bergarter, 
även flera regional och lokala sprickzoner korsas i profilen exempelvis 
Singöförkastningen (figur 5B). 
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Figur 5A. Berggrundskarta med geologiska profiler över Forsmarksområdet. 
Teckenförklaring ses i figur 5B (SKB, 2000). 
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Figur 5B. Geologiska profiler i Forsmarksområdet, profilernas läge ses i figur 5A. 
Skärningspunkten för profil A-B och C-D ses i punkten 0 m (SKB,2000). 

 
I en av borrkärnorna (KFM02A) som togs upp under 

platsundersökningstadiet hittades zoner av starkt deformerad rödaktig 
hålrumsförande metagranit. En minerologisk undersökning av denna visar att 
metagraniten utarmats på kvarts varvid håligheter uppstått som sedan ersatts av 
albit. Denna process benämns episyenitisering och bergarten som bildas kallas 
episyenit (Möller et al., 2003). De prov som innehåller episyenit har hög porositet, låg 
magnetiska susceptibilitet och låg resisitivitet, i dessa prov förekommer hålrum med 
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avsnörda slutna porer. Prov av episyenit i den övre delen av ett kärnborrprov 
uppvisar en anrikning av kalium och torium i förhållande till omgivande berg 
(Mattsson et al., 2004). Håligheterna i bergsvolymer kan antingen ha ett magmatiskt 
ursprung (gasbubblor som bildats under kristalliseringsprocessen) eller ha bildats 
som ett resultat av senare hydrotermala processer (Möller et al., 2003). Hålen i 
kärnborrprov, KFM02A, har en rörliknande form som antyder att denna har bildats 
genom kanaliserade fluidflöden, vilket innebär att fluiderna endast når delar av en 
sprickzon på grund av reaktivering och utfällning av mineral. De rörliknande hålen 
antyder även att avlägsnandet av kvarts skapat en permeabel struktur som 
successivt ökar i områden som påverkats av hydrotermala fluider och därmed 
expanderar episyeniten. Icke-reaktiva mineraler, exempelvis fältspat, skyddar 
däremot granitska bergarter i spricksystem från direkt kontakt med undermättade 
kiseldioxidfluider (Petersson, 2012). Ytterligare en process, sealing-off (dvs 
avskärmning), kan lokalt öka kiseldioxidens löslighet då sprickan blir relativt 
ogenomtränglig. Trycket från fluiderna i dessa fickor tenderar att bli högre än i andra 
delar av systemet och därigenom ökar kiseldioxidens löslighet. Detta kan ske när 
bergarten befinner sig på ett djup då den har egenskaper mellan spröd och plastisk, 
då öppna sprickor snabbt läks av mineralutfällningar. Fluiderna rör sig då mot de 
regioner med lågt hydrostatiskt tryck vilket leder till en omedelbar övermättnad och 
således avsättes kvarts i dessa områden (Petersson et al., 2012). 

 
Figur 6. Platserna för borrhål KFM01A, KFM02A och KFM03A inom kandidatområdet (SKB, 
2010). 



13 
 

Episyenitbildningen i Forsmark uppstod då berggrunden deformerades 
under spröda förhållanden mellan 1,80–1,70 miljarder år sedan och är associerad 
med övergång till en rödaktig bergart (på andra platser kan episyenitisering 
förknippas med övergång mot en vit bergart istället). Undersökningar med avseende 
på petrologi, geokemi och petrofysik av den rödfärgade graniten som förekommer i 
sprickzoner påvisar att hematit och järnoxidhydroxid som bildats vid låga 
temperaturförhållanden (150-250 ˚C) längs mikrosprickor och korngränser orsakar 
den rödaktiga färgen av episyeniten. Sprickorna är vanligen fyllda med kalcit, epidot, 
och klorit (Möller et al., 2003). Bevarandet av den ursprungliga magmatiska texturen 
och förekomst av autogena mineral (dvs strainfria mineral) i episyeniten i 
Forsmarksområdet visar att den är post-metamorf. Episyenit formar ofta avlånga, 
rörliknade kroppar från några decimeter upp till tiotals meter i storlek. De är även 
oregelbundet fördelade och dess orientering skiljer sig när de förekommer i 
spricksystem (Petersson et al., 2012). 

