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MKG:s expertstöd

• Christofer Leygraf

Professor i Korrosionslära vid KTH i närmare 30 år. 
Grundare av forskargrupp med mycket högt internationellt anseende.
Mottagare av ett stort antal internationella forskarpriser. 
Medlem i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin.
Sedan några år pensionerad (Prof. emeritus), men fortfarande forskaraktiv.

• Peter Szakálos

Tekn. Dr. i korrosionsvetenskap. Forskningshandledare inom 
korrosionsvetenskap vid KTH samt industriell konsult inom korrosion och 
materialteknik. 
Började som forskningsingenjör på Institutet för Metallforskning på 90-talet 
(nuvarande SWERIM). Grundade eget konsultbolag 2006, Szakálos Materials 
Science AB.
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MKG har arbetat med kärnavfallsfrågor sedan 2005 
och med kopparkorrosionsfrågan sedan 2007

• Johan Swahn har en bakgrund som forskare i kärntekniska frågor på Chalmers. Han är civilingenjör i 
teknisk fysik och är teknologie doktor (Tekn. Dr.) med inriktning på kopplingen mellan militär och 
civil kärnteknik (kärnvapenspridning och kärnavfallsfrågor). Hans skolning ger honom kapacitet att 
förstå korrosionsforskningen, och även vad som är god eller mindre god vetenskaplighet. 

• MKG har arbetat med kopparkorrosionsfrågan sedan den åter blev aktualiserad år 2007 genom 
KTH:s arbete och vetenskapliga artiklar (Gunnar Hultquist, Peter Szakálos m.fl.) och sedan framåt till 
idag. Genom att analysera i stort sett allt som publicerats tidigare, och sedan dess, rörande 
kopparkorrosion, och följt med i den vetenskapliga diskursen, har MKG dragit slutsatsen att det finns 
så pass stora problem med att använda rent koppar som kapselmaterial i kärnbränsleförvaret att 
projektet inte bör genomföras med den tekniken. 

• MKG menar att det saknas vetenskapligt användbart experimentellt stöd för att koppar kommer att 
fungera som tänkt i slutförvarsmiljön. Det finns däremot bra stöd för att det finns en betydande risk 
för att kopparkapseln inte kommer att fungera. Kärnavfallsbolaget SKB, dess konsulter och dess 
samarbetspartners i andra länder har utfört många försök, men de håller vid närmare granskning 
inte tillräcklig vetenskaplig kvalitet eller studerar frågor som är mindre relevanta och under alltför 
korta tider för att visa på eventuella problem. Det hade inte varit svårt att göra ett bra försök som 
visar att koppar fungerar som tänkt i en kärnbränsleförvarsliknande miljö, men det har aldrig gjorts.

• Ett bra exempel på problemet med SKB:s kopparkorrosionsforskning är när ett femårigt försökspaket 
i det s.k. LOT-försöket togs upp år 2006 ur underjordslaboratoriet på Äspö vid Oskarshamns 
kärnkraftverk. När det upptäcktes att det förekommit oväntat mycket kopparkorrosion, särskilt på 
det uppvärmda centralröret av koppar,  publicerades bara information om korrosionen på de 
särskilda kopparbitar som fanns i försöket och inte ens det gjordes med de metallografiska bilder 
som är gängse för att förstå om det t.ex. finns gropfrätning på en metallyta.
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”De kvarstående osäkerheter som mark- och miljödomstolen lyfte 
i sitt yttrande till regeringen påverkar inte naturligtvis den 

långsiktiga säkerheten!” [1]
• Om en betydande andel av kopparkapslarna havererar innan 1000 år har gått påverkas naturligtvis 

strålsäkerheten.

• SSM har gjort egna simuleringar som visar att myndighetens riskgräns för stråldos överskrids om bara 
några 100 av de 6000 kapslarna havererar.

• Om en betydande andel av kopparkapslarna havererar innan 1000 år har gått, och med ett realistiskt 
scenario för hur även lerbufferten och berget inte fungerar som barriärer, blir Formarksområdet till en 
radioaktiv zon som de i Tjernobyl och Fukushima i ytterligare tusentalsår framöver.

