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Kompletteringsbehov 

”Innan tillåtlighet ges behöver Svensk Kärnbränslehantering AB ge 

in en samlad redovisning av anläggningens verksamhetsområden 

och ange var två eventuella ventilationstorn ska placeras.” 

Vägledning 

”Mark- och miljödomstolen anser att det vid slutförvars-

anläggningens lokalisering är lämpligt att följa den praxis som 

finns vid tillåtlighetsprövning av exempelvis en väg och som 

innebär att lokaliseringen binds genom en tydligt redovisad 

korridor.” 
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Inledning 

Mark- och miljödomstolens yttrande och utgångspunkter för 

SKB:s komplettering om avgränsning av verksamhetsområden 

Komplettering av KBS-3-ansökningar 

Krav rörande miljökonsekvenser 

”…att SKB inte får utföra grundvattenbortledning så att påverkansområdet i någon del blir större än 
vad som redovisats.” 

 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• Placering av yttre ventilationsstationer framgår 

av ansökan 

• Miljökonsekvenser har redovisats i ansökan 

och  tillhörande MKB (inkl bilagor) 

 

 

• Verksamhetsområdet ovan mark avgränsas till 

det befintliga industriområdet (inkl den s k 

barackbyn) 

• Ianspråktagande av detta område leder inte till 

större påverkan och miljökonsekvenser än de 

som tidigare redovisats i ansökan och 

tillhörande MKB. 

 

2019-05-14 5 

Verksamhetsområdet ovan mark  
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Utgångspunkter 

• I tillståndsansökan enligt miljöbalken för KBS-3-systemet redovisades en 

referensutformning av Kärnbränsleförvaret. Referensutformningen har använts för 

att bedöma påverkan, effekter och konsekvenser av grundvattenbortledningen 

från Kärnbränsleförvaret. 

 

• Utformningen av anläggningen kommer att justeras allteftersom uppförande och 

detaljundersökningar fortgår i syfte att möta kraven på platsanpassning av 

Kärnbränsleförvaret. 
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Verksamhetsområdet under mark 
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Visualisering av verksamhetsområdet under mark 

• De övre delarna av tillfarterna till centralområdet (ramp och schakt) – delvolym 1. 

• De nedre delarna av tillfarterna samt centralområdet – delvolym 2. 

• Förvarsområdet (stam- och transporttunnlar, deponeringstunnlar och 

deponeringshål) – delvolym 3. 

• Två yttre ventilationsschakt – delvolym 4 och 5. 
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Verksamhetsområdet under mark 
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Modellering av grundvattenpåverkan 
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Verksamhetsområdet under mark 

• ”Värsta fall”  med ett helt öppet förvar, begränsad injektering, en avgränsning för det 

avsänkta området på endast 0,1 meter och en buffetzon på 300 meter från 

avsänkningsområdets gräns 

• A : förvarsdjup på - 470 meter (referensutformning), B: - 420 meter; C: - 570 meter 
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Förslag till villkor: Platsanpassning 

3. Med utgångspunkt i den av SKB redovisade utformningen och inom de ramar 
som anges i avsnitt 5 i Bilaga 2 ska SKB löpande under den successiva 
utbyggnaden optimera Kärnbränsleförvaret i strålsäkerhetshänseende genom en 
platsanpassning som beaktar de kunskaper om bergets egenskaper på förvarsdjup 
som erhålls vid drivning av schakt och ramp samt under den successiva 
utbyggnaden. Platsanpassningen ska avse undermarksdelarnas närmare läge, 
djup och utformning, särskilt vad gäller deponeringstunnlar och deponeringshål. 
Platsanpassningen ska beakta bergets egenskaper i följande avseenden: 

• Förekomst av deformationszoner 

• Geohydrologiska förhållanden, t.ex. zoner med betydande 

vattengenomsläpplighet 

• Kemiska förhållanden 

• Mekaniska egenskaper 

• Termiska egenskaper 

De kriterier som är styrande för platsanpassningen ska redovisas för 
Strålsäkerhetsmyndigheten. 
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Verksamhetsområdet under mark 
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• Avgränsning av verksamhetsområdet ovan mark har preciserats och 

ianspråktagande av aktuellt området för uppförande och drift av 

Kärnbränsleförvaret är sedan tidigare konsekvensbedömt 

• Verksamhetsområdet  under mark har avgränsats till en definierad volym och 

en placering av anläggningen inom aktuell volym bedöms inte leda till 

grundvattenavsänkning utanför det påverkansområde som tidigare redovisats i 

ansökan och MKB:n 

• En platsanpassning inom den avgränsade verksamhetsvolymen under mark är 

ett krav enligt kärntekniklagen och ligger i linje med tillämpning av miljöbalkens 

allmänna hänsynsregler 

• Platsanpassningen bedöms leda till mindre miljökonsekvenser än de som 

redovisats i ansökan 

• SKB föreslår villkor som reglerar den geografiska avgränsningen av 

verksamheten 
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Slutsatser  
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12 

