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Denna rapport utgör redovisning av ett 
arbete som utförts på uppdrag av KBS. Slut
satser och värderingar i rapporten är för
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Summary 

Temperature distribution in and around the final stor

age has been calculated for BWR-fuel. 

The results are applicable also for PWR-fuel if the 

amount of :fuel is reduced so that the effect per can

ister is the same. 

The calculations are made with the conservative assump

tion of the coefficient of thermal conduction of 

0,75 W/m 0 c in the bentonite. 

The amount of BWR fuel is 1 .4 ton per canister. The 

canister is deposed 40 years after withdrawal from the 

reactor. 

The maximum temperature of 76° C at the surface of the 

canister is reached 10 - 20 years after the time of 

deposition. The highest temperature in the rock, 6o 0 c, 
occurs about 60 years after the deposition. 

At the same time as the temperature continues to sink, 

there isa levelling out of the local temperatue dif

ferences in the storage. These differences are negli

gible after about 1 000 years. 

After 100 000 years the temperature in the storage is 

only a few centigrades above the initial rock tempera

ture. 

The hea.t from the storage reaches the ground surface 

about 200 years after the deposition. The maximum heat 

flow, 0.15 W/m 2 , occurs about 2 000 years after deposi

tion and is considered insignificant compared for 

example with solar energy flow of about 100 W/rn 2 • 
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Sammanfattning:_ 

Föreliggande rapport redogör för beräkning av tempera
turfördelning i och omkring slutförvaret. Beräknin
garna har utförts f6r BWR-bränsle. 

Resultaten ä.r eme1 lertid tillämpbara även för PWR

bränsle, under förutsättning att mängden bränsle be
gränsas i erforderlig utsträckning. 

Beräkningen är gjord för en bränslemängd av 1,4 ton (BWR) 
per kapsel, varvid deponeringen sker 40 år efter uttag 
ur reaktorn. 

Maximi temperatun;;n 76° C på kapslingsytan uppnås 10 - 20 
år efter deponeringens början. Maximitemperaturen 60°c 
i berget inträffar ca 60 år efter deponeringstidpunkten. 

Samtidigt som temperaturen fortsätter att sjunka sker 
även en utjämning av temperaturerna inom förvaret. Ef
ter ca l 000 år är dessa differenser inuti anläggningen 
försumbara. 

Efter ca 100 000 år är temperaturen i berget endast 
några få grader över sitt ursprungsvärde. 

Värmen från förvaringsanläggningen når markytan ca 
200 år efter deponeringstillfället. Det maximala vär,·· 
meflödet, 0,15 Wbn2 , inträffar ca 2 000 år efter depo
nering och är försumbart jämfört exempelvis med solvär

men, ca 100 w/m 2 • 
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1. Inlednincr ----·- ,.. .~.:. 

Sedan utredning om förvaring av aktivt avfall starta
des har ett antal olika utföranden studerats. Härvid 
har även temperaturberäkning utförts för några olika 
alternativ, 

I det följande redogörs för de utförda temperaturberäk
ningarna. 

2.1 _____ Inlednig~ 

Beräkning av temperaturfördelning utförs för en förva
ringsanläggning enligt r,ig~r _1 .. 

Beräkning·en utförs med ett på VBB befintligt datorprog
ram för beräkning av rotationssyrnmetriska temperatur
fält. 

Eftersom anläggningens geometri icke är rotationssyrn
metrisk sker beräkningen stegvis med successiva närman
den från en makromodell för hela anläggningen i stort 
till den enskilda bränslekapseln via en eller flera 
mikromodeller. 

Härvid används beräkningsresultat från den föregående 
modellen som utg&ngsvärden för nästa modell i mindre 
skala. 

2.2 _____ Beräkningsförutsättningar 

Beräkningen utförs för BWR-bränsle. 

Begynnelseeffekten per kapsel motsvarar effekten per 
ton uran vid deponeringstidpunkten 40 år efter uttag 
ur reaktorn enligt [ 1] tabell 6, se Bilaga 1. Efter
som bränslemängden per kapsel motsvarar 1,4 ton uran 
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multipliceras dessa effektvärden med faktor 1 ,4. F6r 
tiden 10 000 

separat från 

- 100 000 år har 

författarna t~ll 

effektvärden erhållits 
" "J 'l 1 , , 
• .J 

Genom linjär interpolering e.rhålls beqynnelseeffekten 
vid deponeringstillfället till 772 W/kapsel. Effektut
veckling-en .i tiden följer sanuna tabell [ 1 J med linjär 
interpolering mellan angivna tidpunkter, vilket är kon
servativt. 

