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• Fil. Mag. Kemi, Fil. Dr. Kemisk Fysik 

• Vid SKB sedan 2011 

• Jobbar med forskningsprogrammet för kopparkapseln  
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• Ansvarig för SKB:s analys av Kärnbränsleförvarets 

säkerhet efter förslutning  
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SKB:s deltagare vid seminariet 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

1. De kvarstående osäkerheter som mark- och miljödomstolen 

lyfte i sitt yttrande till regeringen påverkar inte den långsiktiga 

säkerheten. 

2. Koppar korroderar i syrgasfritt vatten. 

3. Saunaeffekten kommer att orsaka kraftig korrosion på 

kopparkapslarna. 

4. Den radioaktiva strålningen påverkar kopparkorrosionen. 

5. Resultatet från LOT-försöken kommer ge avgörande svar på 

om koppar är ett lämpligt kapselmaterial eller inte. 

6. Slutförvaret har en betryggande skyddsförmåga även om 

samtliga kapslar har ett genomgående hål vid deponeringen. 

7. Koppar är det bästa kapselmaterialet. 
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Kommunens frågor  



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• SKB instämmer i detta påstående 

• Säkerheten hos KBS-3-metoden  

− Primär säkerhetsfunktion: Fullständig inneslutning i kopparkapslarna 

− Sekundär säkerhetsfunktion: Fördröjning av utsläpp till berg och biosfär om kapslar skadas 
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1. De kvarstående osäkerheter som mark- och miljödomstolen lyfte i sitt 

yttrande till regeringen påverkar inte den långsiktiga säkerheten.    (1/3) 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• SKB drog i ansökan 2011 slutsatsen att ett KBS-3-förvar i 

Forsmark blir långsiktigt säkert (säkerhetsanalysen SR-Site) 

• Mark- och miljödomstolen ansåg i yttrandet 2018 att SKB 

behövde utöka underlaget för säkerhetsanalysen vad gäller 

− 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 lämnade i april 2019 kompletterade underlag till 

Miljödepartementet (”Kapselkompletteringen”) 
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1. De kvarstående osäkerheter som mark- och miljödomstolen lyfte i sitt 

yttrande till regeringen påverkar inte den långsiktiga säkerheten.    (2/3) 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• Fyra av domstolens fem frågor bedömde vi inte ha någon påverkan på 

kapslarna i slutförvaret. 

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

helt uteslutas, baserat på pessimistiska tolkningar av tillgängliga data vid 

kompletteringen 

− Detta gav marginell påverkan på bedömningen av hur många kapslar 

som kan skadas på sikt i slutförvaret 

• Därför kvarstår slutsatsen i SR-Site: 

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

säkert och uppfyller SSM:s krav på säkerhet efter förslutning. 

• SSM har granskat kompletteringen, anser att vår säkerhetsargumentation 

stärkts genom den och tillstyrker fortsatt vår ansökan 
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1. De kvarstående osäkerheter som mark- och miljödomstolen lyfte i sitt 

yttrande till regeringen påverkar inte den långsiktiga säkerheten.    (3/3) 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

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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2. Koppar korroderar i syrgasfritt vatten      (1/3) 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• SKB-initierade försök vid Uppsala universitet och 

vid ett forskningsföretag 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 

• 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. 
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2. Koppar korroderar i syrgasfritt vatten      (2/3) 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• Vi har dessutom visat att även om KTH-forskarnas resultat 

tolkas som korrosion skulle omfattningen i slutförvaret inte bli 

mer än cirka 1 mm på en miljon år. 

•  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. 

• Vi noterar även att SSM vid granskningen av 

Kapselkompletteringen ansåg att frågan inte behöver utredas 

vidare. 
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2. Koppar korroderar i syrgasfritt vatten       (3/3) 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

Frågan:  

• Saunaeffekten innebär att salthaltigt vatten 

förångas på en varm yta och att det då bildas 

saltavlagringar på ytan.  

• I slutförvaret skulle kapseln kunna vara en 

sådan yta och saltanrikning skulle kunna 

bidra till korrosion. 

