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Comments from the Swedish Society for Nature Conservation, Friends of the Earth Sweden and 
the NGO Office for Nuclear Waste Review (MKG) concerning solicited comment on the 
Government’s examination of applications to construct a system for the final storage of nuclear 
fuel waste in relation to the Environmental Code (M2018-00217/Me) and the Law on Nuclear 
Activities (M2018/00221/Ke) 

The Swedish Society for Nature Conservation, Friends of the Earth Sweden and the NGO Office for 
Nuclear Waste Review (MKG), ‘the organizations’ in the following, hereby submit the following 
comments on the proposals of 25 April 2019 circulated for comment in the Government’s examination 
of applications to construct a system for the final storage of nuclear fuel waste in relation to the 
Environmental Code (M2018-00217/Me) and the Law on Nuclear Activities (M2018/00221/Ke).  
 
The comments relate to supplementary material and statements from the nuclear waste company, 
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), ‘the applicant’ in the following, submitted to the 
Government on 4 April 2019 supporting the company’s applications for a permit to a repository for  
nuclear fuel waste in Forsmark. The organizations’ comments apply to the examinations in relation to 
both the Environmental Code and the Law on Nuclear Activities, but in the case of comments of a 
legal character, the prime focus rests on the provisions of the Environmental Code since it is the 
organizations’ conviction that the Government should first consider the application’s permissibility 
according to the Code. 
 
On 23 January 2018, the Land and Environment Court at Nacka District Court reported its findings in 
case M1333-11 concerning a proposed system for the final storage of nuclear fuel waste and a 
repository for this purpose in Forsmark to the Government. The Court set out a condition: in order for 
the application to be granted permissibility, the applicant must provide evidence that demonstrates that 
the fuel waste repository fulfills the demands of the Environmental Code relating to long-term safety, 
despite remaining uncertainties about how the canisters’ barrier function may be influenced by five 
different degradation processes. 
 
That same day, 23 January 2018, the Radiation Safety Authority (SSM) submitted their findings 
regarding the application in relation to theterms of the Law on Nuclear Activities to the Government. 
SSM approved the application. 
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1. The organizations’ principal position on the issue of permissibility 

After having read the applicant’s supplementary material and accompanying statement submitted in 
accordance with the terms of the Envionmental Code, the organizations conclude that the material 
present does not demonstrate that the proposed storage facility in the longer term fulfills the 
requirements of the Environmental Code. On the issue of permissibility, the organizations therefore 
advise: 
 
a) in the first instance, the Government should, in the first instance, deny the application 
permissibility; 
 
b) in the second instance, the Government should reject the application for permissibility; or 
 
c) in the third instance, the Government should refer the application back to the Land and 
Environment Court for renewed examination. 
 

2. Factors supporting the organizations’ recommendations 
According to the application, the final repository shall store 12,000 tons of nuclear fuel waste, a single 
gram of which can be lethal, should it come into contact with the human body. Inhalation of as little as 
90 milligrams of plutonium, one of the principal fission products in the fuel waste, can also be fatal.1 
 
The 6,000 copper canisters that are proposed to contain the fuel waste are, together with the 
surrounding bedrock, the principal barriers that should guarantee that, for at least the 100,000 years 
when the fuel waste is most dangerous, no radioactivity will escape from the storage facility to the 
environment. Thus, the demands regarding the durability of the material used to make the canisters 
must be exacting – as are the demands made of the evidence presented in support of the ability of the 
material to perform this task through the period of time in question. 
 
The organizations have reason to believe that a good number of the canisters may fail within the span 
of a few centuries, should copper be chosen for the canisters. In such an event the area around 
Forsmark would be severely contaminated after only some 1,000 years. Therefore, the application 
cannot be approved.  
 
After having studied the issues relating to the long-term integrity of the copper canisters the 
organizations have serious doubts about the choice of copper, taken in the late 1970s, for the canisters. 
High-quality stainless steel would appear to have a greater potential to produce a robust canister. 
 
The organizations believe that it would probably be better to abandon the KBS project now to avoid 
wasting more money out of the Nuclear Waste Fund. Instead, a new body should be created to 
research and develop a system for final fuel waste storage. The present body have proven unable to 
absorb more recent scientific findings that suggest they might need to rethink some of their past 
choices of methods. The result is an unfortunately rigid focus on a system which may well be – as 
several persuasive empirical studies suggest – seriously flawed. 
 
This puts the Government in a difficult situation, where they must choose between a potentially 
dangerous method for storing fuel waste on the one hand, and allowing for time to pass in order to 
search for and develop safer methods. The latter alternative means that thousands of tons of fuel waste 
will need to be stored in intermediate facilities for an indefinite period. 
 
In this connection the organizations would like to point out that the present intermediate storage 
facility, Clab, has sufficient capacity to store the nuclear fuel waste from all the Swedish reactors. Fuel 
waste can be stored there in relative safety while the search for better candidate materials for the 
storage canisters goes on. Or, storage in deep boreholes might prove a better alternative. At its present 

 
1  P. Ahlström et al: Plutonium data egenskaper med mera, SKB R-99-58, November 1999. 
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stage of development, the method promises to be both less costly and safer, although it has yet to be 
tested in Swedish bedrock.2 
 

2.1 Does the applicant’s supplementary material fulfill the standards for permissibility? 

The Land and Environment Court has stated that the applicant needs to provide evidence underlag that 
demonstrates that the fuel waste repository fulfills the demands of the Environmental Code relating to 
long-term safety, despite remaining uncertainties about how the canisters barrier function may be 
influenced by five different degradation processes. 
 