Villkorsförslag 

enligt miljöbalken 
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SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

 

• Tydliga ramar för verksamheten 

• Relativt omfattande villkorskatalog – men vi har försökt minska 

detaljeringsgraden 

• Fungerar för verksamheten 

• Inga villkorförslag avseende närings-, arbetsmarknads- och regionalpolitiska 

intressen 

• De flesta villkorsförslag bygger på förslag vi presenterat i MMD.  

 Nytt: platsanpassning, redovisning rörande informationsbevarande och 

övervakning efter förslutning 
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Utgångspunkter villkorsförslag MB 
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Säker strålmiljö, villkor nr 1-6 

• Platsanpassning och omvärldsbevakning. 

Begränsad klimatpåverkan och frisk luft, villkor nr 7-8 

• Energihushållning och begränsning av utsläpp. 

Bevarande och utvecklande av naturmiljöer i Forsmarksområdet, villkor nr 9-17 

• Skydds och kompensationsåtgärder (kväve), markanspråk, grundvattenbortledning, 

berguttag och skötselplan. 

God bebyggd miljö, villkor nr 18- 20 

• Hantering av bergmassor och bullerskydd 

Kontakter med kommunerna under tillståndstiden, villkor nr 21-22 

• Dialogforum 
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Villkorsförslag inom olika områden 
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Yttrande enligt 

Kärntekniklagen 

2019-05-14 Komplettering av KBS-3-ansökningar 15 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

Yrkanden om tre anläggningar:  

• Clab 11 000 ton 

• Clink  

• Kärnbränsleförvaret 

Villkorsförslag  

• Stegvis prövning med SSM:s godkännande inför uppförande, provdrift och 

rutinmässigdrift. 

• Godkännande inför förslutning. 
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Yttrande enligt kärntekniklagen 



Supplementary 

information on canister 

integrity issues  

TR-19-15 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• 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 översiktlig genomgång av TR-19-15 
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Bakgrund      (1/2) 
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• Notera att den svenska sammanfattningen innehåller citat ur MMD:s yttrande 

som inte finns med i TR-19-15 

− Gäller domstolens bedömningar av de processer där MMD anser att 

ytterligare underlag behövs 

− Innehållet i den svenska sammanfattningen är på några ställen anpassat för 

att mer explicit svara på det som sägs i domstolens bedömningar 

• Motsvarande argument finns i några enstaka fall inte i den tekniska 

rapporten 

• TR-19-15 redogör inte för SKB:s planer för eventuellt fortsatt arbete för de olika 

frågorna – detta kommer att redovisas i Fud 2019. 

− Slutsatserna i TR-19-15 är baserade på dagens kunskap 
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Bakgrund      (2/2) 
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3 The sauna effect       33 

4 Corrosion due to reaction in oxygen-free water    47 

5 Pitting due to reaction with sulphide,  

including the influence of the sauna effect on pitting    55 

6 Stress corrosion cracking due to reaction with sulphide,  

including the influence of the sauna effect on stress corrosion cracking  75 

7 Hydrogen embrittlement       87 

8 The effect of radiation on pitting, stress corrosion cracking  

and hydrogen embrittlement     101 

9 Integration and evaluation of results    111 

10 Conclusions       121 

References       123 
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TR-19-15  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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• 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  
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2 Förvarsmiljön          
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• Nu utökat med nya studier för att bättre bedöma framförallt den inledande 

fasen, då bentonitbufferten och tunnelåterfyllningen ännu inte är 

vattenmättade 

− Gassammansättning i omättat förvar 

− Sulfatreducerande bakterier (SRB) under omättade förhållanden 

− Sulfidflöden i gasfas under omättade förhållanden 
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2 Förvarsmiljön          
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2 Förvarsmiljön;  

