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Bästa Nina Cromnier, 
 
Naturskyddsföreningen och Jordens Vänner är medlemmar i föreningen Miljöorganisationernas 
kärnavfallsgranskning (MKG) som arbetar med kärnavfallsfrågor åt och tillsammans med 
föreningarna. 
 

Vi vill fästa din uppmärksamhet på en fråga som vi fäster mycket högt avseende vid och som har 
avgörande betydelse för den uppmärksammade prövningen av kärnbränsleförvaret som ska innehålla 
över 10 000 ton högaktivt radioaktivt avfall. Det handlar om försöksresultat som undanhålls 
regeringsprövningen. Vi anhåller därför om ett möte för att diskutera saken. 
 

På mötet som Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) den 16 oktober 2019 arrangerade för att informera 
om kärnavfallsbolaget SKB:s nya forskningsrapport Fud-2019 framkom att bolaget tagit upp två 20-
åriga försökspaket i det s.k. LOT-försöket i Äspölaboratoriet. Naturskyddsföreningen och MKG har i 
kärnbränsleförvarsprövningen redan den 1 juni 2012 i ett yttrande till mark- och miljödomstolen och 
SSM krävt att nästa försökspaket i LOT-försöket ska tas upp.  
 

När nu äntligen två paket är upptagna behövs en öppen redovisning av kvalitetssäkrade resultat av den 
kopparkorrosion som ägt rum i försöket, både på kopparkupongerna och på den varmaste delen av 
kopparröret. Kvalitetssäkringen måste vara oberoende av kärnavfallsbolaget och dess närstående 
konsultbolag. Föreningarna anser att resultaten kan vara avgörande för förståelsen om koppar är ett bra 
kapselmaterial i kärnbränsleförvaret eller inte. Det är därför viktigt att de finns tillgängliga som 
vetenskapligt stöd för regeringen inför tillåtlighetsbeslutet enligt miljöbalken. 
 

Kärnavfallsbolaget SKB säger att resultaten endast ska redovisas efter alla tillståndsbeslut är klara för 
att få börja bygga kärnbränsleförvaret. Under hösten 2019 har MKG i ett flertal skrivelser, den senaste 
den 20 december i ett svar till utredaren Bo Strömberg, uppmanat Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 
att agera för att få till stånd en snabbare redovisning (SSM dnr 2019-9556). Än så länge har 
uppmaningarna varit förgäves. 
 
Föreningarna ber nu dig om ett möte för att diskutera denna frågeställning.  
 
Med vänlig hälsning, 
 
 
 
 
 
Oscar Alarik Mikael Sundström Ylva Lundh 
Chefsjurist, Naturskyddsföreningen Ordförande, Jordens Vänner Ordförande, MKG 
 
Bilaga: Tidigare skriftväxling mellan MKG och SSM i ärendet (SSM dnr 2019-9556). 
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kärnbränsleförvarsprojektets framtid. Dessvärre finns det tidigare erfarenheter som 
pekar på att det finns en sådan risk. 
MKG menar att även med en översiktlig studie av vad som hänt med koppar i S2-
paketet kommer det med stor sannolikhet att gå att förstå att koppar inte beter sig i 
slutförvarsmiljön som sökandens teoretiska antaganden säger. Föreningen vänder 
sig nu till SSM för att få myndigheten att agera för att kvalitetssäkra resultaten från 
upptaget av S2-paketet och för att få fram översiktliga men tillräckliga resultat 
rörande kopparkorrosion så fort som möjligt. 

Bakgrund 
Försökspaketen i LOT-försöket innehåller ett omkring fyra meter långt kopparrör 
med diametern tio centimeter. Runt röret finns cylindriska ringar av 
förkompakterad bentonit. Ringarnas ytterdiameter är 30 centimeter. I varje 
försökspaket finns även kopparkuponger.  
Det finns två typer av försökspaket. Dels det s.k. A-paket som värmts upp till 
mellan 120-150 °C för att simulera en situation med högre temperatur än den 
förväntade i slutförvaret. Dels det s.k. S-paket som värmts upp till ca 90 °C, vilket 
är ungefär den förväntade temperaturen i slutförvaret. Uppvärmningen sker från 
en punkt ungefär två tredjedelar ner i röret vilket betyder att temperaturen är högst 
där och minskar mot ändarna, särskilt mot den övre delen av röret.  
Ursprungligen fanns det tre A-paket och 3 S-paket. A1 och S1 var ettårsförsök, A2 
och S2 var femårsförsök och A3 och S3 var 10-årsförsök. Vid upptaget av A1 
förstördes det på ett sätt som gjorde att det gjordes om. Det försöket, alltså också 
ännu ett ettårspaket, kallades A0. Det innebär att tre ettårspaket har tagits upp. 
Dessutom har ett femårpaket (A2) tagits upp. För mer information om LOT-
försöket se bilaga 1. En sammanfattande information om de olika försökspaken 
finns i bilaga 2. Upptagen av försökspaket A1, S1, A0 och A2 är avrapporterade2. 