The organizations note that the Court’s finding states additionally: 
 

”The application concerns a comprehensive project to create a final storage facility for 
nuclear fuel waste and other nuclear waste originating from the Swedish nuclear energy 
program. SKB has conducted research to develop a strategy for this purpose, the KBS-3 
method, for more than thirty years. This has resulted in a comprehensive and solid 
investigation to inform a judgment as to whether the undertaking is permissible by the 
criteria set out in the Environmental Code. A detailed safety analysis, covering the safety of 
the facility for one million years after it has been sealed, has been presented. 
 
The Land and Environment Court finds the environmental impact statement fulfills the 
demands of the Environmental Code and can therefore be approved. On the whole the 
investigation meets the high stanndards set out in the Environmental Code, with one singular 
exception: the safety of the canister. 
 
The investigation shows that there are risks, or uncertainties, as to the extent to which certain 
kinds of corrosion and other processes can impair the ability of the canister to contain the 
fuel waste in the longer term. Taken together, these uncertainties about the canister are 
substantial, and SKB’s safety analysis does not fully take account of them. 
 
The Land and Environment Court find it reasonable to accept some measure of additional 
uncertainty. The uncertainties surrounding certain forms of corrosion and other processes are 
so grave, however, that the Court cannot, on the basis of SKB’s safety analysis, conclude 
that the risk criterion set by the Radiation Safety Authority will be met. Given an overall risk 
assessment in accordance with the Environmental Code, the data presented to date do not 
provide sufficient support for the conclusion that the final repository will be safe in the 
longer term.” 
 

The organizations wish to stress, in line with the Court’s reasoning, that if permissibility is to be 
granted, the Government must be convinced that the applicant in the supplementary report of April 
2019 has presented conclusive new knowledge about the five degradation processes relating to the 
copper canister. This new knowledge must suffice to permit the judgment that the applicant has 
fulfilled its burden of proof as to the safety of the final repository in all its parts.  
 
The organizations have studied the applicant’s supplementary material concerning the degradation 
processes mentioned by the Court and do not see that the applicant has done much to obtain new 
insights. The new material the applicant refers to largely consists of a reprise of conclusions based on 
data and empirical work previously reported. It would appear that the applicant found it sufficient 
simply to repeat that they consider their proposal safe, since that is the conclusion stated in the safety 
analysis they enclosed with the report.  
 

 
2  The method was under development in the USA between 2011 and 2016, but was halted by the Trump 

administration, which instead reverted to an earlier plan to deposit and store waste in Yucca Mountain in 
Nevada. 
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Föreningarna konstaterar dessutom att sökanden varit tvungen att medge att gropfrätning kan uppstå 
vid korrosion av kopparkapseln, något man tidigare inte vidgått. Detta är inget nytt för föreningarna 
men betyder att sökanden genom sina kompletterande utredningar har visat att så är fallet och därmed 
tillförs ett skäl för regeringen att inte ge ansökan tillåtlighet. 
 
Ever since 2007 the organizations have studied to gain an understanding of how the copper canister 
may be expected to perform as a barrier in the final repository environment. This has led to the 
conclusion, shared by many, that copper is a remarkably poor choice of material for the canisters. 
 
The organizations note that the scientists at the Royal Technological University [Stockholm] who have 
been critical of copper as the canister material, together with Jan Linder, an expert on copper 
corrosion, formerly with SSM, express the same conclusion in a communication to the Government, 
13 September 2019. 
 
The organizations would also like to point out that the Government’s own advisory council, the 
Swedish National Council for Nuclear Waste‚ in a communication to the Government the same day, 
write that even after the applicant’s supplementary report, questions as to the barriers’ function 
remain. The organizations interpret the Council’s statement to indicate that they are not sure whether 
the repository will be safe. What is more, it seems there is some doubt within the Council that 
assurance on this point will be forthcoming. 
 
After years of studying the ongoing research program on the proposed storage system, KBS-3, the 
organizations have reached the conclusion that asking the nuclear fuel waste company [the applicant] 
to do more work on the subject will in all probability not improve the status of knowledge about it. 
The Swedish National Council for Nuclear Waste has come to the conclusion that there are grave 
uncertainties concerning the integrity of the copper canister. The Council also states that even if 
further research is undertaken, there is no certainty that the research will show that the final repository 
is safe. Further research is just as likely to show that it will not be safe. This conclusion alone should 
provide sufficient grounds for the Government to deny permissibility and reject the application. 
 
The organizations find the statements of the Council somewhat understated. 
In the organizations’ view there is ample evidence that casts doubt on the suitability of copper for the 
canisters. The choice of copper some forty years ago was based on a theoretical model that has since 
been discounted. Copper was then considered to have nearly as robust characteristics as gold in the 
repository environment.  
 
Copper is now known to be much more reactive. A copper roof will, as we all know, oxidize, i.e., 
corrode, and turn blue-green due to contact with the air around it. But, since atmospheric oxygen was 
believed to be depleted rather quickly in the repository environment, the conclusion was drawn that 
copper canisters would not corrode after the repository was sealed, but would remain smooth and 
shiny for hundreds of thousands of years.  
 
Copper is now known to be much more reactive. A copper roof will, as we all know, oxidize, i.e., 
corrode, and turn blue-green due to contact with the air around it. But, since atmospheric oxygen was 
believed to be depleted rather quickly in the repository environment, the conclusion was drawn that 
copper canisters would not corrode after the repository was sealed, but would remain smooth and 
shiny for hundreds of thousands of years. 
 
