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• KBS-3 prövningen 

• Komplettering om kapselns integritet 

• På gång i Forsmark i närtid 
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Prövningsprocessen 
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PSAR – Preliminär säkerhetsredovisning , SAR – Säkerhetsredovisning, 

SSM – Strålsäkerhetsmyndigheten, MMD – Mark- och miljödomstolen 

Komplettering av KBS-3-ansökningar 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

Yttranden om KBS-3 ansökningarna januari 2018 

Strålsäkerhetsmyndigheten tillstyrker SKB:s ansökningar enligt 

både Miljöbalken och Kärntekniklagen. 

Mark- och miljödomstolen säger ja på fem viktiga punkter: 

• Lokalisering av Kärnbränsleförvaret till Forsmark 

• Påverkan på Natura 2000-områden 

• Påverkan på skyddade arter 

• Clink och Clab 11 000 ton 

• Miljökonsekvensbeskrivningen 

Mark- och miljödomstolen anger som förutsättning för 

tillåtlighet:  

• Att SKB redovisar underlag som visar att anläggningen 

på lång sikt uppfyller miljöbalkens krav trots 

kvarstående osäkerheter om kapselns skyddsförmåga 
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SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

KOMPLETTERING OCH YTTRANDE 

M2018-00217/Me; Svensk Kärnbränslehantering AB, angående ansökan om tillstånd 

enligt miljöbalken till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av 

använt kärnbränsle och kärnavfall 

 

Bilagor: 

1. Komplettering avseende kapselns skyddsförmåga 

1a. - Komplettering om kapselintegritet, SKBdoc 1718509 ver 1.0  

(Utökad svensk sammanfattning av TR-19-15) 

1b. - Supplementary information on canister integrity issues  

(TR-19-15 Svensk Kärnbränslehantering AB) 

 

2. Komplettering om avgränsning av Kärnbränsleförvarets verksamhetsområden, 

SKBdoc 1684602 v. 1.0 

 

3. Förslag till villkor enligt 17 kap. 7 § miljöbalken 
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Miljöbalken –                     

Komplettering och yttrande 2019-04-04 



Sammanfattning av 

SKB:s 

kapselkomplettering 
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• MMD ansåg att ytterligare underlag om fem frågor om kapselintegritet krävs inför ett 

regeringsbeslut om KBS-3 

− Korrosion på grund av reaktion i syrgasfritt vatten 

− Gropkorrosion på grund av reaktion med sulfid, inklusive saunaeffektens inverkan på 

gropkorrosion 

− Spänningskorrosion på grund av reaktion med sulfid, inklusive saunaeffektens inverkan 

på spänningskorrosion 

− Väteförsprödning 

− Radioaktiv strålnings inverkan på gropkorrosion, spänningskorrosion och 

väteförsprödning 

• SKB har lämnat ett sådant underlag som bilagorna 1a och 1b till vår Komplettering och 

yttrande enligt MB: 

− En teknisk rapport ”Supplementary information on canister integrity issues”, TR-19-15 

− En svensk, utökad sammanfattning av TR-19-15, ”Komplettering om kapselintegritet”, 

SKBdoc 1718509, avsedd för en bredare publik 

• Denna presentation är en genomgång av den svenska sammanfattningen 
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Svensk sammanfattning – innehåll 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• Primär säkerhetsfunktion: Fullständig inneslutning i kopparkapslarna 

• Sekundär säkerhetsfunktion: Fördröjning av utsläpp till berg och biosfär om 

kapslar skadas 
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KBS-3-förvaret – säkerhetsfunktioner 