Under förutsättning att effekten per kapsel begränsas 
till här använda värden kan föreliggande beräkning an
ses vara tillämpbar även för PWR-bränsle. Enligt [ 1 J 
tabell 4 varieras f6rhållandet mellan effekterna i 
PWR- respektive BWR·-bränslet från 1, 35 vid deponerings
tillfället till 1 ,41 vid 30 år efter deponeringen. Ef
tersom maximitemperaturen på kapseln uppnås 10 - 20 år 
efter deponeringen, torde därför 1 ton PWR-bränsle per 
kapsel vara ekvivalent till 1,4 ton BWR-bränsle. 

Värmeledningsförmågan i berget 1 inklusive inuti tunnel
systemet sätts lika med 3 W/m0 c. Specifika värmet 

för berget antags vara 2,0 MJ/m30 c. 

2.3 _____ Beräkningens_utförande 

2. 3 . 1 M.akroberäkning 

Förvaringsanläggningen, se Fiuur 2, har stor utsträck
ning i horisontell riktning jämfört med den vertikala 
utsträckningen. Temperaturen vid den vertikala cent
rumlinjen kan därfbr anses vara konstant i horisontell 
riktning. Beräkning av makrotemperaturfördelniLgen 
vid centrum av anläggningen kan därför i princip utfb

ras med en endimensionell modell, se Fiqur 3. För n'_ 

passa datorprogramrnetf har beräkningsrnodellen form2n 
av vertikal cylinder med ytterdiametern 150 m. 
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För att kunna bestämma isotermer vid förvaringsanlägg

ningen har det ansetts vara motiverat att utföra en 
tvådimensionell beräkning med en beräkningsmodell en

ligt Figur 4. Beräkningstiden har dock begränsats till 
1 000 år. 

Beräkningsvolyrnen per kapsel är 

V= abc 

där 

a = kapselns höjd= 4,7 m 

b = avståndet mellan tunnlar= 25 m 
c = avståndet mellan kapslar= 6 m 

Med begynnelseeffekten E0 = 772 W/kapsel erhålles ef
fekttätheten vid deponeringstillfället 

E 
E - o = 

V V 
772 

4,7·25·6 -- 1,095 W/m3 

Refererad till horisontell projekterad yta erhålls yt

effekttäthet: 

E = 4,7 ; EP = 5,147 W/m 2 
y J 

Beräkningsmodellen för endimensionell beräkning fram

går av Figur 3. Siffrorna inuti de cirkelformiga be

räkningselementen betecknar olika material och media. 
Berget är uppdelat på ett antal olika materialnummer 

för att möjliggöra olika starttemperaturer på olika 
djup motsvarande geotermisk jämviktstemperatur med gra

dienten 2,5°/100 m. Motsvarande starttemperaturer 

framgår även av Figur 3. 
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Enligt en senare utförd utredning av U Lindblom, se 
Bilaga ~~, är de i svenskt urberg förekommande tempera
turgradienterna lägre än den vid föreliggande beräk
ning använda gradienten. Enligt Lindblom är den högsta 
förekommande temperaturen i orörd berg på 500 meters 
djup 16° C, vilket skall jämföras med 19,2° C enligt 
Figur 3. 

Föreliggande beräkning är således konservativ. Efter
som superponeringsprincipen gäller kan korrektion för 
ev differens i ursprungstemperatur lätt utföras vid 
behov. 

För bestämning av värmeflödet vid markytan har det vi
sat sig nödvändigt att utföra även en beräkning utan 
geotermisk gradient. 

Randtemperaturen vid markytan, materialnummer 1 i Fi
gur 3, sätts 6,6° C, motsvarande årsmedeltemperaturen 
vid Stockholms breddgrad och hålls konstant. Randtem
peraturen vid beräkningsmodellens nedre gräns, mate
rialnummer 2, hålls konstant, motsvarande den geoter
miska temperaturen 84,5° C på detta djup (3 110 m). 