• MKG menar att en sådan utveckling naturligtvis är oacceptabel och att kärnbränsleförvaret inte kan 
godkännas. Det har inte under regeringsprövningen framkommit något som ändrar förutsättningarna 
för mark- och miljödomstolens konstaterande att ansökan inte kan ges tillåtlighet.
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”Slutförvaret har inte en betryggande skyddsförmåga även om 
samtliga kapslar har ett genomgående hål vid deponeringen!” [6]

• Återigen, om en betydande del av kopparkapslarna havererar innan 1000 år har gått påverkas 
naturligtvis strålsäkerheten.

• Om kopparkapslarna havererar påverkas lerbufferten som ska skydda kapseln, bland annat av 
kopparkorrosionsprodukterna som produceras vid korrosionen, så att den inte heller är en fungerande 
barriär.

• Det finns en betydande risk att berget inte är den barriär som det antas i modellerna. Vatten flödar 
naturligtvis inte genom det relativt täta berget som det antas i säkerhetsananalysen, utan genom 
tunnlar och större sprickzoner och upp till ytan.

• MKG menar att SKB:s simuleringar i säkerhetsanalysen och kompletteringar, med modeller som säger 
att det blir nästan ingen miljöpåverkan även om en stor del av kapslarna går sönder, är avsiktligt 
missvisande.
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”Slutförvaret har inte en betryggande skyddsförmåga även om 
samtliga kapslar har ett genomgående hål vid deponeringen!” [6]

• Till vänster finns bilder med scenarier 
från SKB:s komplettering till regeringen i 
april 2019. De visar scenarier där det 
alltid finns en eller flera barriärer helt 
intakta. SSM:s riskgräns för framtida 
stråldoser klaras av.

• Till höger finns ett scenario ur SKB:s 
säkerhetsanalys som tillhörde 
kärnbränsleförvarsansökan från 2011. 
Den tunna röda linjen (D*) markerar ett 
scenario där alla kapslar har havererat 
från början och där även lerbufferten 
och berget inte fungerar som tänkt.

• Det finns inget scenario där alla kapslar 
havererar utan lerbuffert- och 
bergbarriärer innan 1 000 år har gått, 
men resultatet skulle förmodligen vara 
dosnivåer på mellan 10 till 100 gånger 
bakgrundsstrålningen (streckade linjen). 
Detta är oacceptabelt.
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”Koppar korroderar i syrgasfritt vatten!” [2]

Koppar reagerar direkt 
med vattenmolekyler:

Foto på en kopparyta exponerat ett år 
i rent syrgasfritt vatten vid 50°C. Dom 
ljusa kristallerna är korrosions-
produkter; kopparoxid med hög 
vätehalt.

Båda dessa processer skapar sprickor i olegerad koppar vilket är kopplat till 
en reaktion med vattenmolekyler där vätet tränger in i kapselmaterialet. Båda 
sprickprocesserna är mycket snabba när de väl initierats. I slutförvars-
sammanhang måste man anse att dessa processer förstör kapslarna 
momentant när de väl har startat. 

Bilden visar väteinducerad sprickbildning 
i SKB-koppar redan efter 13 timmars 
försök(!)

…med allvarliga bieffekter: Väteförsprödning samt 
Spänningskorrosion

Spänningskorrosion i SKB-koppar 
exponerat i Äspö bergslaboratorium 
i ca 9 år, MiniCan-försöken.

REF: P. Szakalos och C. Leygraf, SSM 2019:22, granskningsrapport II, sidorna 29-30. 8



”Saunaeffekten kommer att orsaka kraftig korrosion på kopparkapslarna!”[3]
Saunaeffekten: upphettad kopparkapsel i kall vattenläckande gruvmiljö

Endast ett fåtal metaller klarar indunstningskorrosion med klor- och svavelsalter vid förhöjda temperaturer. 
Inom industrin används titan- eller tantal-legeringar för sådana miljöer, absolut inte olegerad (SKB) koppar.

Med normalt långsamt inflöde av grundvatten i Forsmark så kommer ca 16 kg salt att anrikas per kapselhål per år vilket i
sig är tillräckligt för att lokalt kraftig korrosion skall uppstå, detta inkluderar även spänningskorrosion (sprickbildning)

REF: P. Szakalos och C. Leygraf SSM 2019:22, granskningsrapport II, sidan 16.