Komplettering av KBS-3-ansökningar 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• Förvarsmiljön avgör om eller i vilken omfattning olika 

korrosions- och andra fenomen kan inträffa i förvaret 

− Många studier i laboratoriet görs under mer 

aggressiva förhållanden än i förvaret 

− Därför viktigt att basera utvärderingen av MMD:s 

kapselfrågor på kännedomen om förvarsmiljön 

• Förvarsförhållanden vid Forsmark finns utförligt 

beskrivna i underlaget till säkerhetsanalysen SR-Site 

som ligger till grund för SKB:s ansökan 

• Förhållandena ger låga korrosionshastigheter  

− Få grundvattenförande sprickor på förvarsdjup 

− Låga halter av sulfid, det enda korrosiva ämnet i 

grundvatten på lång sikt  

• Nu kompletterat med ytterligare studier av den 

inledande fasen innan bentonitbufferten mättats med 

vatten 

− Bekräftar gynnsamma förhållanden 
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2 Förvarsmiljön 
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Frågan:  

• Saunaeffekten innebär att salthaltigt 

vatten förångas i en varm punkt i ett 

system och att det då bildas 

saltavlagringar där.  

• I slutförvaret skulle kapseln kunna 

vara en sådan förångningspunkt och 

de ämnen, bland annat sulfid, som i så 

fall skulle ansamlas skulle kunna bidra 

till korrosion.  

• MMD ansåg bland annat att det 

behövs ytterligare underlag om 

transport av ånga i bufferten för att 

utvärdera saunaeffekten i förvaret. 
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3 Saunaeffekten       (1/2) 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• SKB har i både laboratorieexperiment och modellberäkningar visat att 

saunaeffekten kommer att vara försumbar i ett KBS-3-förvar i Forsmark. 

• SKB har genomfört en ny laboratoriestudie av ångtransport i omättad lera för att 

fördjupa förståelsen för processerna 

− Resultatet påverkar inte SKB:s slutsatser från tidigare studier 

• Nu har också resultat från fältförsök sammanställts 

− Också dessa visar att saunaeffekten inte förekommer i miljöer liknande ett 

KBS-3-förvar 

• Sammanfattningsvis är slutsatsen att saunaeffekten kommer att vara försumbar 

i ett KBS-3-förvar i Forsmark. Konsekvenserna av denna process beaktas 

därför inte i de ytterligare analyserna i kompletteringen. 
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3 Saunaeffekten       (2/2) 
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Frågan:  

• En grupp forskare vid KTH hävdar att 

koppar korroderar betydligt mer i rent, 

syrgasfritt vatten än vad etablerad 

vetenskap förutsäger. De baserar 

uppfattningen bland annat på resultat 

av egna experiment. 

• MMD ansåg sig inte kunna ta ställning 

mellan etablerad vetenskap och KTH-

forskarnas syn, men bedömde ändå 

att det finns en betydande osäkerhet 

avseende korrosion på grund av 

reaktion i syrgasfritt vatten. 
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4 Korrosion på grund av reaktion i syrgasfritt vatten (1/3) 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• SKB-initierade försök vid Uppsala universitet och vid 

Micans i Göteborg motsäger resultaten i KTH-

forskarnas försök 

− De SKB-initierade försöken är gjorda under mer 

kontrollerade förhållanden, där stora 

ansträngningar gjorts för att eliminera de felkällor 

som kan förekomma i KTH-försöket 

− Ett av försöken använde en alternativ metod 

− Nyligen har en finländsk undersökning bekräftat 

resultaten i ett av de SKB-initierade försöken 
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4 Korrosion på grund av reaktion i syrgasfritt vatten (2/3) 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• Även om KTH-forskarnas resultat tolkas som korrosion skulle omfattningen i slutförvaret 

inte bli mer än cirka 1 mm på en miljon år. 

• Dessa och ytterligare resultat är nu publicerade i den vetenskapliga litteraturen. Också 

brister i försök som hävdas ge resultat som står i strid med etablerad vetenskap påtalas i 

de vetenskapliga publikationerna. 

•  Slutsats 

− Det är SKB:s tydliga slutsats att det inte finns något vetenskapligt stöd för att hävda att 

koppar korroderar i rent, syrgasfritt vatten på något annat sätt än vad etablerad 

vetenskap säger, vilket är omätbart litet. 
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4 Korrosion på grund av reaktion i syrgasfritt vatten (3/3) 
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Frågan:  

• MMD ansåg att korrosion i form av gropbildning 

då kapseln utsätts för sulfid behöver utredas 

ytterligare. Gropbildning skulle kunna leda till 

tidigare kapselskador än vid allmän, jämn 

korrosion av sulfid.  