We now know that there are several, more serious processes at play than sulphide-incited corrosion. 
The processes also interact. Some are chemical processes in the copper surface that will reduce the 
thickness of the casing. These reactions progress faster, the higher the temperature. The canisters in 
the sealed repository will be hot, around 100° C [212° F] for a very long time.  
 
Even more worrying, the corrosion can result in pitting. If the effects of corrosion were evenly spread 
over the surface, the copper might not be penetrated before several millennia had passed, but just as 
rust on an automobile rather quickly produces a hole in the body, pitting corrosion may produce a hole 
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in the copper canister after only a few centuries. Other degenerative processes are also at play. If there 
are stresses in the canister – around, for example, the seal welded onto the underside of the canister, 
which is subjected to stress in the deposition hole – stress corrosion can cause the canister to crack. 
When water corrodes copper, hydrogen is produced. The hydrogen then makes its way into the copper 
canister, rendering it brittle and weakening it. 
 
All in all, these processes may result in rather rapid corrosion of the copper canisters. Exactly how the 
processes interact and how fast the canisters may deteriorate have yet to be determined, but it is clear 
that the system cannot be considered reliable. The organizations find that the applicant, in their 
supplementary report, have not been able to rule out the possibility that these processes, acting in 
concert, will cause leakage and levels of radiation that by far exceed the safety thresholds that have 
been set. 
 
In the light of the above, the organizations conclude that the applicant’s supplementary material fails 
to fulfil the Land and Environment Court’s demand for more information, and that the Government 
cannot grant the application permissibility. 
 

2.2 The Court has had access to all the information relating to canister integrity  

The applicant has suggested that part of the reason the Court, as stated in its communication to the 
Government, finds remaining uncertainties relating to the canister’s ability to isolate the fuel waste is 
that the Court has not had access to all the information that the Radiation Safety Authority has at hand.  
 
In the organizations’ view, this is cannot be the reason. The Court has had access to all the 
documentation relating to canister integrity that SSM has had, inasmuch as the organizations have, via 
their various inputs, entered it all into the case proceedings. Furthermore, the material is accessible on 
MKG’s home page, and the Court has been informed of that fact. 
 
For nearly seven years now the Land and Environment Court has been engaged in a thoroughgoing 
examination of the application to construct a final repository for nuclear fuel waste in relation to the 
provisions of the Environmental Code. The Court has not been influenced solely by the criticism put 
forward by the group of qualified corrosion scientists at the Royal Technological University, but has – 
through inputs from the organizations, among other sources – had access to extensive material which, 
all in all, indicates that the copper canister in all likelihood will not perform as SKB assumes. The 
organizations have described the empirical research that demonstrates copper’s failings in some detail. 
Equally important, however, is the organizations’ account of the waste management company’s 
consistent failure to deal with the problem of copper corrosion in a manner that clarifies the facts of 
the matter.  
 
The Court has studied a great volume of material on both of these issues via the organizations’ inputs 
in the complementary phase and in the factual vetting of the application. The Court has also received a 
dossier containing extensive research documentation from a group of professors and scientists in the 
fields of Corrosion Science, Metallurgy and Condensed Matter Physics at the Royal Technological 
University (KTH) who question the choice of copper for the canisters. In their appearance before the 
Court the group was led by Professor emeritus Christofer Leygraf, who developed the discipline, 
Surface and Corrosion Science at KTH. Professor Leygraf is internationally renowned and has 
received numerous awards for his scientific accomplishments.3 
 

2.3 The Court’s understanding of the mechanics of the risk criterion and safety analysis 

The applicant tries to show that the Land and Environment Court has not understood how the risk 
criterion works, and that they do not understand the kind of analysis needed to calculate the 
probability that SSM’s risk criterion might be exceeded.  

 
3  A biographical profile and list of Professor Leygraf’s merits and publications, respectively, may be accessed at 

https:scholar.google.com/citations?user=DbJew5wAAAAJ&hl=en och https://www.kth.se/profile/chrisl  
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In the organizations’ view, the Court has made a fully correct judgment. That the Court states that 
SSM’s risk criterion shall guide the examination according to the Environmental Code is a statement 
of juridical principle, not preference. The Court has had access to both the applicant’s safety analysis 
and SSM’s opinion to the Court. Together, the two documents provide an excellent basis for a proper 
understanding and assessment of the risk that the risk criterion will be exceeded. 
 
The presiding judge clearly demonstrated an ability to understand and evaluate technical and scientific 
issues. Furthermore, in the main hearing and drafting of the report of its findings to the Government, 
the Court had access to two technical advisers, employed by the Court, who have educational 
backgrounds in Engineering or the Natural Sciences, and two expert members who contributed 
specialized knowledge of the substance of the case at hand. In the organizations’ judgment there is no 
doubt that the Court possessed the competence needed to reach the conclusions expressed in the 
Court’s report to the Government. 
 

2.4 Sökanden har inte haft intresse av att genomföra en vetenskaplig utredning av kopparkorrosion 

Kärnavfallsbolaget SKB hävdar i sin säkerhetsanalys för kärnbränsleförvaret att av de 6 000 
kopparkapslar som ska deponeras så kommer endast 0,6 att gå sönder inom en miljon år.  
Föreningarna har genom hela prövningsprocessen förevisat den forskning som finns som visar 
betydande brister hos bärande komponenter i slutförvarssystemet. Dessa synpunkter har inte kunnat 
vederläggas av sökanden. 
 