Vikten av försökspaketet S2 
Försökspaket S2 har varit syrgasfritt sedan bara några månader efter att det 
installerades i oktober-november 1999. Uppvärmning av försökspaketet 
påbörjades i februari 2000, men ingen mätdata från försökets sensorer har 
publicerats sedan avrapporteringen av upptaget av A2-paketet för över tio år 
sedan. 
Den koppar som finns i försökspaket S2 har utsatts för en syrgasfri slutförvarsmiljö 
i tjugo år. Kärnavfallsbolagets teoretiska modell, som är grunden för 
säkerhetsanalysen för kärnbränsleförvaret, anger att kopparytorna ska vara i stort 
sett opåverkade efter denna tid. Om det finns omfattande korrosion av koppar i 
S2-försöket kan detta påverka regeringens tillåtlighetsprövning av 
slutförvarsprojektet. 

 
2 SKB TR-00-22 ”Long term test of buffer material: Final report on the pilot parcels (A1 S1)”, 
Karnland et al., December 2000. (https://www.skb.se/publikation/17931/) 
SKB TR-09-31 ”Long term test of buffer material at the Äspö HRL, LOT project: Final report on the 
A0 test parcel” Karnland et al., February 2011. (https://www.skb.se/publikation/2224202/) 
SKB TR-09-29 ”Long term test of buffer material at the Äspö Hard Rock Laboratory, LOT project 
Final report on the A2 test parcel”, Karnland et al., November 2009. 
(https://www.skb.se/publikation/1961944/) 
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Det var ursprungligen tänkt att S2-paketet, som ju är ett femårspaket, skulle tas 
upp och analyseras efter att analysen av det andra femårspaketet A2, som togs 
upp i januari 2006, var klar. Men så skedde aldrig, förmodligen för att det var 
oväntat mycket kopparkorrosion på kopparytorna i A2-paketet. Kärnavfallsbolaget 
har försökt förklara korrosionen med att all syrgas som inneslutits i försöket vid 
deponeringen nått fram till kopparytor och reagerat med koppar. Detta är helt 
orealistiskt och enligt MKG en felaktig förklaring eftersom allt syre förbrukades 
snabbt av bakterier och kemiska reaktioner efter deponering och därmed inte 
kunnat vandra genom leran fram till kopparytor annat än i mycket liten omfattning. 
Den oväntat stora korrosionen måste därför bero på en för bolaget okänd 
korrosionsprocess, förmodligen delvis beroende av att kopparytan reagerat med 
vatten. 
Förningarna anser att det är oerhört viktigt att snabbt få en översiktlig bild av hur 
kopparytorna i det upptagna S2-paketet ser ut, både i bilder och i enkla 
metallurgiska studier. Det viktigaste området att undersöka är den yta på det 
centrala kopparröret som haft högst temperatur. Kärnavfallsbolaget menar att det 
centrala röret inte är av exakt samma kopparkvalitet som det som kommer att vara 
i kopparkapslarna och att korrosion på röret därför inte ska undersökas. Men röret 
innehåller i stort sett ren obehandlad koppar och är därför ett utmärkt studieobjekt 
av hur koppar beter sig i en slutförvarsmiljö. 
Den enda bild som offentliggjorts av ett upptaget centralrör publicerades 2009 på 
kärnavfallsbolagets hemsida. En nersparad version av sidan finns som bilaga 1 
och bilden finns dessutom som figur 1 nedan. Det är oklart om det är röret från 
femårspaketet A2 som visas i bilden eller om det är ett ettårspaket. Hur som helst 
är bilden från den svala delen av röret nära toppen och inte från den mest 
upphettade delen där den största korrosionen skett.  
 

 

Figur 1. Bild på den svalare delen av kopparröret från ett LOT-försökspaket 

 

Kärnavfallsbolaget har med säkerhet bilder på hela centralröret från upptag av alla 
försökspaket som tagits upp. En studie av dessa bilder, inklusive en jämförelse 
mellan A2-röret och S2-rörets varmaste delar skulle ge en första indikation om 
kärnavfallsbolaget har rätt i att koppar är ett bra kapselmaterial. Detta borde kunna 
göras förhållandevis snabbt. 
En studie av bilderna måste sedan följas upp av en metallografisk studie av den 
varmaste kopparytan inklusive studier av tvärsnitt av kopparytan. Ett exempel på 
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en likande studie finns i figur 2 som visar ett tvärsnitt från en kopparyta från det 
schweiziska FEBEX-försöket där koppar funnits i en syrgasfri slutförvarsmiljö i 18 
år3. Bilden visar betydande kopparkorrosion inklusive gropfrätning. 
 