• Processen fanns med redan i SKB:s 

ansökan och bedömdes där som obetydlig 

• MMD ansåg trots detta att det behövdes 

ytterligare underlag om ångtransport i 

bufferten för att utvärdera saunaeffekten i 

förvaret. 
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3. Saunaeffekten kommer att orsaka kraftig 

korrosion på kopparkapslarna    (1/2) 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• Efter Mark- och miljödomstolens yttrande har SKB låtit genomföra 

ytterligare laboratorieexperiment och modellberäkningar 

− Resultaten påverkar inte SKB:s slutsatser från tidigare studier 

• Resultat från flera fältförsök har sammanställts och även dessa visar att 

saunaeffekten inte har någon betydelse i miljöer liknande ett KBS-3-förvar 

• Sammanfattningsvis är slutsatsen att saunaeffekten kommer att vara 

försumbar i ett KBS-3-förvar i Forsmark. 
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3. Saunaeffekten kommer att orsaka kraftig 

korrosion på kopparkapslarna    (2/2) 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 
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4. Den radioaktiva strålningen påverkar 

kopparkorrosionen     (1/2) 

• Övergripande slutsats: Strålningen från kapslarna orsakar inga skadliga 

effekter på kapseln utöver de små effekter som redan är medräknade i 

säkerhetsanalysen SR-Site 

• Strålning kan i princip påverka korrosionsprocessen genom att vatten 

sönderdelas utanför kapseln men som alltid när det handlar om strålning 

är det en fråga om dos 

• SKB har i ett tidigare doktorandprojekt på KTH låtit genomföra försök 

där koppar ges hela den dos (70 kGy) av gammastrålning som kapseln 

får i förvaret 

− Mycket lite korrosion (0,1 µm) samt lokalt ca 1 µm gropar  

• Fortsatta experimentella studier vid KTH har klargjort mekanismen och 

vi har idag en god överenstämmelse mellan modellberäkningar och 

experiment 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 
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4. Den radioaktiva strålningen påverkar 

kopparkorrosionen     (2/2) 

• Fördjupad utredning av samverkanseffekter visar att dessa är små eller 

obefintliga 

− Nya experimentella studier och modellberäkningar visar liksom tidigare 

studier att effekten av gamma- och neutronstrålning på materialet är 

oerhört liten, tom omätbar 

− Studier från USA och Schweiz påvisade ingen spänningskorrosion trots 

aggressiva förhållanden, förvarsliknande miljöer, höga- och låga dosrater 

− Elektrokemiska studier har visat att dosraten i förvaret är för låg för att ha 

någon större påverkan på korrosionsprocessen   

• Utförligare beskrivning med referenser i Kapselkompletteringen (SKB TR-19-

15) 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• Long-term test of buffer materials (LOT) är en serie KBS-3 liknande bentonitförsök, 

avsedda för att studera effekter på leran efter lång tids uppvärmning 

• Det finns kopparkomponenter (värmare och kuponger) i försöken men de har inte 

utformats för att studera korrosion 

− T ex kopparytor ej karaktäriserade före experimentet 

• Flera försökspaket har återtagits och analyserats under åren och flera rapporter har 

publicerats med ingående bentonitanalyser 

• Även kopparn har analyserats, korrosion i tidigare försök <10 µm på varmaste 

delarna 

• Vintern 2019 återtogs ytterligare två paket enligt plan 

− En första rapport (TR-20-11) publicerades under våren, rapport om koppar (TR-

20-14) publiceras under september 2020 

− analyser av korrosion ligger i linje med tidigare försök, inga nya slutsatser  

• LOT-försöken är inte utformade för att belysa kapselmaterialets lämplighet. Dock 

motsäger inga resultat slutsatserna i SKB:s säkerhetsanalys. 
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5. Resultatet från LOT-försöken kommer ge avgörande svar på om 

koppar är ett lämpligt kapselmaterial eller inte. 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• Skyddsförmågan kan bedömas genom att jämföra utsläpp från förvaret 

med SSM:s riskgräns. 

− Riskgränsen motsvarar en strålnivå som är drygt en procent av den 

naturliga bakgrundsstrålningen. 

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

redan vid deponering 

− Ingen teknisk eller vetenskaplig grund för ett sådant antagande, men 

kan analyseras för att sätta kapselfrågor i perspektiv 

• I säkerhetsanalysen SR-Site (ansökan 2011), visades att ett sådan fall 

ger doser som är ungefär dubbelt så höga som SSM:s riskgräns – alltså 

drygt två procent av bakgrundsstrålningen (nästa bild) 
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6. Slutförvaret har en betryggande skyddsförmåga även om samtliga 

kapslar har ett genomgående hål vid deponeringen  (1/3) 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• Litet hål i samtliga kapslar redan vid deponering. 

− Beräkning i SR-Site utökad till en miljon år  
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6. Slutförvaret har en betryggande skyddsförmåga även om samtliga 

kapslar har ett genomgående hål vid deponeringen  (2/3) 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• I kapselkompletteringen beräknades doserna till och med bli lägre än 

riskgränsen 

• Fallet i SR-Site visar alltså att helt orealistiska antaganden som att alla 

kapslar har ett litet genomgående hål vid deponeringen ger 

konsekvenser i nivå med SSM:s riskgräns. 

