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Öregrundsgrepen utanför Forsmark är en del 
av Bottenhavet och sträcker sig ner mellan 
Gräsö och det uppländska fastlandet. I Fors-
mark planeras Sveriges slutförvar för använt 
kärnbränsle, och havsområdet är därför en väl 
undersökt del av Östersjön. Kraftig vågerosion 
och stor vattenomsättning gör tillsammans med 
en snabb landhöjning att det flacka kustlandska-
pet har en ovanligt händelserik framtid framför 
sig. Det visar SKB:s modelleringar av områdets 
utveckling – modelleringar som sträcker sig 
mycket långt in i framtiden.

Det är nu åtta år sedan SKB, Svensk Kärnbränslehan-
tering AB, valde Forsmark som plats för slutförva-
ret för använt kärnbränsle. Beslutet har inneburit 

mycket omfattande kartläggningar och mätningar både på 
land och i havsområdet utanför. 

Långa perspektiv
Det mesta från berg, via vatten till himmel har kartlagts 

i området, och kustekosystemet är förmodligen ett av de 
mest väl undersökta i Sverige. Havsmiljön här har noggrant 
studerats genom vattenprovtagningar, dykundersökningar 
och strandlinjekarteringar för att beskriva och förstå de do-
minerande ekosystemen i området. Redan tidigt utvecklade 
SKB en ekosystemmodell som beskriver hur olika ämnen 
omsätts i kustområdet. Under senare tid har modellen vi-
dareutvecklats för att kunna jämföras med andra framtagna 
modeller och även användas för sjöarna i området. 

Tack vare dessa och andra undersökningar har SKB 
fått stor kunskap om platsen i dag och av hur området kan 
komma att förändras i framtiden. Under den långa tidspe-
riod som SKB har analyserat händer mycket i Forsmarks-
området. Flera istider kommer att passera, med enorma 
krafter som omstrukturerar ytan, men har liten påverkan 
på slutförvaret på femhundra meters djup. 

Utvecklingen på kort sikt används i miljökonsekvensbe-
skrivningen och i arbetet med att utforma slutförvaret på 
platsen. I ett längre tidsperspektiv, ända upp till en miljon 
år, har SKB analyserat hur platsen kan förändras för att visa 
att slutförvaret är säkert även lång tid efter att det förslutits. 

✒ Ulrik Kautsky & Anna Wahlstéen, SKB

Unik kunskap om  
Öregrundsgrepens framtid
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Vy över Forsmark och öregrundsgrepen. Här ska Sveriges 
slutförvar för använt kärnbränsle ligga, och området är därför 
mycket väl undersökt. landhöjningen ger ett landskap i förän
dring där sjöar omvandlas till myrmarker och hela fjärden så 
småningom torrläggs. längre fram i tiden kommer inlands
isar att pressa ner landet så att det åter blir havsbotten här.
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Strandlinjen förändras
I Forsmark är strandlinjeförskjutningen, alltså summan av 
landhöjning och förändringar av havsnivån, en av de vik-
tigaste faktorerna som påverkar området redan inom en 
mänsklig livstid. Det vittnar exempelvis de många sjöbo-
darna på Gräsö om; de som numera ligger på land eller på 
för grunt vatten för att kunna användas av de skötbåtar som 
är vanliga i trakten. 

Strandlinjens förskjutning kan rekonstrueras bakåt i 
tiden med dateringar av isoleringstidpunkter i sjöar och 
kvartärgeologiska avlagringar. Framåt i tid brukar den ofta 
extrapoleras som en linjär landhöjning, men denna kom-
mer troligen att sakta avta de närmaste århundradena. Den 
pågående globala uppvärmningen kan dock komma att höja 
havs ytan och därmed bromsa strandlinjeförskjutninge n. 
SKB har analyserat scenarier för de närmaste hundra åren 
där dessa globalt högre havsnivåer tillsammans med stor-
mar under korta extremperioder kan ge drygt tre meter 
högre vattenstånd än i dag. Analyserna har hjälpt oss att 
utforma slutförvarets tunnelmynningar och byggnader på 
markytan. 

Vattenomsättningen påverkas
Strandlinjens förskjutning förändrar också havsströmmar-
na och vattenomsättningen i området. SKB har utvecklat 
flera olika modeller för att beskriva hur vattenomsättning-
en i området påverkas av olika vattendjup och klimatför-
hållanden. Även en högupplöst 3D-modell har tagits fram. 
Den visar vattnets genomsnittliga uppehållstid i olika sta-
dier i Öregrundsgrepens framtid och kan användas för att 
beräkna transport och spädning av olika ämnen.

