
Metallen koppar är en av de barriärer som ska se till att 

farliga ämnen från kärnbränslet inte kommer upp till 

ytan där de kan orsaka skada på människor och miljö. 

En anledning till att SKB en gång i tiden valde koppar 

är att det är ett naturligt material som vi har stor 

erfarenhet av. 

Människan har känt till koppar i närmare 11 000 år. 

För 9 000 år sedan lärde vi oss att utvinna och bearbeta 

metallen. Naturliga kopparfyndigheter och arkeologiska 

fynd har lärt forskarna hur koppar beter sig i olika geologiska miljöer och under 

mycket långa tidsperioder. I brittiska Littleham Cove har man till exempel hittat 

naturliga kopparplattor som legat begravda i lersten i 175 miljoner år. SKB har 

också studerat kanonerna från regalskeppet Kronan som sjönk utanför Öland 

1676. Endast en hundradels millimeter per år hade försvunnit från ytan på den 

kopparkanon som fastnat i leran på havsbotten.

Speciella förhållanden

På senare år har det varit en intensiv diskussion om hur mycket av kopparn som 

skulle kunna korrodera, det vill säga brytas ner nere i förvaret. Enkelt uttryckt 

kan man säga att korrosion uppstår som ett resultat av en kemisk reaktion med 

omgivningen, bland annat när metaller kommer i kontakt med syre och vatten. 

När det handlar om järn och stål brukar man säga att metallerna rostar. Kopparn 

blir ofta först svart, sedan grön. Det heter att den ärgar.

Men nere i Kärnbränsleförvaret kommer det att råda speciella förhållanden. 

Bland annat innehåller grundvattnet på det här djupet ingen syrgas. Under 

dessa förhållanden blir korrosionen mycket begränsad. De beräkningar som 

SKB gjort visar att mindre än fem millimeter av kapseln kommer att korrodera 

bort på en miljon år. I första hand är det sulfi d (salter av svavelväte) som fi nns 

i grundvattnet som angriper kapslarna nere i förvaret.

K
apslarna som det använda kärnbränslet ska ligga 
i tillverkas av koppar. Det är en metall som klarar 
sig bra i de förhållanden som kommer att råda 
i Kärnbränsleförvaret 500 meter ner i urberget.
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Frihetsgudinnan i New York är gjord av koppar. Efter att ha påverkats 

av väder och vind har kopparn blivit grön, man säger att den ärgar.



Kapslas in i Oskarshamn

Samtidigt som Kärnbränsleförvaret byggs i Forsmark planerar vi också att bygga en 

inkapslingsanläggning i Oskarshamn. Inkapslingsanläggningen kommer att ligga i direkt 

anslutning till mellanlagret Clab. Det är i mellanlagret som det använda kärnbränslet 

förvaras efter att det tagits ut ur reaktorerna vid de svenska kärnkraftverken. Bränslet 

är från början mycket varmt och radioaktivt. Vattnet i bassängerna i mellanlagret kyler 

bränslet och skärmar av strålningen.

Efter 30 års mellanlagring har en stor del av värmen och radioaktiviteten försvunnit 

och bränslet blir lättare att hantera. Det kan då fl yttas till inkapslingsanläggningen. Där 

placeras det i kapslar av koppar med en insats av gjutjärn. Gjutjärnsinsatsen har färdiga 

hål där bränslet sätts ner. Kapslarnas lock svetsas ihop med en speciell metod, friktions-

omrörningssvetsning, som utvecklats vid SKB:s kapsellaboratorium i Oskarshamn.

Transport med båt

Kopparkapslarna med det använda kärnbränslet kommer därefter att transporteras till 

det kärnbränsleförvar som SKB planerar att bygga i Forsmark. Det ska ske med SKB:s 

eget fartyg m/s Sigrid. Förvaret består av ett stort tunnelsystem 500 meter ner i urberget. 

I vissa av tunnlarna fi nns vertikala hål där kapslarna kan sänkas ned och omges av ringar 

med bentonitlera.

SKB har som uppdrag att ta hand om och slutförvara radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken på ett säkert sätt. Läs mer på www.skb.se.

FAKTA OM KAPSLARNA
Sammanlagt behövs det mer än 6 000 kapslar när allt använt kärnbränsle från de svenska 

kärnkraftverken ska tas om hand. Kapslarna är fem meter långa och en meter i diameter. 

Ytterhöljet på kapseln består av fem centimeter tjock koppar. En enda kapsel kommer att 

innehålla 7,5 ton koppar. När det använda kärnbränslet placerats inuti väger varje kapsel 

cirka 27 ton.
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