Albitisering (omvandling till albit) anses vara en viktig process för 
bildandet av alla episyeniter i Forsmark. Under albitiseringen förbrukas kisel när den 
reagerar med aluminium i plagioklas. Detta leder till att albitinnehållet i episyeniterna 
är avsevärt högre än i det omgivande berget. Detta innebär att en del av det från 
kvarts frigjorda kisel kan vara en komponent i plagioklas som bildas under 
albitiseringen, likt albit som kristalliserar håligheter (Petersson et al., 2012). 
Osäkerhet kring episyenitens bildningsätt kan sammanfattas i två punkter: 

 Temperaturen i fluidkanalerna var troligen högre än 300˚C. 
Skedde upplösningen av kvarts vid 1,70 miljarder år sedan var 
temperaturen betydligt högre längs sprickzonen. 

 Det kemiska ursprunget hos fluiderna som orsakar 
kvartupplösningen är till stor del okända. Den måttliga salthalten 
är dock en bidragande faktor (Petersson et al., 2012). 

 

3. Definition av episyenit 
Termen episyenit myntades under en period av intensiv 

uranprospektering då en hålrumsförande bergart med magmatiskt utseende och 
syenitiskt sammansättning påträffades. Episyenit bildas när en granit övergår från att 
vara kvartsrik till att vara kvartsfattig. Kornstorleken och texturen av protoliten 
bevaras, men kvarts har ersatts av hålrum (figur 7A och 7B). Bergarten kan innehålla 
upp till 13% porutrymme efter upplösning av kvarts, men små nybildande mineral kan 
förekomma i dessa håligheter (Selnert et al., 2008) Episyenit bildar ofta relativt små 
oregelbundna rörliknande kroppar, mindre än 100 m. Dessa kroppar återfinns i den 
övrigt opåverkade granitiska protoliten. Färgen på episyenit är antingen djupröd eller 
vit med succesiva övergångar till ursprungsbergartens färg (Sandström & Tullborg, 
2006).  
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Figur 7A. Episyenit från Forsmark där hålrum efter kvarts ersatts av vit kalcit. Borrkärnan är 
5 cm i diameter (Sandström & Tullborg, 2006). 
 

 
Figur 7B. Uppsprucken episyenit där sprickfyllnaderna av sprickorna består av klorit, kalcit 
och lerminiral. Borrkärnans diameter är 5 cm (Sandström & Tullborg, 2006). 
 

De flesta episyeniter förekommer i anslutning till sprickor och 
sprickzoner, men episyeniter kan även förekomma i sprickfria områden (Möller et al., 
2003). Experiment har visat att det finns ett samband mellan typ av 
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sprickfyllnadsmineralogi och episyenitisering. Eftersom deformationszoner utgör 
kanaler för bland annat hydrotermala lösningar påverkar nybildade hålrum 
berggrunden och deformationszonernas fluidtransportegenskaper (Selnert et al., 
2008). 

Episyenitisering beskriver endast det makroskopiska resultatet av en 
bergarts relativa kvartsinnehåll och processerna som leder till upplösning av kvarts 
kan vara mycket varierande (Möller et al., 2003).  Eftersom episyenit är porös 
underlättar den för efterföljande mineralavsättningar, särskilt för hydrotermalt bildade 
uranmineral (Petersson et al, 2000). Alla episyeniter har en likartad paragenetisk 
utveckling, och kan innehålla sekundärt bildade malmer, så kallade epigenetiska 
mineraliseringar framförallt bestående av U, Au och Pb-Zn-Cu (Möller et al., 2003).  

Trots att episyeniter har studerats i över 40 år så är processerna som 
driver kvartsupplösningen fortfarande till stor del okänd och än idag kvartstår ett antal 
frågor om episyenitens ursprung och utveckling där varje enskild förändring i 
processen är viktiga att förstå episyenitisering i sin helhet (Petersson et al., 2012). 