Gassammansättning i omättat förvar  

Isotermal test: endast pellets 

Gradienttest: kopparvärmare,  

block och pellets 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 
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2 Förvarsmiljön;  

Syreförbrukning i omättat förvar  

Isotermal test, endast pellets 

Rumstemp initialt 

50 °C efter 111 dagar 

Gradienttest: kopparvärmare,  

block och pellets 
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• Syret förbrukades snabbt i försöket med kopparvärmare 

− Förbrukningen var dock långsammare i ett senare, pågående försök 

(en skillnad mellan försöken var att kopparvärmaren i första fallet var 

tvättad med HCl och i andra fallet med EtOH) 

• Ingen syreförbrukning i pellets vid rumstemperatur. Lite vid 50 °C 

• CO2 bildas i samtliga försök 

− Oxidation av pyrit eller organiskt material? 

• Inga mätbara halter av H2S 
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2 Förvarsmiljön;  

Gassammansättning i omättat förvar  
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• När bentonitens svälltryck utvecklas 

kommer mikrobiell sulfidbildning att 

upphöra 

• I ”torr” (nyinstallerad) bentonit är 

vattenaktiviteten för låg för mikrobaktivitet 

• Finns ett ”fönster” i vattenmättnadsgrad 

där SRB kan vara aktiva? 

• Försök: 

− Inre rör: mikrober, bentonit, gips, laktat 

och näring 

− Yttre rör: saltlösning för RH-kontroll, 

CuSO4 
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2 Förvarsmiljön;  

SRB under omättade förhållanden 
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• Bildning av sulfid kunde bara 

detekteras i de prov där vatten i form 

av vätska fanns närvarande 

• I omättade prover bildades ingen 

sulfid 

− Inte ens vid RH=100 % 

• Inget tyder på att det finns ett 

vattenmättnadsfönster 

• Det finns dock en osäkerhet i 

kinetiken i processen 

− Är 50 dagar tillräckligt för de 

omättade proverna? 
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2 Förvarsmiljön;  

SRB under omättade förhållanden 
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2 Förvarsmiljön;  

SRB under omättade förhållanden 

Positiva kontroller, vatten i det inre röret 
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• Modellstudie av sulfidflöden under omättade 

förhållanden 

− Mättad tunnelåterfyllning med maximal sulfidhalt 

− Flöde genom omättad buffert  

− Maximalt inflöde till kapseln 7×10−11 mol/(m2 s) 

• Huvudsaklig transportväg genom pelletfyllning 

mellan buffert och deponeringshålsvägg 
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2 Förvarsmiljön; 

Sulfidkoncentrationer och sulfidflöden 

  Unsaturated 

buffer phase 

Saturated 

buffer phase 

Eroded buffer 

case 

Time (years) 0-6000 (0) – 106  105 – 106  

Canisters affected All 6000 All 6000 ~100 

Peak sulphide concentration 

[mol/L] 

10−6  

In saturated 

backfill 

10−4 

In groundwater;  

97% < 10−5 

10−4 

In groundwater; 

97% < 10−5 

Peak sulphide flux [mol/(m2 s)] ~10−10 10−12 10−9 
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• Syre förbrukas relativt snabbt av koppar 

• Ingen sulfid i gasfasen 

• SRB är inte aktiva under den omättade fasen 

• Sulfid transporteras betydligt långsammare i omättad lera än tidigare 

pessimistiskt antaget i säkerhetsanalysen 

• Sulfidkoncentrationer och sulfidflöden gränssatta för utredning av 

korrosionsprocesser 
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2 Förvarsmiljön - Sammanfattning 
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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) 
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• 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 (Prototyp, LOT, FEBEX) 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 på bland annat 

vätgasutveckling i egna experiment 

och spekulerar i att det skulle finnas 

en okänd kemisk förening av koppar, 

syre och väte som förklarar resultaten. 

• 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 (1/4) 
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• 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 

− Micans försök använde en alternativ metod utan 

närvaro av andra metaller 

− Nyligen har en finländsk undersökning bekräftat 

resultaten i Micans försök 

• SKB har också låtit genomföra omfattande 

teoretiska och experimentella studier för att utröna 

om någon hittills okänd kemisk förening av koppar, 

väte och syre skulle kunna existera.  

