
Analys av påverkan mellan två slutförvar i 
Finland
Kemakta har på uppdrag av Posiva Oy utrett om miljön i slutförvaret för 
använt kärnbränsle vid Olkiluoto riskerar att påverkas av problematiska 
ämnen från ett ovanförliggande slutförvar för låg- och medelaktivt avfall.

Studien har inneburit ett omfattande modelleringsarbete av bland 
annat reaktioner mellan grundvatten och betong, alkalisk nedbrytning 
av cellulosa samt av utspädnings- och buff ringsprocesser i berget. Resul-
taten kommer att publiceras i en POSIVA-rapport och ingå i underlaget 
för deras beslut om placeringen av slutförvaret för låg- och medelaktivt 
avfall.

Vill du veta mer?
Kontakta Lars Olof Höglund 08-617 67 17 eller loh@kemakta.se

MARFA-modellering
I den pågående säkerhetsvärderingen för det planerade förvaret för 
långlivat radioaktivt avfall, SFL, har vi fått uppdraget att modellera 
transport av radionuklider i geosfären. Detta görs med mjukvaran 
MARFA som förutom diff usion, advektion och sorption i bergsmatris 
och sprickmineral används för att modellera dispersion av radionuklider 
i fullskaliga CPM/DFN-modeller, vattenkoncentrationer och sorption 
enligt Smart Kd-konceptet.

Vill du veta mer?
Kontakta Mikael Asperö 08-617 67 11 eller mikael@kemakta.se

Nyheter

Kemakta Konsult AB

Uranurlakning
Kemakta har i samarbete med Mats Tröjbom Konsult utrett om vitt-
ring av bergmassor från SKB:s verksamheter i Forsmark kan påverka 
vattenkvaliteten i Öregrundsgrepen. Uran är klassat som ett särskilt 
förorenade ämne varför halterna i vattenförekomster ska hållas inom 
uppställda vattenkvalitetsnormer. Inom utredningen har studerats de 
regionala och lokala bakgrundshalterna av uran, liksom tillskott från 
utströmmande grundvatten och vittring av bergmassor. Vittringen har 
beräknats med en reaktiv transportmodell där hänsyn tagits till bland 
annat kinetiken för olika mineralreaktioner i bergmassorna.

Vill du veta mer?
Kontakta Lars Olof Höglund 08-617 67 17 eller loh@kemakta.se
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Välkomna!

SKB - Projekt SFR utbyggnad
Vi jobbar vidare inom delprojektet säkerhet efter förslutning, där vi 
deltar med expertkunskap gällande bland annat radionuklidtransport, 
kvalité och datahantering. Under våren har vi bidragit till att svara på 
kompletteringsfrågor från mark- och miljödomstolen och förbereder 
oss nu för att besvara frågor från Strålskyddsmyndigheten.

Vill du veta mer?
Tala med Maria Lindgren 08-617 67 67 eller maria@kemakta.se

Vi välkomnar våra nya medarbetare Ksenija Orlovskaya Köll och 
Sara Grolander. Ksenija är erfaren i efterbehandling av förorenade 
områden. Sara är expert på kärnavfallsäkerhetsanalyser med fokus mot 
ytsystem.

Sedan årsskiftet har Kemakta en ny VD och ledning - Gabriella Fanger 
VD, Mark Elert vVD, aff ärsområdesansvarig miljö och Maria Lindgren, 
aff ärsområdesansvarig radioaktivt avfall. Alla tre har långvarig anställ-
ning vid företaget.    

”Vi ska förvalta det framgångsrika företag som vuxit fram under före-
gående VDs, Bertil Grundfelt, ledning och samtidigt utveckla Kemaktas 
verksamhet med målet att ta fram ännu eff ektivare lösningar på våra 
kunders miljö- och avfallsproblem”, säger VD Gabriella Fanger. 

Vår nya ledning!

Kemakta Konsult AB erbjuder högkvalitativa konsulttjänster inom förorenade områden, avfalls-
hantering, radioaktivt avfall och strålningsrisker. Vi har över 40 års erfarenhet av att lösa 
utmaningar inom dessa arbetsområden, både nationellt och internationellt.

Har du någon fråga om hur Kemakta kan hjälpa dig, 
tveka inte att kontakta 

för radioaktivt avfall
Maria Lindgren 08-617 67 67 eller Maria@kemakta.se

för miljö
Mark Elert 08-617 67 57 eller Mark@kemakta.se