• MMD ansåg också att saunaeffektens inverkan 

på gropkorrosion behöver utvärderas. 

− Saunaeffekten bedöms vara försumbar i ett 

KBS-3-förvar i Forsmark enligt avsnitt 3. 

Saunaeffektens inverkan på gropkorrosion 

diskuteras därför inte vidare här. 
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5 Gropkorrosion på grund av reaktion med sulfid,  

inklusive saunaeffektens inverkan på gropkorrosion (1/2) 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• Studier vid förhållanden som liknar dem 

i förvaret: 

− En mild form av lokal korrosion, kallad 

mikrogalvanisk korrosion kan inte helt 

uteslutas för de mest extrema 

förhållanden som kan uppkomma i 

förvaret 

• Pessimistisk tolkning av data 

• Detta ger marginell påverkan på 

bedömningen av hur många kapslar 

som kan skadas på sikt i slutförvaret 

• Avser att studera frågan vidare för 

mindre pessimistisk hantering i 

senare analyser 
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5 Gropkorrosion på grund av reaktion med sulfid,  

inklusive saunaeffektens inverkan på gropkorrosion (2/2) 
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Frågan:  

• MMD ansåg att spänningskorrosion, dvs samtidig mekanisk töjning och 

sulfidexponering behöver utredas ytterligare.  

• MMD ansåg också att saunaeffektens inverkan på spänningskorrosion behöver 

utvärderas. 

− Saunaeffekten bedöms vara försumbar i ett KBS-3-förvar i Forsmark enligt 

avsnitt 3. Saunaeffektens inverkan på spänningskorrosion diskuteras därför 

inte vidare här. 
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6 Spänningskorrosion på grund av reaktion med sulfid,  

inklusive saunaeffektens inverkan på spänningskorrosion  (1/2) 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• Ytliga sprickor har observerats i studier där 

koppar exponerats för sulfid samtidigt som man 

dragit  i materialet  

• SKB har låtit göra två nya omfattande studier av 

detta för att utröna under vilka förhållanden ytliga 

sprickor kan uppträda och för att sätta egna 

resultat i relation till andras rapporter 

• Slutsatser 

− De ytliga sprickor som observerats i vissa 

försök kan förklaras som en form av så kallad 

korngränskorrosion. De kräver sulfidflöden som 

är åtminstone 1000 gånger högre än de högsta 

som kan uppkomma i slutförvaret. 

− Varken spänningskorrosion eller 

korngränskorrosion utgör något hot mot 

kapselns integritet i ett KBS-3-förvar i 

Forsmark. 
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6 Spänningskorrosion på grund av reaktion med sulfid,  

inklusive saunaeffektens inverkan på spänningskorrosion  (2/2) 
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Frågan: Väte som eventuellt tränger in i kopparn i slutförvaret skulle kunna 

påverka kapselns mekaniska egenskaper negativt. Bland annat skulle oxidslingor 

som kan bildas då kopparkapselns lock  svetsas fast kunna ge negativa effekter 

tillsammans med sådant väte. 
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7 Väteförsprödning  

• Ny studie visar att om kopparlocket 

svetsas fast i syrgasfattig atmosfär 

bildas inga skadliga oxidstråk 

− SKB avser att använda denna metod 

• Övergripande slutsats av denna och 

andra nya och tidigare studier: 

Väteförsprödning kommer inte att 

utgöra ett hot mot kapslarna i 

slutförvaret 
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8 Radioaktiv strålnings inverkan på gropkorrosion, 

spänningskorrosion och väteförsprödning 

• Frågan: Förståelsen för hur strålning orsakar korrosion genom att sönderdela 

vatten utanför kapseln är ofullständig. Ytterligare underlag behövs också för att 

bedöma samverkanseffekter mellan strålningen från kapslarna i slutförvaret och 

olika korrosionsfenomen. 