Med tanke på de höga krav som måste ställas på systemets integritet under lång tid och kärnämnenas 
farlighet, har kärnavfallsbolaget SKB tillerkänts ett betydande förtroende av samhället att utveckla en 
fungerande slutförvarsmetod. De resurser som samhället avsatt för forskning och utveckling har i stort 
sett gått oavkortade till SKB:s verksamhet. Trots det har sökanden inte hörsammat upprepade 
instruktioner från regeringen att utreda andra metoder, och inte förmått omvärdera 
inkapslingsmetoderna efter senare tids forskning. Sökanden har när det gäller en rad viktiga frågor 
snarast verkat på ett sätt som försvårat samhällets möjlighet att få en korrekt bild av sakförhållandena, 
bland annat genom att inte ta upp försökskapslar inom LOT-projektet (se nedan). 
 
Föreningarna har viss förståelse för SKB:s agerande, som utan tvivel har fördelar sett ur industrins 
perspektiv. Betydande resurser har lagts ner i att utveckla KBS 3-metoden och utveckling av nya 
kapselmaterial och slutförvarsmetoder skulle betyda merkostnader. KBS 3-metoden har fördelen att 
framtida kostnader de närmaste åren i hög utsträckning kan förutses och tekniken kan exporteras. Sett 
ur näringslivsperspektiv är det därför naturligt att det finns ett betydande intresse för att förverkliga ett 
slutförvar av KBS 3:s modell. Det hör också till saken att man tagit emot stöd från bolag och konsulter 
i andra länder med intresse av att koppar används som kapselmaterial. 
 
I andra näringsgrenar hade förmodligen inte konstruktionen varit lika problematisk, den följer i stort 
den gängse ordningen med verksamhetsutövares ansvar. När det gäller slutförvarsfrågan är dock 
situationen avvikande i och med det att de potentiella riskerna är så stora och utsträckta i tiden. 
Samtidigt finns det ett avsevärt samhällsintresse av att undanröja de risker i nutid det innebär att ha 
tusentals ton högaktivt avfall i ytläge.  
 
När samhället som i förevarande fall koncentrerat medel och kompetens till en och samma industriella 
aktör, och denna aktör följer en logik som är fullt förståelig ur näringslivssynpunkt, uppstår en närmast 
unikt svårbemästrad situation där regeringen förväntas ta beslut om tillåtlighet på ett bristande 
underlag. 
 
Enligt föreningarnas mening bör regeringen inte förbise de uppenbara brister som mark- och 
miljödomstolen visat på i sitt yttrande och som alltjämt kvarstår. Istället bör en ny organisation 
utvecklas som kan ta sig an problemen på ett bättre sätt. 
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2.5 Koppar reagerar med vatten 

Frågan om vatten – och inte bara syrgas – kan orsaka korrosion av koppar har fått mycket 
uppmärksamhet. Det är emellertid bara en del av den vetenskapliga frågan om koppar fungerar som 
kapselmaterial. Frågan undersöktes redan på 1980-talet av KTH-forskaren Gunnar Hultquist, en erkänt 
duktig experimentalist. Hultquist visade att koppar reagerar med vatten i en syrgasfri miljö. Genom att 
använda isotopmärkning av syre kunde han även visa att koppar reagerar med vatten även om det finns 
syre närvarande, trots att detta normalt inte märks vid undersökning av korrosionsprodukterna. 
Tillsammans med KTH-forskaren Peter Szakálos m.fl. upprepades och publicerades nya försök 2007 
och därefter har det blivit allmänt erkänt att koppar reagerar med vatten även om det inte är exakt 
klargjort hur reaktionen sker. Flera försök gjorda även på andra sätt har visat på denna 
kopparkorrosionsprocess. 
 
Sökanden hävdar att alla försök som kommer fram till att koppar reagerar med vatten måste vara 
felaktiga. Det måste sökanden göra, annars faller hela den teoretiska grunden för sökandens 
slutförvarsmetod. Det vanligaste argumentet sökanden framför är att ”det måste kommit in syre i 
försöket”. Detta är oftast helt orimligt och avvisas av de som utfört försöken. Sökandens ifrågasättande 
bidrar till en föreställning om osäkerheter i de vetenskapliga metoderna, trots att resultaten kommer 
från flera välmeriterade forskargrupper från olika vetenskapliga institutioner i flera länder. 
 
Föreningarna har förstått att det som gör att en kopparyta reagerar med vatten är att koppar är ett ämne 
som inte är en ädelmetall som guld eller silver, men inte heller kan karaktäriseras som en ”vanlig” 
metall som termodynamiskt beter sig enligt de korrosionsmodeller som finns. På en kopparyta finns 
det uppenbarligen kopparatomer som orienterar sig på ett sätt som gör att de kan spjälka de relativt 
hårda bindningarna i vattenmolekyler. Detta leder till att väte frigörs och syret bildar 
korrosionsprodukter i form av kopparoxider. Det bildas även kopparhydroxider. 
 
Om ytan är helt polerad, elektrolytiskt, tar det längre tid för korrosionsprocessen att komma igång. 
Sökanden pekar på att sökanden gjort försök i vid Uppsala Universitet och vid bolaget Micans i 
Göteborg. Här har elektropolerad koppar använts vilket gör dessa försök ointressanta för att förstå hur 
koppar reagerar med vatten. För att vetenskapligt studera hur koppar reagerar med vatten måste 
kopparytan vara beskaffad som den är när den normalt sett t.ex. i kopparkapslarna i slutförvaret. 
Elektropolering är inte något som kan göras på stora kärnbränslekapslar. Dessutom skulle en sådan 
behandling endast ge ett skydd en kortare tid. 
 
Det är även värt att nämnas att försöken vid Uppsala Universitet gjordes med en utrustning med stål 
som hade en så hög vätgasbakgrund att den ändå inte fungerade för att kunna upprepa de försök som 
KTH-forskarna gjort. 
 