Det finns en 
termodynamisk kraft 
som vill driva fukt och 
ånga från de varma 
deponeringshålen till 
den kallare tunneln, 
därmed är det omöjligt 
att undvika olika grader 
av saltindunstning  
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”Den radioaktiva strålningen påverkar kopparkorrosionen!” [4]

Exempel på korrosionsformer där vi inte 
vet hur strålningen inverkar på 
kopparkorrosionen- och som heller 
ej undersökts av SKB- är :
- Atmosfärisk korrosion
- Lokal korrosion
- Korrosion initierats av mikrober
- Korrosion initierat av sulfat
- Spänningskorrosion (annat än som

ren temperaturhöjning)
- Korrosion initierat av saltdeponering

(annat än som ren temperaturhöjning).

Alla dessa korrosionsformer 
kan dessutom samverka.

Låt oss kort diskutera de misstänkt 
farligaste korrosionsformerna:

Studier vid Aalto-universitetet visar att 
strålningen resulterar i ökat väteupptag i 
kopparen samt i förändrad mikro-
struktur, när koppar samtidigt är i kontakt 
med vatten.

Frågan är hur det ökade väteupptaget 
påskyndar spänningskorrosions-
sprickning och väteförsprödning på kort 
och lång sikt?

Svaret är: Ingen vet.

Slutsats: 
Låt kopparprover utsättas för den 
verkliga miljön i en pilot-
anläggning under samtidig 
strålning i åtminstone 10 år, 
men ännu hellre 30 år.

Då får vi automatiskt med alla 
samverkanseffekter och har 
testat hela konceptet under 
verkliga förhållanden.

Om inga korrosionseffekter kan 
ses efter den tiden kan vi känna 
oss tryggare.

Radioaktiv 
strålning 
påverkar 
definitivt 
korrosionen! 

Men vi vet
alltför lite 
om hur det 
sker.

10



”Koppar är inte det bästa kapselmaterialet!” [7]

REF: P. Szakalos och C. Leygraf, SSM 2019:22, granskningsrapport II, sidan 40.

FEBEX: Schweiziskt syrgasfritt slutförvarsförsök under 
18 år med olika metallprover inbäddade i bentonitlera 

(Jfr. SKB:s LOT-försök eller Prototypförvaret)

Testet visade att olegerad SKB-koppar var sämsta metallen.
Gropfrätning med korngränsangrepp uppstod på hela kopparytan.
Enligt SKB och deras anlitade konsulter skall detta inte vara
möjligt i en syrgasfri miljö. Sanningen är att frånvaron av löst
syrgas inte alls skyddar mot lokala korrosionsprocesser såsom
gropfrätning och spänningskorrosion eftersom koppar då i stället
reagerar direkt med vattenmolekyler och/eller vätesulfid.

Det råder koncensus bland nationella och 
internationella (oberoende) korrosionsforskare att 
olegerad koppar inte är ett lämpligt materialval till 
slutförvaret (KBS-3) 

KBS-3 har möjlighet att bli tillräckligt säkert om en 
korrosionsresistent metall används som ytterhölje 
(exempelvis en brons- eller titanlegering)

Bronskanon från tidigt 1600-
tal som legat nerbäddad i 

östersjöns lerbotten. Bärgat 
från regalskeppet Kronan 

utanför Öland. 
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Till slut en forskar-etisk fråga som borde överskugga 
alla andra tekniska frågor som vi diskuterat här:

Hur ska vi forskare, vana vid tidsramar på högst 10 eller 
kanske 100 år, förhålla oss till förutsägelser på 100 000 år?

Värt att påminna om ett 40 år gammalt citat ur KBS Teknisk Rapport 31.
Bedömning av korrosionsbeständigheten hos material avsedda för kapsling av 
kärnbränsleavfall. 
Lägesrapport 1977-09-27.

”Gruppen vill avslutningsvis påtala fördelen med att uppskjuta den slutliga 
förvaringen av avfallet i minst 30 år – gärna 100 år . Fördelarna med detta är flera: 
dels avklingar aktiviteten och värmeutvecklingen från avfallet, dels utvecklas teknik 
och vetenskap så att förvaringen kan utföras på ett teknisk-ekonomiskt optimalt sätt.”
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”Resultatet från LOT-försöken kommer kan ge avgörande svar på 
om koppar är ett lämpligt kapselmaterial eller inte!” [5]
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• Kring år 2000 placerades sju försökspaket i LOT-försöket i Äspölaboratoriet på ca 400 meters 
djup i berget nära Oskarshamns kärnkraftverk. Tre försökspaket som var ettåriga undersöktes 
tidigt.