Siffrorna i rutgränserna betecknar olika värrneövergångs
tal o:, varvid 

1: isolerad yta o: = 0, exempelvis vid modellens 

cylindriska ytteryta 

2: ledande yta o: = 00 , exempelvis de horisontella 

gränserna mellan beräkningselementen 

3: värmeövergångstal mellan luft och berg vid 

markytan o: = 10 W/m2 ° C 

Beräkningen utförs för tiden O - 10 000 år som för en 
transient. För tiden 10 000 - 100 000 år utförs beräk
ningen, med hänsyn till datorkostnader, som beräkning 
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av stationär temperaturfördelning för vid tidpunkterna 
10 000, 30 000 och 100 000 år rådande effektutveckling. 

Enligt författarna till [ 1 J är effektutvecklingen vid 
dessa tidpunkter enligt följande tabell: 

Tidpunkt Effekt per kapsel 0 

w ar 

1 0 000 1 5 

30 000 6,3 
100 000 1 , 2 

Den tvådimensionella beräkningsmodellen, Figur 4, inne
bär i princip att den endimensionella modellen har 
byggts ut i radiell led med ett antal ringformiga ele
ment. 

Förvaringsområdets ekvivalenta ytterradie R beräknas ur 

där 

N = antalet kapslar = 9 000 

a = avståndet mellan tunnlar - 25 m 

b = avståndet mellan kapslar -- 6 m 

Senare har antalet kapslar minskats till 7 000. Med 
samma tunnel- och kapselavstånd har detta ingen inver
kan på temperaturförhållandena vid centrum av anlägg
ningen. 

Efter insättning erhålles 

R = 655,5 m 

Härmed blir effekttätheten samma som vid den endimen
sionella modellen. i verkligheten finns i f5rvarings
området en del transporttunnlar och andra icke utnytt-
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jade områden, varför den verkliga effekttätheten är 
lägre än den vid beräkning använda. 

Beräkningsmodellens ytterradie är 7 000 m. Randtempe
raturerna vid ytterytan hålls konstanta vid o0 c. 
Även bergets utgångstemperatur sätts o° C, vilket inne
bär således att endast inverkan av värmeutvecklingen i 
förvaringsutrymmet studeras. 

2. 3. 2 Mikroberäkning 

Beräkningsmodell.en för mikroberäkning vid en tunnel med 
bränslekapsel framgår av ~igur 5. Tunneln simuleras 
med en ring med stor radie. 

Bränslet simuleras med en ring med h6jden 4,7 och 
tjockleken 0,75 m. Effektutvecklingen vid deponerings
tidpunkten i denna ring erhålls: 

Et 
E = V a•b•c 

där 

Et = effekt per kapsel vid tidpunkten t 
a = kapselns hBjd = 4,7 m 
b = bredden av den ring där värmeutveckling antas 

ske= 2 • 0,75 m = l,5 m 

c - avståndet mellan kapslarna= 6 m 

Exempelvis erhålls vid deponeringstillfället med 
Et = 772 W/kapsel 

E == 18,25 W/m 3 
V 

Modellens utsträckning väljs 20 m uppåt och nedåt från 
ändarna av bränslekapseln. Som randtemperaturer an
vänds de vid makroberäkning erhållna temperaturerna. 
På grund av den långsamma ändringen (minskningen) ctV 

effektutvecklingen kan beräkningen utföras för statio
när temperaturfördelning med konstant effektutveckling 
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vid respektive tidpunkt. Utförs för tidpunkterna 0, 
10, 60 och 160 år, 

De vid denna mikroberäkning erhållna temperaturerna an
vänds som randtemperaturer för en ytterligare mikrobe
räkning av temperaturerna närmast bränslekapseln, se 
Figur 6. Härvid beräknas temperaturerna analytiskt för 
cirkulära cylindrar enligt 

Q • ln dy/di 
6T = 1 • 2TI • Ä (2.11 

där 

Q 

l 

dy 

di 

:\ 

== 

= 
= 
== 

= 
= 
= 

effektutveckling per kapsel 

kapselns längd 

cylinderns ytterdiameter 

cylinderns innertemperatur 

värmeledningsförmåga 

0,75 W/m0 c för bentonit [2] 

3,0 W/m° C för berg 

2.4 Resultat 

2. 4 . 1 Makroberäkning 

Temperaturfördelningen vid centrum av förvaringsanlägg
ningen vid några olika tidpunkter framgår av figur 7. 