Det finns även en ökande förståelse för att koppar reagerar med vattenmolekyler i nya teoretiska 
beräkningar. En del återstår att göra, men något som uppmärksammats på senare tid är att om andra 
ämnen, t.ex. platina tillsätts koppar så skapas mycket effektiva katalysatorer som kan spjälka vatten 
för att göra vätgas.4 Denna utveckling kan bli en viktig del för framtida tekniker för energilagring. När 
det finns ett större allmänintresse för att förstå vad som gör att koppar reagerar med vatten minskar 
också möjligheterna för sökanden att förringa kunskapsutvecklingen i frågan. 
 

2.6 Sökandens beskrivning av LOT-projektet är missvisande 

Sökanden anger i yttrandet att de resultat som har erhållits i sökandens s.k. LOT-försök i 
Äspölaboratoriet har varit i överenstämmelse med sökandens teoretiska modeller. Detta är helt fel.  
 
Sex försökspaket placerades i berget kring år 2000. Tre uppvärms till samma temperatur som 
förväntas i slutförvaret, ca 90 grader (S-paketen). Tre uppvärms till över 100 grader för att se vad som 
händer då (A-paketen). Ett paket av varje typ skulle enligt plan tas upp efter 1 år, två efter 5 år och två 
efter 10 år.  

 
4  Se exempelvis: https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acscatal.8b01710?src=recsys. 
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Ett S- och ett A-paket togs upp efter ett år (S1 och A1). S-paketet skadades så att ett nytt ettårsförsök 
genomfördes (S0). I början av 2006 togs ett femårspaket upp (A2). Det tog en betydande tid för 
sökanden att redovisa resultatet, eftersom det var problem både med leran och med kopparn. 
Bentonitleran hade påverkats kemiskt på ett irreversibelt sätt, så att det skulle bli problem med att 
svälla på det sätt som dess funktion som barriär i slutförvaret förutsätter. Men det viktiga var att 
korrosionen på koppar blivit oväntat omfattande.  
 
Enda sättet sökanden har kunnat förklara den oväntat omfattande kopparkorrosionen är att allt det lösa 
syre som funnits i provpaketet nått kopparytor och reagerat. Men detta är inte korrekt. Syret 
konsumeras i stället av bakterier och av kemiska reaktioner nästan direkt efter förslutningen. Till och 
med en hel deponeringstunnel som fylls med lera blir syrgasfritt på några månader.56 All korrosion har 
skett i en syrgasfri miljö, vilket inte stämmer med sökandens modell för hur koppar ska bete sig i en 
slutförvarsmiljö.  
 
Trots att det nu gått snart 20 år har sökanden inte kunnat övertygas om att ta upp nästa försökspaket –
 som skulle tagits upp redan kring 2007. Föreningarna befarar att orsaken till att sökanden inte vill ta 
upp försökspaketet enligt plan är att sökanden är medveten om att det med säkerhet kommer att visa 
att koppar inte fungerar som kapselmaterial.  
 
Att koppar korroderar i en sådan hastighet att det är olämpligt som kapselmaterial visas tydligt i bland 
annat det Schweiziska FEBEX-försöket, där koppar funnits i en syrgasfri miljö i 18 år och där det 
finns en betydande korrosion, inklusive gropfrätning (se figur 1). Om sökandens teorier om hur koppar 
fungerar i slutförvaret skulle vara riktig skulle korrosionen bara vara en bråkdel av den påvisade och 
utan gropfrätning.7 
 

 
 

 
5  När det nya schweiziska slutförvarsförsöket FE installerades mättes syrgasförbrukningen och allt syre i hela 

försökstunneln förbrukades på några månader. Se ab 598 
http://www.mkg.se/uploads/Aktbilagor/598_Nacka_TR_M1333-
11_Aktbil_598_Yttrande_Naturskyddsforeningen_och_MKG_bilaga_2_170830.pdf . 

6  Sökanden har indirekt mätt syrgashalten i Mini-Can-försöket i Äspölaboratoriet och syrgasen förbrukades på 
någon månad. Se: http://www.mkg.se/ssm-rapport-avslojar-att-skb-dolt-problem-med-kopparkorrosion . 

7  Se även http://mkg.se/omfattande-syrgasfri-korrosion-i-det-schweiziska-febex-forsoket . 
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Figur 1. Kopparkorrosion i FEBEX-försöket 
 

2.7 SSM:s bristande prövning av kapselintegritetsfrågor 

SSM:s prövning av kapselintegritetsfrågor kan ifrågasättas. Under kompletteringsfasen av 
miljöprövningen ställde SSM på ett kompetent sätt en omfattande mängd frågor till sökanden rörande 
processer som kan påverka kopparkapselns långsiktiga integritet. När sökandens svar inte var 
tillräckliga följde SSM upp med nya kompletteringskrav. Föreningarna har uppfattat att SSM inte hade 
fått fullgoda svar på de frågor som ställts i flera frågeställningar vid den tidpunkt då ansökan 
kungjordes. Att SSM inte fortsatte med att ställa kompletteringskrav i detta läge beror enligt 
föreningarna förmodligen på att myndigheten ansåg kvarstående oklarheter skulle kunna hanteras i 
myndighetens stegvisa prövning enligt kärntekniklagen, efter att regeringen gett sitt tillstånd. 
 