• Ny experimentell studie för att klargöra mekanismen bakom korrosion orsakad 

av strålningens sönderdelning av vatten utanför kapseln 

− Klargör viktiga delar av mekanismen 

− Visar nu god överenstämmelse mellan modellberäkningar och experiment 

• Fördjupad utredning av samverkanseffekter visar att dessa är små eller 

obefintliga 

• Övergripande slutsats: Strålningen från kapslarna orsakar inga skadliga effekter 

utöver de små effekter som redan är medräknade i säkerhetsanalysen SR-Site 

 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• Fyra av domstolens fem frågor bedöms inte ha någon påverkan på kapslarna i 

slutförvaret 

− Korrosion på grund av reaktion i syrgasfritt vatten 

− Spänningskorrosion på grund av reaktion med sulfid 

− Väteförsprödning 

− Radioaktiv strålnings inverkan på gropkorrosion, spänningskorrosion och 

väteförsprödning 

• En fråga, mikrogalvanisk korrosion (en mild form av gropkorrosion) kan inte helt 

uteslutas, baserat på pessimistiska tolkningar av tillgängliga data 

− Detta ger marginell påverkan på bedömningen av hur många kapslar som kan 

skadas på sikt i slutförvaret 

• Därför kvarstår slutsatsen i SR-Site, den säkerhetsanalys som ligger till grund för 

SKB:s ansökan: 

− Ett slutförvar som byggs enligt KBS-3-metoden i Forsmark är långsiktigt säkert 

och uppfyller SSM:s krav på säkerhet efter förslutning. 
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9 Konsekvenser för säkerhet efter förslutning 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• Antag hypotetiskt att alla kapslar har en liten, genomgående skada redan vid deponering 

− Ingen teknisk eller vetenskaplig grund för ett sådant antagande, analyseras för att sätta 

kapselfrågorna i perspektiv 

• Inte lika rigoröst och pessimistiskt analyserat som till exempel korrosionsscenariot. Visar 

ändå att också helt orealistiska kapselskador ger konsekvenser i nivå med SSM:s riskgräns 
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Kapselfrågorna i perspektiv:  

Vad händer om alla kapslar skadas tidigt? 

 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• Fyra av domstolens fem frågor bedöms inte ha någon påverkan på kapslarna i slutförvaret: 

− Korrosion på grund av reaktion i syrgasfritt vatten 

− Spänningskorrosion på grund av reaktion med sulfid 

− Väteförsprödning 

− Radioaktiv strålnings inverkan på gropkorrosion, spänningskorrosion och väteförsprödning 

• Vad gäller frågan om gropkorrosion ger pessimistisk tolkning av data om mikrogalvanisk 

korrosion marginell påverkan på konsekvenser jämfört med säkerhetsanalysen i ansökan. 

• Även om alla kapslar hypotetiskt och helt orealistiskt skadas tidigt blir konsekvenserna i nivå 

med SSM:s riskgräns 

• Slutsatserna stöds av omkring 25 nya vetenskapliga artiklar och rapporter 

− Resultat av arbete som pågått en längre tid och som intensifierats efter MMD:s yttrande 

• Övergripande visar resultat att den viktigaste slutsatsen i säkerhetsanalysen SR-Site är 

oförändrad: Ett slutförvar som byggs enligt KBS-3-metoden i Forsmark är långsiktigt säkert 

och uppfyller SSM:s krav på säkerhet efter förslutning. 
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10 Sammanfattning och slutsatser 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

Befintliga och planerade verksamheter i Forsmark 

Plats för 

Kärnbränsleförvaret 
Befintligt slutförvar för 

kortlivat avfall (SFR) 

samt plats för utbyggnad 

Forsmarks 

kärnkraftverk 

Forsmarks 

hamn 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

Söderviken idag och fram till byggstart 

Idag byggstart 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

Mycket arbete för att vara redo! 

Övertagande av 

Söderviken 

El, vatten och avlopp 

Boende och arbetsplatser 

Markarbeten, logistik, 

infrastruktur m.m. 

Exempel på kommande frågor 