Även Östersjöns salthalt påverkas av att strandlinjen 
förändras, liksom av förändringar i avrinningen från land. 

I en studie rekonstruerades rimliga salthaltsintervall och 
tidpunkter i Östersjöns utvecklingshistoria. Sedan utveck-
lades en numerisk modell för att beräkna salthalten baserat 
på trösklarnas djup och avrinningen till Östersjön. Den 
modellen har sedan använts för att beräkna framtida inter-
vall av möjliga salthalter.

Landskapet utvecklas
För att kunna sätta rimliga värden på förloppet när land-
skapet förändrar sig har SKB utvecklat en landskapsmodell. 
Modellen utgår från dagens djupförhållanden och avlag-
ringar på havsbotten och beräknar hur finare material om-
fördelas när bottnarna kommer närmare ytan. 

En viktig faktor som styr omfördelningen av material 
är fetchen, det vill säga avståndet över öppet hav där olika 
stora vågor kan alstras. I dag är det öppet hav cirka 600 
kilometer åt nordost, vilket ger en för Östersjön extrem 
vågexponering och erosion, ibland till och med ner till 30 
meters djup. Med landhöjningen kommer kusten succes-
sivt att hamna i lä bakom grund och öar, vilket ger acku-
mulationsbottnar även i grunda områden. När havsvikar 
isoleras beräknar modellen hur vikarna växer igen och våt-
marker bildas. Till slut klassas de marker som har tillräck-
ligt tjocka lager med finsediment och torv som potentiellt 
odlingsbara. 

Jordbruk på havsbotten
I dag är jordbruksområdena begränsade i Forsmark, men 
strandlinjens förskjutning kommer successivt att torrlägga 
havsbotten, vilket kan ge förutsättningar för framtida odling. 

Havsbottnarna närmast kusten består av en blockig mo-
rän där inget jordbruk kommer att vara möjligt. Förutsätt-
ningar finns dock att framtida sjöar växer igen till myrar, 

 
sKB:s många undersökningar
under åren 2002–2007 genomfördes en platsundersökning 
med omfattande kartläggningar av berggrund, jordlager 
och markyta i Forsmark. även de marina, limniska och ter
restra ekosystemen kartlades. 

För de marina systemen har ett stort antal under
sökningar inom hydrologi och oceanografi, avlagrings
studier på land och till havs samt detaljerade djup och 
höjdmätningar genomförts. 

omfattande provtagningar har gjorts av vatten i hav, 
sjöar och vattendrag, samt av grundvatten i jordlager och 
berg. under platsundersökningen gjordes 10–18 mätningar 
per år vid ca 60 provpunkter. Förutom vanliga näringsäm
nen analyserades närmare 130 grundämnen och isotoper. 
Därefter har provtagningarna fortsatt i något mindre 
omfattning, och kompletterats med ytterligare studier av 
ekosystemen. 

SKB:s arbete med ytnära ekosystem har engagerat 
ett hundratal personer, bland annat forskare från flera 
universitet. ett tiotal doktorander har utbildats och flera 
examensarbeten har utförts. Totalt har arbetet de senaste 
16 åren genererat runt 1 000 olika aktiviteter inom det 
marina området.

SKB:s forskning inom marina ekosystem kommer 
att fortsätta. ett miljöövervakningsprogram kommer att 
utvecklas i samband med att slutförvaret byggs, liksom ett 
program för recipientkontroll.

FaKTa

Sedan 2002 har SKB genomfört vattenprovtagningar i hav, 
sjöar och vattendrag i Forsmarksområdet. Provtagningen görs 
året om och vintertid kan förhållandena bli särskilt gynn
samma så att provtagningarna går att göra från isen.
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som efter dikning kan ge mindre tegar som kan brukas 
under en begränsad tid. Det finns flera exempel i norra 
Uppland på jordbruksmark som skapats av dränerade sjöar 
och myrar. Dessa har SKB undersökt för att få en bild av 
möjliga framtida jordbruksområden. 

När så småningom hela Öregrundsgrepen börjar bli 
torrlagd kommer stora områden runt Engelska grundet att 
vara odlingsbara. Bottnarna där består av tjocka lager av 
finsediment som kan ge bördiga och stora sammanhäng-
ande fält som går att odla under lång tid.