Föreningarna har förstått att SSM efter det att ansökan kungjordes i januari 2016 fick svårighet med 
hur kvarvarande osäkerheter skulle hanteras i arbetet med att ta fram ett yttrande i sak till mark- och 
miljödomstolen. Föreningarna har uppfattningen att SSM:s ledning under våren 2016 beslutade att det 
var av alltför stor strategisk betydelse för Sverige att åstadkomma ett slutförvar för använt kärnbränsle 
skyndsamt, för att slutförvarsansökan ska kunna stoppas. Kvarvarande osäkerheter skulle kunna lösas i 
den stegvisa prövningen.  
 
Även om kopparkapseln inte fungerade som tänkt skulle andra barriärer (lera och berg) ansågs 
förmodligen hindra radioaktiva utsläpp så att ett en allvarlig radiologisk katastrof skulle kunna 
undvikas, eller i alla fall undvikas. Även om myndighetens riskgräns skulle överskridas. 
 
SSM:s lednings ställningstagande blev problematiskt för vissa av myndighetens experter. Den 
myndighetsexpert, Jan Linder, som ansvarade för korrosionsfrågor och som lett arbetet med att ta fram 
kompletterande information i kapselintegritetsfrågor från sökanden, meddelade på ett internt möte den 
15 juni 2016, d.v.s. strax innan SSM den 29 juni 2016 yttrade sig i sak till domstolen, att han inte 
kunde ställa sig bakom att SSMS avsikt att tillstyrka SKB:s tillståndsansökan i yttrandet till 
domstolen. Följande är protokollfört8: 
 

”Under mötet ville XX [Jan Linder, föreningarnas anm.] att det skulle noteras att han har en 
avvikande åsikt gällande delprojekt GLS avsikt att tillstyrka SKB:s tillståndsansökan. XX 
menar att osäkerheter för ett antal degraderingsprocesser för kopparhöljet som redovisas i 
GLS-rapporten (ex krypduktillitet, spänningskorrosion, gropkorrosion, väteförsprödning) kan 
medföra att kopparbarriären går sönder och därmed förlorar sin isolerande funktion betydligt 
tidigare än som anförs av SKB. XX menar att osäkerheterna. med degraderingsprocesser för 
kopparhöljet ska bedömas i detta steg i den stegvisa prövningen och ska inte skjutas upp till 
kommande steg. Anledningen är dels att SKB i tillståndsansökan inte beaktat hur osäkerheter 
med degraderingsmekanismer kan påverka utsläpp av radionuklider och därmed uppfyllande 
av 5§ SSMFS 2008:37 dels att osäkerheter i degraderingsmekanismer inte medtagits i den 

 
8  Protokollet finns som bilaga 4 i det yttrande (ab 770) som Naturskyddsföreningen och MKG skickade in till 

mark- och miljödomstolen den 13 oktober 2017 under huvudförhandlingen i kärnbränsleförvarsmålet. 
Aktbilagan finns här: http://www.mkg.se/uploads/Aktbilagor/797_Nacka_TR_M1333-
11_Aktbil_797_Yttrande_fran_Naturskyddsforeningen_MKG_171023.pdf . 
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kvantitativa analysen för beräkning av slutförvarets skyddsförmåga de första 1000 åren efter 
förslutning enligt 11§ SSMFS 2008:37. XX menar vidare att den forskning som behöver 
utföras för att minska osäkerheten för degraderingsmekanismerna kan genomföras innan 
tillstånd att inneha och driva slutförvaret ges. Av dessa anledningar är det XX:s åsikt att 
tillståndsansökan ska avstyrkas alternativt kan SSM be SKB att komplettera ansökan med 
analyser hur dessa osäkerheter påverkar slutförvarets skyddsförmåga.” 

 
Efter att tag började Jan Linder arbeta mer med korrosionsfrågor vid avdelningen för kärnkraftsäkerhet 
vid myndigheten för att därefter sluta. Idag samarbetar han med de forskare vid KTH som är kritiska 
till att använda koppar som kapselmaterial och har skrivit yttranden till regeringen i frågan 
tillsammans med dem. 
 
Under huvudförhandlingen framkom det i ett omfattande material som läckt ut från myndigheten till 
media, att SSM i sitt arbete med att granska slutförvarsansökan hade funnit scenarier där 
degraderingsprocesser påverkade kopparkapseln så mycket att myndighetens riskgräns överskreds.9 
Detta betyder att SSM inte borde ha sagt till mark- och miljödomstolen eller regeringen att det finns 
ett underlag som säger att slutförvaret kan bli säkert.  
 
SSM har under 2019 publicerat samma resultat i en vetenskaplig tidskrift.10 I artikeln påstår SSM att 
det inte är intressant att myndighetens riskgräns överskrids, eftersom det är osannolikt att processerna 
äger rum. Detta är fel. Scenarierna visar att korrosionsprocesser separat ger scenarier där riskgränsen 
överskrids. En iögonfallande brist är att myndigheten inte kombinerar effekterna av olika 
korrosionsprocesser. Dessutom kan inte SSM bedöma hur stor effekten av kopparkorrosion i 
syrgasfritt vatten verkligen blir. FEBEX-försöket visar att effekten blir stor. Föreningarna menar att 
inte bara kommer SSM:s riskgräns att överskridas inom 1 000 år, utan det kommer att bli omfattande 
effekter på människa och miljö. Föreningarna gör gällande att det räcker med att det finns en risk för 
att SSM:s riskgräns ska överskridas för att myndigheten ska säga nej till ansökan. Föreningarna menar 
att det är anmärkningsvärt att SSM inte gjort det. Detta är ett viktigt skäl till att mark- och 
miljödomstolen sa nej i sitt yttrande till regeringen. 
 