• I början av 2006 togs ett femårspaket upp. Korrosionen på kopparytorna, särskilt på det 
uppvärmda centralröret, hade blivit oväntat omfattande. En rapport om detta kom 2009, men 
den var mycket fåordig rörande kopparkorrosionen och vetenskapligt saknade den t.ex. 
metallografiska bilder på kopparytor.

• Enda sättet kärnavfallsbolaget har kunnat förklara den oväntat omfattande kopparkorrosionen 
är att allt det lösa syre som inledningsvis funnits i försökspaketet efter deponeringen nått 
kopparytor och reagerat. Men detta är knappast korrekt. 

• Syret i ett försök med koppar och lera tillsammans med grundvatten konsumeras i stället av 
bakterier och av kemiska reaktioner nästan direkt efter förslutningen.

• Kärnavfallsbolaget SKB har gjort senare analyser och bara om varenda syrgasmolekyl som 
funnits i försöket från början har nått kopparytor, kan korrosionen efter 5 år nästan förklaras. I 
stället har förmodligen en annan mekanism, troligen att kopparytan reagerat med vatten 
tillsammans med andra följdreaktioner, åstadkommit korrosionen.

• MKG och dess medlemsföreningar har sedan många år velat se nästa försökspaket i LOT-
experimentet tas upp och analyseras med avseende på kopparkorrosion. Eftersom syrgasen 
säkert var förbrukad efter 5 år skulle ytterligare mer omfattande korrosion visa att antagandena 
om hur kopparkapseln beter sig i en syrgasfri miljö är felaktiga. Kärnavfallsbolaget SKB har hela 
tiden sagt att de inte vill ta upp fler paket och skyllt på olika saker.



”Resultatet från LOT-försöken kommer kan ge avgörande svar på 
om koppar är ett lämpligt kapselmaterial eller inte!” [5]
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• Så sent som den 30 september förra året sa Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG i 
ett gemensamt yttrande till regeringen att det var viktigt att ta upp nästa LOT-paket.

• På ett möte anordnat av Strålsäkerhetsmyndigheten SSM den 16 oktober 2019 avslöjades det att 
SKB tagit upp LOT-paket i smyg utan avsikt att publicera resultaten förrän efter regeringen tagit 
sitt beslut, och inte ens då alla resultat. Det är två nu 20-åriga försökspaket som nu tagits upp.

• Kärnavfallsbolaget SKB har ändrat sig vad gäller redovisningen. Alla kopparkorrosionsresultat ska 
nu presenteras, även från den varmaste uppvärmda delen av kopparrören i försöken där mest 
korrosion bör ha skett. SKB har publicerat en rapport i juni som beskriver försöket och upptaget. 
Bolaget har sagt [till SSM] att rapporten om kopparkorrosion ska komma mot slutet av 
september.

• SSM har sagt att myndigheten ska kvalitetssäkra resultaten. SSM har anlitat en brittisk konsult 
som tidigare stött myndigheten i granskning av vetenskapligheten i SKB:s 
kopparkorrosionsarbete. Resultatet av kvalitetssäkringen ska vara klar innan årsskiftet.

• Om det finns liknande mängder kopparkorrosion som i 
det 18-åriga FEBEX-försöket – som nämnts tidigare – i 
de upptagna LOT-paketen, d.v.s. korrosion i gropar på 
upp till 100 µm (0,1 mm) som i bilden till vänster, kan 
detta inte förklaras med de antaganden om hur 
koppar beter sig i en slutförvarsmiljö som görs av SKB.

• Ansökan kan då inte anses fullgod, utan måste 
underkännas.



Avslutande kommentarer

• SKB, och även i viss mån SSM, säger att det inte blir så farligt om kopparkapseln inte fungerar som tänkt. MKG menar 
att det med realistiska antaganden om samtliga barriärers funktion, kan konsekvensen av att använda rent koppar som 
kapselmaterial ge en betydande strålningsmiljö om 1 000 år i Forsmarksområdet. Stråldoserna kan bli 10-100 gånger 
bakgrundsstrålningen, d.v.s. det blir en radioaktiv zon som de i Tjernobyl och Fukushima.