 

3.1 Episyentitbildning – Episyenitisering 
Kvartsupplösningen i episyeniten i Forsmarksområdet antas ha ägt rum 

för mellan 1,80–1,70 miljarder år sedan då berggrunden deformerades under spröda 
förhållanden. Episyeniterna återfinns vanligen längs sprickzoner, där de flesta av de 
bildade håligheterna fylls under ett senare skede av nya mineral (figur 8). 
Utbredningen av episyeniterna tyder på att fluider som påverkat bergarten har haft en 
måttlig salthalt och en temperatur på över 300˚C. Upplösningsprocessen påverkades 
av den ökande permabilitet som lokaliserats i de rörliknade formerna. Den direkta 
kopplingen till sprickzoner visar att episyenitbildningen sker i anslutning till denna och 
inte i isolerande massiva delar av graniten (Petersson et al., 2012).  

Det är hydrotermala fluider som löser upp kvarts och orsakar episodisk 
albitisering eller kristallisering av kalifältspat. Många episyeniter är komplexa och 
variationerna avspeglar fluiderna som orsakat kvartsupplösningen och om 
omvandlingarna är magmatiska, meteoriska eller om de har ett ursprung från andra 
källor. Sammansättningarna av fluider och stabila syreisotoper i sekundära mineral 
som fyllt ut hålrum i Forsmark tyder på att dessa bildats ur hydrotermalt, meteoriskt 
vatten. Fluiderna som orsakat kvartupplösningen har studerats i mineral som anses 
vara i jämvikt med upplösningsprocessen (Möller et al., 2003). 

Episyenitbildning kan indelas i fyra huvudstadier: 
1. Upplösning av kvarts  
2. Albitisering av plagioklas 
3. Håligheterna fylls av apatit, hematit eller kvarts 
4. Utfällning av järnkarbonat (Petersson & Eliasson., 1997). 
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Figur 8. Succesiv upplösning och utfällning av kvarts i granit. A) Ursprunglig granit B) 
håligheterna återfylls med kvarts C) slutprodukt (Petersson & Eliasson, 1997)  

 

Den absoluta tidpunkten för de enskilda förändringar och hur de olika 
stadierna uppstår är viktiga för att tolka uppkomsten av dessa system. Upplösningen 
av kvarts är ofta associerad med andra mineralogiska förändringar och eventuella 
mineraliseringar i episyeniten. Håligheterna i graniten fylls men fyllningarna kan 
variera i både sammansättning och komplexitet, de vanligaste mineralen är dock 
kvarts, albit, anatas, karbonater, muskovit, klorit, apatit, hematit och pyrit (Möller et 
al., 2003). Mörka mineral ersätts oftast med klorit, hematit eller anatas. Om fler 
bergarter än granit återfinns i ett visst område är det sannolikt att episyenit bildas i 
alla bergarterna (Petersson et al., 2012).  

Att förstå hur episyenitisering går till i detalj är svårt eftersom bildningen 
sker i flera steg med såväl upplösning, utfällning som igenfyllning. Fluid- och 
syreisotopsammansättningarna i fältspat är känsliga för förändringar och kan 
reaktiveras vid låga temperaturer. Modeller visar att upplösningsprocessen som sker 
under retrograda förhållanden har orsakats av meteoriska fluider med måttlig salthalt, 
vid lågt tryck (0,3-1,8 kbar) och under succesivt lägre tempertur från grönskiffer 
facies (250-400˚C). Vid temperaturer runt 360-400 ˚C ökar lösligheten av kvarts i 
vattenhaltiga fluider som medför att de ursprungligen kvartsmättade fluiderna blir 
undermättade och således kan lösa ut mer kvarts. När sedan temperaturen sjunker 
under 360 ˚C minskar lösligheten och kvarts fälls ut. Denna process kräver stora 
fluidvolymer och kanalvägar för fluiderna dvs. sprickor och spricksystem (Möller et 
al., 2003).  