− Ingen sådan förening har påträffats 
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4 Korrosion på grund av reaktion i syrgasfritt vatten (2/4) 
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• Även om KTH-forskarnas resultat tolkas som korrosion skulle omfattningen i slutförvaret 

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

− Ren ”what if”-beräkning; SKB ser inte KTH-forskarnas tolkning som en alternativ 

konceptuell modell 

− Baseras pessimistiskt på uppmätta hastigheter för vätgasutveckling,  

• inte på påstådda jämviktstryck vilket kräver kvantifiering av källor och sänkor i förvaret 
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4 Korrosion på grund av reaktion i syrgasfritt vatten (3/4) 
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SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• Samtliga dessa 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. 

• Några ytterligare resultat 

− Beräkningar till ytterligare stöd för att vätgasutveckling från SKB-koppar i 

Micans försök kommer från kopparblecken 

− Avslutade mätningar hos Micans – ingen vätgasutveckling efter flera års 

exponering 

− Några kommentarer till nyligen publicerade studier 

•  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 (4/4) 
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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.  

• Situationer med gropkorrosion innan buffertleran 

mättats med vatten och sådana där mikrober 

bidrar till sulfidbildningen har framhållits av SSM 

och MMD.  

• 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 (1/4) 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• Grundläggande fråga: Kan en passiv film av 

korrosionsprodukter bildas på koppar i 

sulfidlösning? 

− En sådan film är en förutsättning för den mest 

distinkta formen av lokal korrosion, på engelska 

kallad pitting.  

− Studerats under lång tid vid UWO, Kanada: 

filmbildningskinetik, morfologi, elektrokemi 

− Flera nya artiklar och PM 

− Slutsats: En passiv film vid sulfidexponering 

kräver artificiella förhållanden med pålagd 

elektrisk potential och höga sulfidflux (skapade 

genom höga koncentrationer av sulfid och en 

roterande elektrod). Sådana förhållanden 

kommer inte att råda i förvaret. 
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5 Gropkorrosion på grund av reaktion med sulfid,  

inklusive saunaeffektens inverkan på gropkorrosion (2/4) 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• Under förhållanden som mer liknar dem i 

förvaret: 

− En mindre distinkt form av lokal 

korrosion, kallad mikrogalvanisk 

korrosion kan inte helt uteslutas för de 

mest extrema förhållanden som kan 

uppkomma i förvaret 

• Förutsätter eroderad buffert, advektiva 

förhållanden 

• Drabbar endast ett fåtal kapslar 

• Pessimistisk tolkning av data 

• Inkluderas i konsekvensberäkningarna 

(avsnitt 9) 

• 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 (3/4) 

[HS-] [Cl-] time Average 

Cu2S 

film 

Average 

corr. 

depth 

Max pit 

depth 

Max 

pit/average 

corr. depth 

mol/L mol/L d µm µm µm   

510-4 0 1691 1.3 0.65 0.8 1.2 

510-4 0.1 597 0.38 0.19 3.7 19.5 

510-4 0.1 1691 0.71 0.35 6 16.9 

10-3 0.1 1691 1.72 0.86 6.5 7.5 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• Har också i ny studie undersökt om SRB kan 

belägga en kopparyta och på så sätt orsaka 

lokal korrosion 

− Under gynnsamma laboratorieförhållanden 

går det att se sådana effekter 

− Om försöken görs under förhållanden som 

råder i slutförvaret uppkommer inga 

korrosionsgropar 

• Övergripande slutsats 

− En form av lokal korrosion sent i förvarets 

utveckling och för ett fåtal kapselpositioner 

kan inte helt uteslutas 
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5 Gropkorrosion på grund av reaktion med sulfid,  

inklusive saunaeffektens inverkan på gropkorrosion (4/4) 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

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  (1/3) 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• Ytliga sprickor har observerats i studier där 

koppar exponerats för höga sulfidhalter och 

flöden samtidigt som man dragit i materialet  

• Detta har ibland tolkats som spänningskorrosion, 

en korrosionsform där korrosionsdjupet kan bli 

stort på relativt kort tid 

• 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 

• I sammanhanget har också den så kallade 

Aaltonenmekanismen diskuterats. SKB har 

därför låtit göra en expertbedömning av denna 

mekanism 
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6 Spänningskorrosion på grund av reaktion med sulfid,  

inklusive saunaeffektens inverkan på spänningskorrosion  (2/3) 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• Slutsatser 

− De ytliga sprickor som observerats i vissa försök är inte spänningskorrosion, utan kan 

förklaras som en form av korngränskorrosion. De kräver sulfidflöden som är åtminstone 

1000 gånger högre än de högsta som kan uppkomma i slutförvaret. 