Figur 8 - 9 visar isotermer vid 100 respektive 960 år 
efter deponering. Dessa isotermer avser övertemperatur 
relativt bergets ursprungstemperatur. Temperaturfördel
ningen på ett visst djup är konstant över stor del av 
anläggningen. Detta bekräftar således antagandet ovan 
att inget värmeflöde sker i radiell riktning vid cent
rum och att den endimensionella modellen är korrekt 
vad avser temperaturfördelningen vid centrum. 

Den maximala medeltemperaturen i anläggningen uppnås 
ca 100 år efter deponeringens början. Medeltemperatu-



1 0 

rens variation med tiden framgår av F1:_g~t,.E._lQ. Den maxi

mala medeltemperaturen i berget blir 52° c. Detta är 

ett ganska. flackt. maximivärde, 1:c.::mp,~raturen är tämli

gen konstant i ca 400 år. 

Efter ca 2 000 år har medeltemperaturen minskat till 
45° c. 

Temperaturen i berget har praktiskt taget återgått till 

sitt ursprungsvärde efter ca 100 000 år. 

På grund av den i berget magasinerade värmemängden ger 

dock den stationära beräkningen något för låg tempera

tur vid tider längre än 10 000 år. Vid 10 000 år ger 

den transienta beräkningen 2° C högre temperatur än 

den stationära beräkningen. Inverkan av denna efter

släpning antages vara ca 2° C även för längre tider än 

10 000 år och är inkluderad i Figur 10. 

2.4.2 Mikroberäkning 

Temperaturfördelningen vid en tunnel i centrum av för

varet vid några olika tidpunkter framgår av _:figur 11. 

Av denna figur :framg·år att den erhållna temperaturför

delningen är konservativt beräknad, eftersom de erhåll

na medeltemperaturerna är högre än de som randtempera

turer insatta temperaturerna. Vid tiden 10 år är de 

erhållna temperaturerna ca 3° C för hög-a, vid 50 år 

1° r·· h'' ca C or oga. 

Dessa kurvor representerar en lokal medeltemperaturför

delning vid tunnlar. Även här blir den lokala tempera

turfördelningen lägre mitt emellan kapslarna, varför en 

ytterligare konservatism erhllls om dessa temperaturer 

används som randtemperatur vid beräkning av kapslings

temperaturen enligt beräkningsmodell 1 Figur 6. 
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Den lokala temperaturhöjningen intill kapslarna beräk
nas enligt (2.1). ovan och framgår av nedanstående ta
bell med beteckningar enligt Figur 6. Ekv (2.1) gäller 
för långa rör, varför även dessa tabellvärden är konser
vativa. 

Inverkan av dessa konservativa förutsättningar kan upp-
skattas till minst 3° C vid tiden 1 0 år. Denna och 
andra justeringar är icke inkluderade i nedanstående 
tabell. 

Lokal temperaturförhöjning 

Tid- Ef- i'.\t fitbent T medel T Tkapsel punkt fekt berg berg 
0 w oc oc oc oc ar 

0 772 6,4 25,5 39 45 71 
10 643 5,2 20,8 50 55 76 
60 330 2,7 10,6 57 60 70 

160 175 1 , 4 5,7 55 56 62 
460 102 0,8 3,3 53 54 57 
960 60 0,5 1 I 9 50 51 52 

1 960 33 0,3 1 , 1 46 46 47 
4 960 21 0,2 0,7 39 39 40 
9 960 1 5 0, 1 0,5 35 35 36 

30 000 6,3 0 I 1 0,2 27 27 27 
100 000 1 , 2 22 22 22 

Kapseltemperaturen är införd i Figur 10. Maximitempe
o raturen, 76 C, inträffar 10 - 20 år efter deponerings-

tidpunkten. 

0 Ma_xirni temperaturen i b.erget., 60 C, uppnås enligt t.:·.=-
bellen ovan ca 60 år efter deponeringens början. 
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2.4.3 Inverkan av spalter 

Vid beräkningen ovan har ej hänsyn tagits till spalter 
mellan bränslekapsel och bentonitblock samt mellan ben
tonitblock och berget. Dessa spalter fylls med bento
nitpulver som kan ha en lägre värmeledningsförmåga än 
bentonitblocken. Konservativt antags att värmelednings
förmågan i spalten kan vara 0,3 W/m° C vid lägsta tänk
bara fukthalt. 

