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• Det har sedan 1980-talet varit känt att det skulle kunna vara ett problem med att 
använda koppar som kapselmaterial i kärnbränsleförvaret.

• Varken kärnavfallsbolaget eller den tidens myndigheter följde upp frågan.
• 2007 blev frågan högaktuell igen genom nya publicerade försök gjorda på KTH. 

Sedan dess har frågan levt vidare och ligger idag på regeringens bord. Den 
borde naturligtvis ha avgjorts tidigare.

• Enligt lagstiftningen är det kärnkraftindustrin och deras bolag SKB som har 
ansvaret för att undersöka om det finns problem med koppar, men dess intresse 
för att hitta problem är naturligtvis obefintlig.

• Det kunde ha gjorts bra försök i laboratorium för att simulera och undersöka hur 
koppar beter sig i en syrefri slutförvarsmiljö, men detta har aldrig gjorts. I stället 
har en massa korttidsförsök mer eller mindre vetenskaplig kvalitet gjorts och de 
resultat som har publicerats har endast varit de bolaget tror på eller är 
ointressanta.

• Frågan om vatten – och inte bara syrgas – kan orsaka korrosion av koppar har 
fått mycket uppmärksamhet därför att den är viktig. De flesta förstår att det finns 
en möjlig reaktion, men hur stark är, särskilt i närvaro av andra ämnen i 
grundvatten?

Frågan om kopparkapselns långsiktiga integritet är 
fortfarande viktig
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• Enda sättet kärnavfallsbolaget har kunnat förklara den 
oväntat omfattande kopparkorrosionen är att allt det lösa 
syre som funnits i försökspaketet nått kopparytor och 
reagerat. Men detta är knappast korrekt. 

• Syret i ett försök med koppar och lera konsumeras i stället 
av bakterier och av kemiska reaktioner nästan direkt efter 
förslutningen.

• Kärnavfallsbolaget SKB har gjort senare analyser och bara 
om varenda syrgasmolekyl som funnits i försöket från 
början har nått kopparytor, kan korrosionen efter 5 år 
nästan förklaras.

Vad är LOT-försöket? Vad har hänt tidigare?



5

• MKG och dess medlemsföreningar har sedan många år velat se 
nästa försökspaket i LOT-experimentet tas upp och analyseras 
med avseende på kopparkorrosion. Eftersom syrgasen säkert var 
förbrukad efter 5 år skulle ytterligare mer omfattande korrosion 
visa att antagandena om hur kopparkapseln beter sig i en syrgasfri 
miljö är felaktiga.

• Kärnavfallsbolaget SKB har hela tiden sagt att de inte vill ta upp 
fler paket och skyllt på olika saker.

• Så sent som den 30 september 2018 sa Naturskyddsföreningen, 
Jordens Vänner och MKG i ett gemensamt yttrande till regeringen 
att det var viktigt att ta upp nästa LOT-paket.

• SKB har lovat att ta upp nästa paket innan utgången av Fud-16-
perioden (2017-2019)

• På ett möte anordnat av SSM den 16 oktober 2019 avslöjades det 
att SKB nyligen tagit upp LOT-paket i smyg, och utan avsikt att 
publicera resultaten förrän efter regeringen tagit sitt beslut, och 
inte ens då alla resultat (inte centrala kopparröret).

Upptaget av de nya försökspaketen
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• För att det ska bli ett så bra och trovärdigt underlag till regeringen som möjligt, 
krävs öppenhet, ärlighet och vetenskaplighet. 

• Dessutom kan det behövas förmågan att omvärdera tidigare ställningstaganden 
— även den en del av vetenskapens värld. 

• Alla dessa förutsättningar krävs både från kärnavfallsbolaget SKB som ska 
redovisa kopparkorrosionsresultat som kan komma att visa att att deras metod 
för kärnbränsleförvaring inte fungerar. 

• Strålsäkerhetsmyndigheten SSM ska kvalitetsgranska resultat som kan visa att 
deras hittillsvarande stöd av metoden inte har varit befogad.

• MKG och dess medlemsföreningar vill se maximal öppenhet och det har vi inte 
sett. 

• Kärnavfallsbolaget SKB:s analysarbete görs helt i det fördolda av underkonsulter 
och som bolaget tidigare kunnat lita.

• Strålsäkerhetsmyndigheten SSM är snål med, och drar ut på tiden med, att 
diarieföra det som händer i frågan. Något som hindar insyn från allmänheten.

Hur får vi en slutlig klarhet i 
kopparkorrosionsfrågorna?
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MKG har följt SSM:s kvalitetsgranskning 
• Skickat in fyra vetenskapliga ”input” på engelska till SSM (8 oktober, 

11 november, 11 december 2020 och 5 mars 2021)
• Även haft synpunkter på SSM:s granskningsprojekt (11 december 

2020)
• Viktigaste punkterna:

– Försöket har varit garanterat syrgasfritt mot centralröret och vid 
bottenplattan från tillslutningen och uppvärmningens början.

– De mest korroderade kopparytorna på centralröret och
bottenplattan av koppar måste undersökas i detalj med 
tvärsnittsbilder och analys av korrosionsprodukter. Endast 
mätningar i lera har gjorts.

– (se gropfrätning jämfört med ursprungliga defekter, ingen sulfid i 
korrosionsprodukter)

• Varför vill inte SSM acceptera att om inte de mest korroderade 
ytorna studeras, går det inte att ens förstå om SKB:s (bort)förklaring 
att all korrosion beror på instängd syrgas är riktig?
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