− Ett ännu mer orealistiskt antagande med ett decimeterstort 

genomgående hål vid deponeringen ger doser som motsvarar 

ungefär halva bakgrundsstrålningen 

• Sätter kapselfrågorna i perspektiv – inte bara kapslarna bidrar till 

säkerheten. 

• Slutsats: Slutförvaret har en betryggande skyddsförmåga även om 

samtliga kapslar har ett genomgående hål vid deponeringen 
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6. Slutförvaret har en betryggande skyddsförmåga även om samtliga 

kapslar har ett genomgående hål vid deponeringen  (3/3) 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• Frågan ställdes av Mark- och miljödomstolen och SKB besvarade frågan utförligt under 

förhandlingen  

• Ett kapselmaterials lämplighet måste avgöras i sammanhang som beaktar vilket 

buffertmaterial man valt (bentonit, betong), samt den hydrogeologiska och geokemiska miljön 

på den specifika platsen 
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7. Koppar är det bästa kapselmaterialet (1/2) 
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SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• Koppar har fördelaktiga korrosionsegenskaper i slutförvarsmiljön 

− T ex korroderar koppar jämförelsevis jämnt och förutsägbart i slutförvarsmiljön, 

andra tänkbara metaller kan ha större risk för lokala korrosionsfenomen 

• Koppar har även fördelaktiga mekaniska egenskaper, kan i viss utsträckning 

deformeras utan att spricka 

• Alternativa kapselmaterial finns utvärderade i KBS-2 1980, FUD 1986, PASS-

rapporten 1993 (TR-93-04) 

• Andra kärnavfallsorganisationer, t ex brittiska RWM har kommit fram till liknande 

slutsatser vid jämförelser av kapselmaterial, finländska Posiva och kanadensiska 

NWMO använder koppar som kapselmaterial  

• I princip omöjligt att säga vad som är det bästa kapselmaterialet, men av de som 

studerats har man funnit att koppar är det mest ändamålsenliga och att det ger ett 

fullgott korrosionsskydd i SKBs förvarskoncept 
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7. Koppar är det bästa kapselmaterialet (2/2) 
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SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

1. De kvarstående osäkerheter som mark- och miljödomstolen lyfte i sitt 

yttrande till regeringen påverkar inte den långsiktiga säkerheten. 

− Riktigt. Vår utvärdering i ”Kapselkompletteringen” visar att förvaret är 

säkert också då hänsyn tas till dessa frågor. 

2. Koppar korroderar i syrgasfritt vatten. 

− Nej, såväl noggranna experiment som etablerad vetenskaplig teori säger 

att denna effekt är helt försumbar. 

3. Saunaeffekten kommer att orsaka kraftig korrosion på kopparkapslarna. 

− Nej, såväl laboratorieexperiment, fältförsök som modellberäkningar visar 

att effekten är försumbar i ett KBS-3-förvar. 

4. Den radioaktiva strålningen påverkar kopparkorrosionen. 

− Nej, strålningen orsakar ingen skada på kapseln utöver de små effekter 

som redan är medräknade i säkerhetsanalysen 
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Sammanfattning av SKB:s svar på kommunens 

frågor      (1/2) 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

5. Resultatet från LOT-försöken kommer ge avgörande svar på om koppar är ett 

 lämpligt kapselmaterial eller inte. 

− Nej, försöket är inte utformat på så sätt.  

6. Slutförvaret har en betryggande skyddsförmåga även om samtliga kapslar har ett 

genomgående hål vid deponeringen. 

− Ja, SKB:s säkerhetsanalys visar att ett litet, genomgående hål i samtliga 

kapslar ger stråldoser i nivå med SSM:s riskgräns 

7. Koppar är det bästa kapselmaterialet.  

− Koppar är det bästa av alla de material SKB utvärderat och ger ett fullgott 

skydd i förvarsmiljön 
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Sammanfattning av SKB:s svar på kommunens 

frågor      (2/2) 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• SKB:s metod stöds av 40 års forskning i internationellt samarbete och av en rad 

utvärderingar av myndigheter och av internationella experter. 

• Samtliga frågor som diskuterats här har behandlats tidigare, ofta i flera instanser. 

SSM har tillstyrkt vår ansökan efter att ha bedömt alla dessa frågor. 

• SKB har många gånger bemött den kritik MKG och ett par KTH-forskare framfört 

kring kapselfrågorna. Vi har funnit att det sakliga underlaget för kritiken är 

bristfälligt. 

• 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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Några slutord 