Föreningarna har förstått att det under slutskedet av arbetet med att ta fram yttrandet i sak till mark- 
och miljödomstolen pågick ett intensivt arbete med att se till att det i granskningsrapporten om 
långsiktig säkerhet, som skulle vara en del av yttrandet, inte skulle framstå som om någon 
degraderingsprocess för kopparkapseln skulle vara så allvarlig att det i myndighetens fortsatta stegvisa 
prövning inte skulle kunna visas att slutförvaret skulle bli säkert. 
 
När SSM yttrade sig till mark- och miljödomstolen i sak den 29 juni 2017 (ab 406-411) uttalade 
myndigheten att ”SKB uppfyller, eller har visat att företaget har förutsättningar att uppfylla, de 
allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken för att skydda människors hälsa och miljön mot skadlig 
verkan av joniserande strålning” [föreningarnas kursivering]. Av ordalydelsen framgår att SSM 
menade att det inte var visat att slutförvaret skulle bli säkert i detta läge – men att detta skulle kunna 
visas i myndighetens stegvisa prövning efter att tillstånd enligt kärntekniklagen getts av regeringen. 
Föreningarna gör gällande att detta inte är tillräckligt eftersom det enligt de allmänna hänsynsreglerna 
ska vara visat att slutförvaret är tillräckligt säkert innan tillåtlighet eller tillstånd kan ges. 
 
Föreningarna konstaterar att mark- och miljödomstolen under huvudförhandlingen i målet om 
kärnbränsleförvaret ifrågasatte SSM:s inställning om att det enligt de allmänna hänsynsvillkoren i 
miljöbalken skulle räcka med att vid en senare tidpunkt visa att slutförvaret skulle bli säkert. Men 
sedan sakprövningen i domstolen inleddes efter kungörelsen av slutförvarsansökan har SSM visat ett 

 
9  Se de yttranden (ab 770 och 797) som Naturskyddsföreningen och MKG skickade in till mark- och 

miljödomstolen den 13 oktober 2017 och den 23 oktober under huvudförhandlingen i kärnbränsleförvarsmålet. 
Aktbilagorna finns här: http://www.mkg.se/uploads/Aktbilagor/770_Nacka_TR_M1333-
11_Aktbil_770_Yttrande_fran_Naturskyddsforeningen_MKG_171013.pdf och 
http://www.mkg.se/uploads/Aktbilagor/797_Nacka_TR_M1333-
11_Aktbil_797_Yttrande_fran_Naturskyddsforeningen_MKG_171023.pdf. 

10  Se: https://doi.org/10.5194/adgeo-49-67-2019 . 
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tydligt ointresse för att det genomförs ytterligare forskning eller det tas fram viktiga resultat från 
pågående forskning (t.ex. sökandens pågående LOT-försök i Äspölaboratoriet). SSM menar att det 
endast är upp till sökanden att planera, bedriva och utvärdera den forskning som behövs för att visa att 
slutförvaret är säkert (eller osäkert). Detta är bl.a. tydligt i minnesanteckningarna från ett möte mellan 
SSM och miljöorganisationer den 19 februari 2010.11 
 

2.8 Sökandens beskrivningar av scenarier för konsekvenser av kapselhaverier är missvisande  

Föreningarna konstaterar att sökanden fortsätter att redovisa missvisande scenarier av konsekvenserna 
för att kopparkapslarna i slutförvaret havererar. Föreningarna börjar med att hänvisa till föreningarnas 
yttrande i sak till mark- och miljödomstolen den 31 maj 2016 (ab 401).12 Där visade föreningarna att 
sökanden i de scenarier som redovisas i säkerhetsanalysen SR-Site alltid lämnar en barriär ”tät”. Det 
betyder att det sämsta scenariot inte redovisas, vilket leder till att riskerna när förvaret läcker 
underskattas.  
 
Föreningarna menar dessutom att ett sådant sämsta scenario i själva verket är det mest troliga. Om 
kopparkapslarna förstörs på ett sådant sätt att de läcker kommer även lerbufferten kring 
kopparkapslarna att förstöras. Därmed fungerar inte de två konstgjorda barriärerna. Då återstår berget 
som barriär. Berget i Forsmark är relativt sprickfritt och sökanden räknar i sina scenarier med att allt 
vatten från deponeringshålen ska vandra genom berget. Om det istället blir så, vilket är mycket mer 
troligt, att vattnet rinner ut i deponeringstunnlarna kan radioaktiva ämnen nå ytan via större 
sprickzoner på endast cirka ett hundra år. Resultatet kan bli att Forsmark blir en radiologisk zon som 
områdena runt de havererade kärnkraftverken i Tjernobyl eller Fukushima, redan om cirka 1 000 år. 
Om människor som bor i området dricker vattnet och äter mat odlad inom zonen kommer alla att dö av 
cancer inom en förkortad livstid. Idag dör ca 30 % av befolkningen av cancer, de flesta vid en hög 
ålder. Dessutom påverkas antalet barn som föds med missbildningar och erfarenheterna från Tjernobyl 
visar att det troligtvis även blir problem med hjärt-kärlsjukdomar. 
 
De nya scenarier på utsläpp som redovisas i kompletteringen är av sökandens ”standardtyp”. Det ena 
visar att det inte är några problem om alla kopparkapslarna har ett litet hål. Skälet till detta är att 
lerbufferten och berget antas fortfarande vara perfekta barriärer. I det andra scenariot anges att 
bufferten går sönder i deponeringshålen med störst flöden. Men, detta sker inte annat än i några 
deponeringshål och ”efter typiskt 100 000 år”, dvs efter några istider har påverkat slutförvaret. 
Föreningarna gör därför gällande att scenarierna inte är realistiska. 
 