Ändring av temperaturen över spalten erhålls 

T = Q • S ( 1 __ 1_) 
S lu "d \spalt ~ber 

där 

= effekten i W 

=spaltenstjocklek i m 

= bränslekapselns längd= 4,7 m 

= diameter vid spalten i m 
0 = värmeledningsförmåga i spalten= 0,3 W/m C 

= vid beräkningen använd värmeledningsförmåga= 
= 0,75 W/m° C 

Vid 10 år efter deponering erhålls med Q = 644 W 

vid_bränslekapsel 

med S 

och d 

6TS 

= 30 mm 

= 750 mm 
0 = 3,6 C 

vid_berg:et 

med s = 50 mm 

och d = 1 500 mm 

6TS = 3,0° C 

Den sammanlagda inverkan av spalterna uppgår således 
maximalt till 6, o° C och torde vara av samma storleks-· 
ordning som konservativismen i föreliggande beräkning. 
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2.4.4 Värmeavgivning vid markytan 

Värmeavgivning vid markytan vid centrum av anläggningen 

framgår av F'igur 12. Värmeflödet från förvaret når 

markytan ca 200 år efter deponeringstillfället. Värme

flödet uppnår sitt maximivärde, ca 0,15 W/m 2 , ca 2 000 

år efter deponeringen. 

Som en jämförelse kan nämnas att årsmedelvärdet av sol

strålningen vid markytan är av storleksordningen 

100 Wfm2 vid Stockholms breddgrad [ 3 J · 

Inverkan av värmeavgivningen från förvaringsanläggnin

gen på klimatet etc torde därför vara försumbar. 
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Bilaga 2 

TEMPERATUR- OCH VÄRMEBILDNINGSFöRHALLANDEN I SVENSKT URBERG 

Doc Ulf Lindblom, Hagconsult AB 

Allmänt 

Från gruvor och djupa borrhål vet man att temperaturen i jordskorpan 
stiger mot djupet, normalt med mellan s0 c och 40°C pr km. 

Temperaturen på anläggningsnivån hör till de förutsättningar som på
verkar de bergmekaniska och hydrologiska beräkningarna för slutförvaret, 
jfr KBS Teknisk rapport 54, liksom ventilationsbehov m.m. 

Temperaturen i berggrund av urbergstyp är till största delen orsakad 
av värme bildning genom radioaktivt sönderfa 11 i själ va bergmaterialet. 
Endast till en mindre del har de förhöjda temperaturerna samband med 
värmeflöde från djupare belägna delar i jordklotet. 

Värmeflödet i berggrunden 

Som en följd av den nedåt stigande temperaturen måste värme strömma 
uppåt mot markytan. Om värmledningstalet är k W/m, 0c (se KBS Teknisk 
rapport 54:1 sid 28), värmekapaciteten c J/g, 0 c, densitetenf g/cm3 

och värmebildningen~ W/g får ekvationen för värmeledning utseendet 

öT=_l_(k 
a t 3 c 

där T = temperaturen, t = tiden och z = djupet från markytan. 

Om vi antar att temperaturjämvikt uppnåtts, dvs ~= 0, 
6 t 

blir 



Integrering ger den stationära temperaturfördelningen i berggrunden 

T = T + ?o 
o k 

z - ½ -~ z2 
k 

där T O och q. 0 är temperatur respekt i ve värmefl öde vid markytan. 

I själva verket befinner sig övre delen av den svenska berggrunden 
inte i temperaturjämvikt. Detta beror på, att den sista nedisningen 
för ca 14 000 år sedan kylde ner bergytan till omkring O 0 c. Från den 
teoretiska temperaturfördelningen pågår för närvarande en temperatur
ökning på djup mindre än ca 1 000 m. 

Temperatursprånget från O till ca 8 °c skedde för uppskattningsvis 
8 000 år sedan, då isen avsmälte. Sedan dess har temperaturen stigit 
ca 3 °c på 500 m djup i förhållande till den teoretiska temperatur
fördelningen vid O 0c marktemperatur, jämför figur 1. 