Andra modeller antyder att upplösningen av kvarts med tillhörande 
albitisering är orsakad av sena magmatiska, deuteriska fluider. Dessa tolkningar 
baseras på syreisotopsammansättningar i fältspat, som anses vara i jämvikt med den 
bildade episyeniten. Bohusgraniten i sydvästra Sverige är ett exempel på detta där 
isotopsammansättningen indikerar att kristallisationen skedde vid höga temperaturer. 
Detta innebär att förändingen alstrats på plats under den slutgiltiga kristallisationen 
av bergarten vid ett tryck på 4 kbar och temperaturer över 670 ˚C. Denna modell 
stöds av att många episyeniter förekommer som kluster, i skarpt avgränsande 
kroppar istället för att återfinnas längs sprickor och i sprickzoner (Petersson et al., 
2002). 

Ökat pH-värde på grund av plötslig tryckminskning är en mekanism som 
även tros öka upplösningsprocessen av kvarts under episyenitbildningen. Denna 
tolkning bortser dock från att lösligheten hos kvarts avtar med minskade tryck. 
Kokning kan dessutom öka alkaliniteten tillfälligt. Resultatet av denna process är 
utfällning då mängden löst kisel i den kvarvarande vätskan skulle öka i en snabbare 
takt än vad som kan upptas av det stigande pH-värdet i fluiderna. Man har således 
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dragit slutsaten att enbart ett förhöjt pH-värde inte i sig självt kan orsaka 
episyenitbildning. Dolejš och Wagner (2008) återskapade mineralogiska särdrag från 
episyeniter genom termodynamisk simulering, och påvisade att kvarts blev instabilt 
efter albitisering av kalifältspat vid ett volymsförhållande på nio till ett mellan fluid och 
berg och att den är fullständigt upplöst när förhållandet uppgick till 165 till ett. 
Geometrin och fördelningen av episyenit är avgörande för hur dessa förhållanden ser 
ut (Petersson et al., 2012). 

 

3.2 Episyenit i Sverige 
Episyeniter återfinns på många plaster runt om i världen, forskare från 

Irland och Frankrike var dock tidiga med att beskriva bergarten som en porös granit. 
Inom Europa förekommer episyenit ofta i Hercynska graniter och är således relativt 
unga. Bildningen kopplas samman med den tektonotermala utvecklingen av området 
och deras ålder har bestämts med U-Pb dateringar. I Sverige har episyenitisering 
påverkat 1,89–1,84 miljarder år gamla uranrika graniter och är associerade med 
anrikning av natrium, kalcium och basmetallersulfider (Petersson et al., 2000). 

Fram till för tio år sedan (dvs 2003) hade endast två platser i Sverige 
med episyenit beskrivits i vetenskapliga publikationer, Arjeplog- Arvidsjaur- Sorsele i 
norra Sverige och Bohusgraniten i sydvästra delarna av landet. Arjeplog- Arvidsjaur- 
Sorseleområdet förknippas av trettio uranmineraliseringar (Möller et al., 2003). 
Uraninit är ett mineral som ofta förekommer i zoner med episyenit som fyllningar 
längs mikrosprickor. Utfällning av uraninit antas ha följt episyenitiseringsprocessen 
och har daterats till 1,75 miljarder år. Detta antyder att hydrotermala fluider längs 
befintliga sprickzoner gav upphov till de förändringar som så småningom ledde till 
uranmineralisering i detta område (Petersson et al., 2000). Episyenit har 
dokumenterats med anseende på petrologi, geokemi, geokronologi samt med stabila 
isotoper och vätskeinneslutningar.  Episyenitisering har påverkat de uranrika 
graniterna och de ryolitiska porfyrerna som blivit anrikade på natrium och kalcium 
samt sulfider (Petersson & Eliasson, 1997). 

Episyenitiseringen av Bohusgraniten anses ha ägt rum i succesiva steg: 
1. Upplösning av kvarts tillsammans med ablitisering av plagioklas. 
2. Utfyllnad av håligheter med apatit, anatas, glimmer och kvarts. 
3. Sporadisk leromvandling samt utfällning av ankerit (Petersson et 

al., 2002). 
 