Föreningarna vill påpeka att ett slutförvar för använt kärnbränsle innehåller synnerligen höga andelar 
radioaktiva ämnen även efter 1 000 år har löpt till ända. Om inte det ska bli en radiologisk zon i 
Forsmark om 1 000 år måste allt fungera perfekt i slutförvaret enligt sökandens modeller. Så kommer 
inte att bli fallet, eftersom lerbufferten inte någonsin kommer att bli tät i det relativt torra 
Forsmarkberget. Likaså kommer inte leran i tunnlarna att bli tät. I stället kommer vatten från de större 
sprickzonerna om tusen år sannolikt att rinna genom tunnlarna och ta med sig radioaktiva ämnen från 
de havererade kopparkapslarna. 
 

2.9 Krav på utredningar om återförvisning sker till mark-och miljödomstolen 

Föreningarna är alltmer övertygade om att koppar inte är ett lämpligt kapselmaterial för 
kärnbränsleförvaret. Om regeringen vill få detta bekräftat finns möjligheten att återförvisa målet till 
mark- och miljödomstolen som kan använda sin särskilda utredningsskyldighet för att ta fram den 
kunskap som behövs.  

 
11 Nyhet på MKG:s hemsida om mötet: http://www.mkg.se/ssm-ordnade-informationsmote-med-

miljoorganisationerna . Själva minnesanteckningarna: 
http://www.mkg.se/uploads/SSM_Minnesanteckningar_mote_miljoorg_2019-02-19.pdf . 

12  Se avsnitt ”3.2 Stor risk för spridning av radioaktiva ämnen” i yttrandet som finns här: 
http://www.mkg.se/uploads/Aktbilagor/401_Nacka_TR_M_1333-
11_Aktbil_401_Naturskyddsforeningen_och_MKG_yttrande_i_sak_160531.pdf . 
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För att visa att koppar inte fungerar som kapselmaterial för kärnbränsleförvaring kan följande 
utredningar göras: 
 
1. Det nästa försökspaketet (S2) i sökandens LOT-försök i Äspölaboratoriet tas upp och analyseras 
med avseende på kopparkorrosion. Både de kopparkuponger som finns i försöket och det centrala 
kopparröret måste undersökas, samt den koppar som finns i leran runt om kring. Eftersom all syrgas i 
försöket konsumerats efter några månader bör det vara entydigt att den omfattande kopparkorrosion 
som skett efter 20 år, och som inte ska kunna ha skett enligt sökandens säkerhetsanalys, visar att 
koppar är ett dåligt kapselmaterial. 
 
2. Om sökanden fortsätter att hävda att all korrosion även i detta försökspaket kommer från syrgas 
som stängts in i försöket görs ett nytt försök. Ett nytt försökspaket placeras i Äspölaboratoriet. Denna 
gång sätts dock sensorer för att mäta syrgas in i försöket. Föreningarna menar att dessa kommer att 
visa att försöket blir syrgasfritt efter några månader p.g.a. att syret snabbt konsumeras av bakterier och 
kemiska processer. Därmed blir det klargjort även för sökanden att LOT-försöket visar att det blir en 
oväntat stor kopparkorrosion i slutförvarsmiljön även efter instängd syrgas konsumerats. 
 
3. Ett flertal parallella försök kan samtidigt sättas i större s.k. autoklaver i ett laboratorium. Koppar 
och lera placeras i vatten med slutförvarssammansättning i autoklaverna som värms upp till 
slutförvarstemperatur samtidigt som mängden syrgas i autoklaven mäts. Sedan öppnas autoklaverna 
efter ett, fem, tio år. o.s.v. för att undersöka hur kopparn korroderat. Detta försök måste även 
genomföras om regeringen trots allt ger tillåtlighet och tillstånd till slutförvaret. 
 
Föreningarna påpekar att ovanstående utredningar inte enbart kan genomföras i sökandens regi, full 
insyn och öppenhet måste säkerställas i utredningarna. 
 
Föreningarna anser dock att det inte behövs fortsatt forskning för att visa orsaken till att koppar inte 
fungerar som kapselmaterial. Den tid och de resurser som skulle gå åt för att genomföra ytterligare 
studier kan i stället bättre användas för att finna en metod för säker långsiktig förvaring av det använda 
kärnbränslet. Bland annat bör förutsättningarna för att använda metoden djupa borrhål undersökas. 
 

3. Sammanfattande slutkommentar 
Föreningarnas inställning i tillåtlighetsfrågan är klar. Tillåtlighet kan inte ges till ett kärnbränsleförvar 
vars viktigaste säkerhetsbarriär är en kapsel med koppar som kapselmaterial. Det bästa är om 
regeringen redan nu antingen avslår ansökan eller avvisar ansökan eftersom ett fullgott 
beslutsunderlag saknas. Föreningarna håller det för högst troligt att alternativet att återförvisa ansökan 
till mark- och miljödomstolen för en fortsatt och förutsättningslös utredning av möjligheten att 
kärnbränsleförvarssanläggningen på lång sikt uppfyller miljöbalkens krav, trots de osäkerheter som 
kvarstår om hur kapselns skyddsförmåga, endast skulle visa att koppar inte är ett fungerande 
kapselmaterial. En sådan process skulle endast ta onödig tid och förbruka onödiga resurser. I stället 
bör arbete snarast påbörjas för att finna en metod för säker långsiktig förvaring av det använda 
kärnbränslet. Bland annat bör förutsättningarna för att använda metoden djupa borrhål undersökas. 
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