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Kemakta Konsult AB

Posiva - Superplasticizers i slutförvar
Kemakta utreder eventuella risker som skulle kunna uppstå vid använd-
ning av superplasticizers i Posivas slutförvar och utvärderar vilka typer av 
superplasticizers som medför lägst risk. Superplasticizers är polymerer 
som binder till cementpartiklar och gör betongen mer lättfl ytande även 
med mindre mängd vatten. Detta förlänger tiden innan betongen styv-
nar samtidigt som den mindre vattenmängden resulterar i en starkare 
betong. De är därför betydelsefulla, men kan möjligtvis fungera som 
komplexbildare och minska radionuklidernas sorption, stimulera mikro-
biell aktivitet och orsaka högre koncentrationer av sulfi d. Vi gör en kritisk 
litteraturgranskning och tar fram en konceptuell modell kombinerat 
med enkla modellberäkningar för att ge en delvis kvantitativ analys av 
riskerna. 

Vill du veta mer?
Kontakta Lars Olof Höglund 08-617 67 17 (loh@kemakta.se)
eller Miranda Keith-Roach 08-617 67 18 (miranda@kemakta.se)

Kemakta Konsult AB erbjuder högkvalitativa konsulttjänster inom förorenade områden, avfalls-
hantering, radioaktivt avfall och strålningsrisker. Vi har över 40 års erfarenhet av att anta 
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

Vill du jobba hos oss?
Kemakta söker experter inom modellering 
och säkerhetsanalys för radioaktivt avfall

Kemakta är inne i en expansionsfas och vi söker nya experter för 
att förstärka våra tjänster inom modellering och säkerhetsanalys 
för radioaktivt avfall. Våra uppdrag har en spännande bredd och 
täcker frågeställningar kring såväl slutförvaret för använt kärn-
bränsle som låg- och medelaktivt avfall. 

För mer information gå in på vår hemsida eller tala med Maria Lindgren 
08-617 67 67 alternativt skicka mail till maria@kemakta.se

Vi ser fram emot din ansökan!

SKB - Korrosion inducerad av jordströmmar
Kemakta undersöker vilken påverkan befi ntlig och eventuell framtida 
strömöverföring mellan Sverige och andra grannländer kan ha på den 
långsiktiga säkerheten för slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall SFR 
i Forsmark. Jordströmmar kan förväntas uppstå kring likströmselektro-
der som under vissa förhållanden används vid strömöverföring genom 
Östersjön. Dessa elektroder kan hantera mycket hög eff ekt vilket kan 
resultera i små lokala strömmar även i berget runt SFR och därigenom 
påverka korrosionsmekanismer av t.ex. radioaktivt stål i förvaret. Eventu-
ell risk för förhöjd korrosionshastighet på grund av dessa jordströmmar 
undersöks bl.a. med hjälp av detaljerad modellering i Comsol Multi-
physics.

Vill du veta mer?
Tala med Magnus Sidborn 08-617 67 30 eller magnus@kemakta.se

SKB - Projekt SFR utbyggnad 
Kemakta har deltagit i både ledning och genomförande av delprojektet 
säkerhet efter förslutning för SFR:s utbyggnad. Under det senaste året 
har vi fokuserat på utredningar till kompletteringar av ansökan enligt 
både miljöbalken och kärntekniklagen. Kemaktas arbete inkluderar 
bland annat kompletteringar gällande metodiken för säkerhetsanalysen 
och hur radionuklidernas sorption på berget påverkas av komplexbild-
are. Vi är även engagerade i planeringen av den kommande preliminära 
säkerhetsanalysen för ett utbyggt SFR.

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