På några lokaler har syreisotoper i kvarts tolkats att de bildats efter 
albitiseringen och detta indikerar på att senmagmatiska deuteriska fluider orsakade 
omvandlingen. Ytterligare en förekomst av desilificierad granit har dokumenterats i 
Stripa där en borrkärna med rödaktig, porös, kvartsfattig granit påträffats i två zoner 
varav den ena är 1,7 m bred och den andra 3,0 m bred på ett djup av 360 m (Möller 
et al., 2003).  
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Slutsats  
Ett slutförvar för utbränt kärnbränsle bör vara säkert i minst 100 000 år 

och därför måste vi redan idag skaffa oss kunskap om de geologiska processerna 
som kan komma att äga rum i framtiden. Genom prognoser skapade med hjälp av 
platsens geologiska historia kan modeller göras för framtida påverkan på 
berggrunden eller grundvattnet och de utförda platsundersökningarna vid Forsmark 
har kompletterat denna kunskap. Framtida rörelser förväntas troligast ske om 
tiotusentals år i samband med nästa avsmältning från en ny inlandis. När rörelser 
uppstår, oavsett deras ursprung, kommer dessa att uppstå längs gamla förkastningar 
och sprickzoner. Därför bör större sprickzoner helt undvikas vid lokaliseringen av 
slutförvaret. Mindre sprickzoner kan accepteras inom den bergvolym där slutförvaret 
byggs, men kan då påverka hur utformningen av anläggningen ser ut. Genom att 
man studerat relationer mellan rörelsebelopp, magnituder på skalv och längden på 
sprickzonerna kan analyser göras för att bedöma de möjliga framtida rörelserna på 
platsen och på så sätt avgöra om platsvalet för ett slutförvar är lämpligt eller ej.  

Att bygga ett slutförvar för utbränt kärnbränsle är idag en känslig fråga 
för många då man omöjligt kan veta hur framtiden kommer att se ut. Enligt en 
opinionsundersökning som Novus Opinion gjort under våren 2013 anser 73 % i 
Östhammars kommun att frågan om slutförvaring ska lösas av dagens generationer 
om dagens teknik och kunskap uppfyller myndigheternas säkerhetskrav, medan 17 
% anser att det vore bättre att vänta med att lösa den långsiktiga förvaringen av det 
använda kärnbränslet, för att få tillgång till ny kunskap och teknik. Framförallt är det 
miljöorganisationer som idag har en negativ syn på slutförvaret då man är rädd för 
bland annat läckage till Östersjön av det radioaktiva avfallet, vilket skulle ge 
katastrofala följder för miljön. Att kritiska synpunkter och eventuella brister tas upp i 
samband med allt från metod till platsval är dock något positivt, då besluten som 
fattas idag kommer att påverka många generationer framöver är det en viktig del av 
processen. Baserat på diskussionen ovan är trots allt slutsatsen att platsvalet för 
slutförvaret i Forsmarksområdet kan anses som ett fullgott alternativ för ett framtida 
slutförvar av använt kärnbränsle.  

Episyenit är enligt Petersson (2012) av mindre betydelse för såväl 
utformingen som säkerheten hos ett geologiskt slutförvar för använt kärnbränsle. 
Albitiseringen tycks ha positiva effekter på de termiska egenskaperna. De mekaniska 
egenskaperna påverkas inte negativt utan förblir mer eller mindre oförändrade. 
Upplösningen av kvarts i episyenit har dock en negativ effekt då de orsakar hög 
porositet, men då episyenitiseringen ofta uppträder i samband med sprickzoner är de 
relativt enkla att lokalisera och på så sätt kan de undvikas genom planering eller 
eventuell bergsförstärkning. 

För närvarande finns ännu inte finns någon konceptuell modell som på 
ett tillfredställande sätt kan förklara bildadet av episyenit och således måste mera 
forskning på området göras. Man har dock kommit fram till att snabba tryck- och 
temperatur förändringar i spröda zoner ökar upplösligheten hos kvarts, lika så förhöjd 
salthalt, vilket innebär att man har kommit ett steg närmare en förklaring på 
bildningen. Episyeniten i Forsmarksområdet bidrar tack vare sin utbredning i enbart 
spricksystem till att ej komma att påverka slutförvarets lokalisering då spricksystemen 
undvikes. 
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