Temperaturen på 500 m djup kan med värmeledningstalet k 
uppskattas till 

Här är1 0 uttryckt i mW/m2 ocho<., i pW/g = ,o-12 w;g 

0 
= 3,5 W/m, C 

Det råder ett definierat samband mellan värmebildning och värmeflöde i 
prekambriska bergområden, (Landström et al, 1978). I ett stort antal 
borrhål i granitområden har Roy et al (1968) funnit, jämför figur 2 

<:/- 0 (mW/rn2) = 33 + l8c<., (p\✓/g) 

Insätts detta samband ovan får man 

T500 = 7,6 + 2,4o<., (°C) 

om värmebildningen<X, uttrycks i pW/g 

2. 



Värmebildning 

I berggrunden förekommer radioaktiva isotoper av kalium, uran och 
torium. Dessa sänder ut 00-partiklar1 (-partiklar och elektroner med 
mycket hög hastighet. Dessa partiklar bromsas vid kollisioner med om
givande atomer. Rörelseenergin frigörs då i form av värme. Exempel: 
l g U-238, som utgör 99,28 % av beståndsdelarna i naturligt uran, 
avger 9,4 ,o-8w. 1 g K - 40 som utgör 0,012 % av naturligt kalium 

10 -BW. -8 avger 2,8 g Th-232 avger 2,7 · 10 W. 

3. 

Är halten av radioaktivt material i bergmassan känd kan således värme
bildningskoefficienten ri., bestämmas. För en bergart som innehåller u ppm 
(miljondelar) uran, k % kalium och t ppm torium blir (Werner et al, 1978) 

<X,= 0,095 u + 0,035 k + 0,026 t 

I granitiska bergarter i allmänhet ligger halterna av ifrågavarande 
ämnen på omkring 3,9 ppm uran, 3,6 % kalium och 16 ppm torium. Detta 
ger en värmebildningshastighet av ca 0,9 pW/g. 

Unga granitmassiv uppvisar ofta betydligt högre halter av uran och 
torium. Enligt spektrometermätningar och neutronaktiveringsanalyser 
är exempelvis de aktuella halterna 13,5 ppm, 4,8 % respektive 50,3 ppm 
för Bohusgranit. Värmeproduktionen blir därför ca 2,8 pW/g. 

Det finns förhållandevis unga granitintrusiv med hög värmegenerering 
på många håll i den svenska berggrunden, som figur 3 anger. Således är 
Karlshamn - Spinkamålagraniten i Blekinge ca 50 % mer värmegenererande 
än graniten i anmänhet medan Halen-graniten, öster om Olofström med 
O<'.,::::;. 3,5 pW/g har 4 gånger högre värmegenerering än normalt, vilket får 
betraktas som ett extremfall. I Oskarshamnstrakten finns exempel på ett 
mycket begränsat granitpart ·i med hög vä rmegenereri ng. 

Temperaturen på 500 m d.iuo kan då enligt det tidigare resonemanget bedömas 
0 

variera i intervallet +9,0 till +75 C beroende på bergartstypen. 



4. 

Resultat från några temperaturmätningar 

Mätningar av temperaturen på stora djup i kristallin berggrund är ytterst 
sällsynta. Nedan ges några data från litteraturen (Hasselström, 1972): 

Hå 1 djup 

m 

516 

500 

500 

520 

Bergart 

Leptit 
Leptit 
Granit 
Granit 

Temp. 
oc 

13,7 
12,7 
11 ,5 

13, l 

Bedömning av temperaturen vid slutförvarsnivån 
vid undersökningsområdena 

Gruva 

Grängesberg 
Stråssa 
Intrånget 
Zinkgruvan 

De tre undersökningsområdena för förläggning av slutförvaret är 
Finnsjöområdet nära Forsmark i Uppland, Kråkemålaområdet vid Simpevarp 
i Småland och Karlshamnsområdet i Blekinge. 

Finnsjöområdet representerar en vanlig berggrundstyp i Sveriges urberg. 
Anomal värmegenerering kan inte förväntas och den sannolika temperatu
ren på 500 m djup är +9-ll°C. 

Kråkemålaområdet är beläget i götemargraniten, en yngre urbersgranit 
med hög värmegenerering ca 3 pW/g. Dentroliga temperaturen på 500 m 
nivån kan här beräknas vara + 14- 16°c. 

Undersökningsområdet_i_Karlshamn hamnar utanför Karlshamn - Spinkemåla 
och Halengraniterna, och är beläget i Blekinge kustgnejs. Denna bergart 
har troligen samma eller något lägre värmegenerering än genomsnittet, 
varför den sannolika temperaturen på 500 m djup kan sättas till +8--l0°c. 
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