− Också vid så höga experimentella flöden avstannar fenomenet eftersom 

korrosionsprodukter hindrar fortsatt sulfidflöde i de relativt ytliga, mikroskopiska sprickor 

som uppkommit.  

− Varken spänningskorrosion eller korngränskorrosion utgör något hot mot kapselns 

inneslutande förmåga i ett KBS-3-förvar i Forsmark. 

− En ny expertbedömning visar att de studier som ligger till grund för den så kallade 

Aaltonenmekanismen gäller förhållanden som aldrig kan uppkomma i slutförvaret. 
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6 Spänningskorrosion på grund av reaktion med sulfid,  

inklusive saunaeffektens inverkan på spänningskorrosion  (3/3) 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

Frågan: Väte som eventuellt tränger in i kopparn i slutförvaret skulle kunna 

påverka kapselns mekaniska egenskaper negativt. Bland annat skulle oxidslingor 

som kan bildas vid fastsvetsning av kapselns lock  och botten kunna ge negativa 

effekter tillsammans med sådant väte. 
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7 Väteförsprödning   (1/2) 

• Ny studie visar att om kopparlocket 

svetsas fast i syrgasfattig atmosfär 

(skyddsgas) blir oxidbildning begränsad 

och utgör inget problem 

− SKB avser att använda denna metod 

• Nya DFT-beräkningar bekräftar att väte är 

mycket obenäget att tränga in i koppar  

− Studien visar även bland annat att 

korngränser sannolikt inte binder någon 

betydande andel av det 0.5 vikts-ppm H 

som finns i Cu-OFP 

 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• Välkänt att väte kan tvingas in i koppar under 

aggressiva laboratorieförhållanden. 

− Visat i flera studier att elektrokemisk laddning, ofta i 

närvaro av rekombinationshämmare, kan leda till 

bildning av väteinnehållande ”bubblor” nära ytan.  

− Sådana förhållanden kommer dock inte att råda i 

slutförvaret 

• Nu beräknat tänkbar inträngning av väte i kopparn i 

slutförvaret 

− Visar att omfattningen blir liten oavsett om man 

antar bubbelbildning eller bara matrisdiffusion 

− Sulfidkorrosion ger potentiellt störst bidrag 

(frigörelse max 10−10 mol/(m2 s) H av vilket en 

bråkdel potentiellt tränger in) 

• Övergripande slutsats: Väteförsprödning kommer inte 

att utgöra något hot mot kapslarna i slutförvaret 
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7 Väteförsprödning   (2/2) 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 
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8 Radioaktiv strålnings inverkan på gropkorrosion, 

spänningskorrosion och väteförsprödning (1/3) 

• Frågan: Mekanistisk förståelse för hur strålning orsakar korrosion genom att 

sönderdela vatten utanför kapseln är ofullständig. Ytterligare underlag behövs 

också för att bedöma hur strålningen från kapslarna i slutförvaret påverkar 

olika korrosionsfenomen och väteförsprödning. 

• Nya beräkningar av hur γ- och neutronstrålning påverkar kapselmaterialen 

koppar (och järn) 

− Ger något lägre effekter än tidigare beräkningar men samma storleksordning 

(10-7 dpa) 

• Dessutom nu visat: Om man inkluderar tidigare försummade 

”självläkningseffekter” då koppar bestrålas minskar påverkan på materialet 

med flera storleksordningar 

• Försök att utvärdera strålskador experimentellt (100 kGy gamma) 

− Försöket inte tillräckligt känsligt för direkt observation av defekter 

− Dock ingen mätbar effekt på mekaniska- eller ledningsegenskaper 

• Slutsats av nya studier: Påverkan på metallen helt försumbar. 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 
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8 Radioaktiv strålnings inverkan på gropkorrosion, 

spänningskorrosion och väteförsprödning (2/3) 

• Fortsatta experiment för att klargöra mekanismen bakom radiolytisk korrosion 

− Klargör viktiga delar av mekanismen (oxidanten är O2, tidigare trott OH•) 

− God överenstämmelse mellan nya modellberäkningar och experiment: 

• Exp.: 69 kGy@720 Gy/h gav 62 nm Cu2O 

• Modell: 70 kGy@540 Gy/h gav 54 nm Cu2O 
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SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• Samverkanseffekter 

− Ett visst mått av lokal korrosion förekommer vid accelererade experiment (hög 

stråldos under kort tid). Dock små effekter ca 1 µm djupa och tiotals µm i lateral 

utbredning. 