• SSM:s riskgräns överskrids med stor sannolikhet redan om något 100-tal kapslar havererar. Och det är det som är den 
juridiska gränsen. Då ska regeringen säga nej. 

• Det är viktigt att SSM genomför en självständig, vetgirig, och högkvalitativ analys av kapselfrågorna. MKG har haft en 
omfattande korrespondens med Strålsäkerhetsmyndigheten SSM under hösten 2019 och våren 2020 om 
kopparkorrosionsfrågor och vikten av att LOT-projektet redovisas på ett vetenskapligt sätt.  MKG och dess 
medlemsorganisationer har även haft ett möte i mars med SSM:s ledning och experter om dessa frågor. MKG menar att 
SSM:s experter nästan enbart hänvisar till SKB-material och förhåller sig relativt okritiskt till det. För att förstå den 
komplexa fråga som kopparkorrosion i en förvarsmiljö är behövs en bred, självständig och granskande vetgirighet.

• MKG har förstått att SSM i stort sett helt ignorerat innehållet i den externa granskningsrapport av SKB:s komplettering 
om kopparkorrosion under 2019 som myndigheten beställde av KTH-forskarna Peter Szakálos och Christofer Leygraf.

• Även Kärnavfallrådet, regeringens rådgivande vetenskapliga organ, är frågande till hur SSM hanterar vissa kapselfrågor.
• SKB:s forskning om kopparkapselns långsiktiga integritet har genom åren inte varit tillräckligt bred och vetenskaplig. 

SKB har haft alla möjligheter under 40-års tid att genomföra bra försök för att visa att koppar är ett bra kapselmaterial. 
Det har bolaget inte gjort. I stället har det genomförts många dåliga och irrelevanta försök. MKG menar att SKB nu 
måste redovisa resultaten av all kopparkorrosion i de nu upptagna LOT-paketen så öppet och vetenskapligt som möjligt.

• SSM måste genomföra en öppen och ingående kvalitetssäkring av LOT-resultaten. Myndigheten måste vara beredda att 
ompröva dess inställning till kärnbränsleförvarets långsiktiga säkerhet, om kopparkorrosionsresultaten visar på möjliga 
problem.

• Regeringen kommer med all sannolikhet invänta SKB:s rapportering och SSM:s kvalitetssäkring av LOT-upptaget innan 
ett beslut tas om att ge kärnbränsleförvaret tillåtlighet eller inte.
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Östhammars kommuns ställningstagande

• MKG menar att Östhammars kommun bör avvakta SKB:s LOT-resultat, och SSM:s kvalitetssäkring, och regeringens fråga om 
kommunens inställning, innan ett beslut tas om att tillstyrka eller avstyrka att slutförvaret byggs

• Östhammars kommun bör anse att den långsiktiga säkerheten är viktigast för ett beslut om att godkänna ett 
kärnbränsleförvar i Forsmark.

• Om kopparkapseln fungerar eller inte fungerar som tänkt i kärnbränsleförvaret är en väldigt viktig säkerhetsfaktor.

• Resultatet från LOT-försöken kan ge avgörande svar på om koppar är ett lämpligt kapselmaterial eller inte.

• Därmed kan SSM:s inställning till slutförvaret ändras.

• Därmed kan regeringens beslutsunderlag ändras.

• Östhammars kommun bör inte hamna i en situation där ett beslut tas i förtid.

16



Sammanfattning av svaret på de sju frågorna

• [1] De kvarstående osäkerheter som mark- och miljödomstolen lyfte i sitt yttrande till 
regeringen påverkar inte naturligtvis den långsiktiga säkerheten!

• [6] Slutförvaret har inte en betryggande skyddsförmåga även om samtliga kapslar 
har ett genomgående hål vid deponeringen!

• [2] Koppar korroderar i syrgasfritt vatten … med allvarliga bieffekter!
• [3] Saunaeffekten kommer att orsaka kraftig korrosion på kopparkapslarna!
• [4] Den radioaktiva strålningen påverkar kopparkorrosionen … men vi vet alltför lite 

om hur det sker!
• [7] Koppar är inte det bästa kapselmaterialet!
• [5] Resultatet från LOT-försöken kommer kan ge avgörande svar på om koppar är 

ett lämpligt kapselmaterial eller inte!
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Kopparkapseln
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