På längre sikt kommer sannolikt flera flera perioder av 
kallare klimat med djup permafrost och flera nya istider 
där inlandsisen kommer att påverka området, både genom 
lägre havsnivåer och genom att trycket från isen pressar ner 
hela landområden. Även detta har SKB tagit hänsyn till i 
utformningen av slutförvaret.

Omfattande säkerhetsanalys
Viktigt i alla SKB:s analyser har varit att bedöma potenti-
ellt kritiska tillstånd i den framtida utvecklingen som skulle 
kunna påverka slutförvaret och orsaka att radioaktiva äm-
nen kommer ut i berget. 

Slutförvaret kommer att utformas så att det under för-
väntade förhållanden inte ska påverka människor eller 
milj ö. SKB tittar även närmare på mer pessimistiska sce-
narier som potentiellt skulle kunna orsaka att radioaktiva 
ämnen ändå sprids från förvaret. 

Dessa studier utgår från ett framtida jordbrukslandskap 
där befolkningen lever med självhushållning, och därmed 
blir maximalt exponerade för kontaminerad mat och dryck. 
De mest pessimistiska beräkningarna ger en dos som mot-
svarar högst en tusendel av den naturliga bakgrundsstrål-
ningen.

W Här visas hur framtiden kan komma att te 
sig i Forsmarksområdet, utifrån ett av SKB:s 
scenarier. Den övre delen av figuren visar 
inlandsisens tjocklek vid olika tider, och bandet 
på mitten visar hur klimatet varierar. Temper
ade varmare perioder (grön) växlar med kallare 
klimat (blå) och tider med havstäckta förhål
landen (svart). I den nedre delen av figuren syns 
hur djupt permafrosten når i detta scenario (blå 
linje). orange linje (med skala till höger) visar 
strandlinjens nivå jämfört med idag. 

Två perioder med istäckta förhållanden vid 
Forsmark råder under dessa 120 000 år, med 
en inlandsis som är 2 respektive 3 kilometer 
tjock. Permafrosten sträcker sig tidvis flera 
hundra meter ned i marken medan området 
under andra perioder är helt täckt av hav. 
Säkerheten i slutförvaret som ligger 500 meter 
under marken kommer att vara opåverkat av 
alla dessa skeenden.

FoRSMaRK unDeR 120 000 ÅR
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Denna vik nära Forsmark är ett tydligt exempel på 
hur havsvikar växer igen och strandlinjen förskjuts.
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öRegRunDSgRePen I FRaMTIDen

Undersökningarna av ekosystemen syftar främst till att 
bedöma konsekvenserna av en sådan händelse, alltså vad 
som händer om radioaktiva ämnen tar sig upp till mark-
ytan. Det handlar dels om var i landskapet dessa ämnen 
skulle hamna och vad det skulle kunna innebära för män-
niskor i området. Studierna av ekosystemen ger också en 
bild av hur området ser ut innan slutförvaret byggs och är 
därmed en början på ett långsiktigt kontrollprogram av 
miljön i området.

läS MeR
SKB har publicerat mer än 100 rapporter om undersökningar och ma-
rina företeelser i Forsmarksområdet. Dessa rapporter finns tillgängliga via 
www.skb.se/publikationer.

Översikt– Aquilonius (ed), K., 2010. The marine ecosystems at Forsmark and 
Laxemar-Simpevarp. SR-Site Biosphere. SKB TR-10-03, Svensk Kärn-
bränslehantering AB, Stockholm, Sweden.

Övervakningsprogrammet – Evaluation, recommendations and programme, 
SKB TR-15-01, Svensk Kärnbränslehantering AB, Stockholm, Sweden. 

Ambio specialnummer – Humans and Ecosystems Over the Coming Millen-
nia. Volume, 42 Nummer 4 (2013). http://bit.ly/2mKbYkD
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Tre kartor över öregrundsgrepen som visar nutid och en tänk
bar framtid. om 8000 år finns bara ett litet område i norr som 
har anslutning till havet. Den vita linjen visar dagens strandlinje. 
Mark som har tillräcklig tjocklek av finsediment och/eller torv
täcke och är utan block och sten är potentiellt odlingsbar
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Y Här har kvartärgeologer rekonstruerat salthalten i Botten
havet sedan den senaste istiden. Med hjälp av oceanografer 
har också framtidens salthalt beräknats utifrån modellerad 
vattenomsättning, landavrinning och trösklar i olika delar av 
östersjön.
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– FöRR, nu ocH I FRaMTIDen
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