− Passiv oxidfilm och ev lokal korrosion som uppkommer under bestrålning är inte 

långvarigt stabil i sulfidmiljön. 

− Strålning ger inte upphov till spänningskorrosion. Detta har provats experimentellt 

vid olika dosrater och det finns en underbyggande mekanistisk förståelse 

− Strålningen ger inte heller upphov till väteförsprödning. Bedömningen är att fluxet 

av väte under radiolys är för lågt för att kunna ge någon påverkan. 

− Experimentella studier har visat att upptag av väte är marginellt (0.2 vikts-ppm vid 

69 kGy gamma) även i mkt tunna prover (0.25 mm), översatt till kapseln (5 cm) 

ger detta en försumbar effekt på djupet.  

• Övergripande slutsats: Strålningen från kapslarna orsakar inga skadliga effekter 

utöver de små effekter som redan är medräknade i säkerhetsanalysen SR-Site  
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8 Radioaktiv strålnings inverkan på gropkorrosion, 

spänningskorrosion och väteförsprödning (3/3) 



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 

− Strålningens 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 

• Därför uppdaterat konsekvensberäkningar från SR-Site 

• Mikrogalvanisk korrosion kan endast drabba de kapslar som utsätts för de 

högsta sulfidflödena i förvaret, och för dessa endast efter typiskt 100 000 år, 

och förutsatt att bufferten förlorats genom erosion 
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9 Konsekvenser för säkerhet efter förslutning    (1/3) 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• Erosion/korrosionsscenariot med 

kapselskador till följd av 

sulfidkorrosion i SR-Site: 

− Dels fall där buffert förloras 

gradvis enligt ”SR-Site-modell” 

för de mest utsatta 

deponeringshålen, dels fall där 

bufferten pessimistiskt antas 

förlorad tidigt i förvarets 

utveckling 

− Tre hydrogeologiska modeller 

(okorrelerad, semi-korrelerad 

och korrelerad) gav tillsammans 

sex kombinationer 
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9 Konsekvenser för säkerhet efter förslutning    (2/3) 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• Nu beräknats med mikrogalvanisk 

korrosion inkluderad 

− Pessimistiska tolkningar av data för 

mikrogalvanisk korrosion 

− Endast den hydrogeologiska modell 

som gav högst konsekvenser i SR-

Site – den med full korrelation mellan 

sprickstorlek och transmissivitet 

• Maximal dos nästan identisk med SR-

Site 

• Maximal dos opåverkad av 

mikrogalvanisk korrosion. 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. 
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9 Konsekvenser för säkerhet efter förslutning    (3/3) 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

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

(hål med 4 mm diameter) 

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

kapselfrågorna i perspektiv 

• Två fall: 

A. Alla kapslar antas ha ett litet genomgående hål vid deponering. Barriärsystemet i 

övrigt antas intakt.  

B. Alla kapslar antas ha ett litet genomgående hål vid deponering. Bufferten antas 

förloras gradvis genom erosion enligt SR-Site-modellen. 

• Den lilla defekten växer sig stor på 10 000 år, enligt beräkningar i SR-Site 

• Semi-korrelerade hydrogeologiska modellen 

• Biosfären modelleras dynamiskt, dvs utsläppen från geosfären distribueras i landskapet 

och landskapets utveckling modelleras explicit, som för SFR 

− mer realistisk än i korrosionsfallen där pessimistiska LDF-värden används 

• Använt platsspecifika biosfärsdata för Kd och CR i biosfären – samma som i SFR 
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Kapselfrågorna i perspektiv:  

Vad händer om alla kapslar skadas tidigt? 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• Dosen under riskgränsen under hela miljonårsperioden 

• Snabba fluktuationer i tidiga skeden beror på landhöjningen 
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Fall A 

Små initiala defekter, övriga barriärer intakta 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• Omkring 20 deponeringshål (av 6000) förlorar så mycket buffert att lerans skyddsförmåga går 

förlorad. Konsekvenser ändå under riskgränsen 

• 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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Fall B 

Små initiala defekter, gradvis buffertförlust 



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 

− Strålningens 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 