 

Figur 2. Tvärsnittsbilder av korrosion från FEBEX-försöket 

 

Krav på av att Strålsäkerhetsmyndigheten agerar 
MKG och dess medlemsföreningar vill att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 
omedelbart agerar för att se till att tillräckliga resultat tas fram från LOT S2-paketet 
för att kunna visa om koppar är ett bra kapselmaterial eller inte för 
kärnbränsleförvaret. Detta måste göras så att regeringen har tillgång till resultaten 
innan beslut tas om tillåtlighet eller ej enligt miljöbalken. 
Föreningarna vill snarast ha svar på följande frågor: 
1. Hur tänker SSM agera för att snabbt få fram och kvalitetssäkra de nödvändiga 
resultaten från S2-paketet rörande kopparkorrosion på centralrörets varmaste del 
och kopparkupongerna? 
2. Kan SSM få fram bilder på de upptagna centralrören i LOT-försöken, inklusive 
den varmaste delen? 
3. Kan SSM se till att oberoende metallografiska studier görs av den varmaste 
delen av kopparytan på det upptagna S2-paketet? 
 
 
Bästa hälsningar, 

 
 
 
 
 

Johan Swahn 
 
Kanslichef 
 
070-467 37 31 
johan.swahn@mkg.se 

 
3 Se http://www.mkg.se/omfattande-syrgasfri-korrosion-i-det-schweiziska-febex-forsoket . 
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Lotförsöket
Lotförsöket ska ge svar på frågan hur bentonitleran uppför sig i en miljö
som liknar det framtida kärnbränsleförvaret under långa tider.

Förkortningen Lot står för Long Term Test of Buffer Material.  I hål borrade i  Äspötunnelns
golv på 450 meters djup, finns paket med fyra meter långa kopparrör omgivna av
förkompakterade block av bentonitlera.

I försöken ska rören motsvara kapseln i  slutförvaret och bentoniten den buffert av bentonitlera
som ska omge kapslarna. Kopparrören har en diameter av tio centimeter och är försedda med
elektriska värmeelement.  Värmeelementen används för att simulera resteffekten från använt
kärnbränsle.

Buffertens roll i slutförvaret
Bentonit är ett slags lera som innehåller mineralkorn där flera platta skikt av lermineral är
travade på varandra. Ursprungligen är leran bildad av vulkanisk aska. När bentonitleran
kommer i  kontakt med vatten sväller den.

I slutförvaret har bentonitbufferten bland annat till uppgift att:

Hålla kapseln på plats så att den inte kommer i  direkt kontakt med berget.

Minska vattenflödet från bergets sprickor in till kapseln.

Ta upp små rörelser från berget.

Därför gör vi Lotförsöket
Syftet med Lotförsöket är att ta reda på hur i  första hand bentonitlera uppför sig vid
förhållanden som liknar dem i ett slutförvar för använt kärnbränsle. Speciellt viktigt är att
leran sväller som avsett, samtidigt som den ska minska vattenflödet från berget in mot
kapseln.

Den viktigaste frågan i  Lotförsöket är om bentonitens egenskaper förändras under den tid som
förvaret ska fungera, dvet vill säga omkring 100 000 år.

Under vissa förhållanden kan bentonitens egenskaper påverkas. Exempelvis kan höga salthalter
påverka bentonitens svällförmåga och höga temperaturer leda till att lermineralen i  den
omvandlas till andra mineral. När vi analyserar slutförvarets säkerhet på lång sikt är det
viktigt att ha kunskap om alla sådana förändringsprocesser.

Vilka förändringar sker?
Under flera årtionden har vi undersökt dessa förändringsprocesser både i  laboratorium och
genom jämförelser med naturliga fyndigheter. Vi gör också försök under verkliga
förhållanden. Lotförsöket är ett experiment som tillhör denna senare kategori. Eftersom
Lotförsöket erbjuder en lämplig miljö för att undersöka även andra förändringsprocesser i
slutförvaret gör vi också mindre försök i  syfte att undersöka bakteriers aktivitet, överlevnad
och rörelseförmåga i  bentonit, omfattningen av kopparkorrosion samt hur transporten av vissa
metalljoner sker i  bentoniten.

Så är försöket utformat
Som tidigare nämnts består ett försökspaket av ett omkring fyra meter långt kopparrör med
diametern tio centimeter. Runt röret finns cylindriska ringar av förkompakterad bentonit.
Ringarnas ytterdiameter är 30 centimeter.

Kopparrören är försedda med elektriska värmeelement,  som ska simulera resteffekten från
använt kärnbränsle. Något riktigt använt kärnbränsle används alltså inte i  försöket.

Lotförsöket omfattade från början sex försökspaket. Enligt den ursprungliga planen skulle två
paket värmas under omkring ett år, två stycken under cirka fem år och två stycken under
ungefär tio år. Även tio år är naturligtvis en mycket kort tid jämfört med den tidsperiod på
ungefär 100 000 år som förvaret ska fungera.

Normala och accelererade förhållanden
Hälften av paketen utsätts därför för så kallade accelererade förhållanden. Bland annat är
temperaturen (130oC) och koncentrationen av vissa ämnen förhöjd. Detta medför att
förändringsprocesserna går snabbare.

Den andra hälften av paketen utsätts för normala förhållanden (90oC). De paket som utsätts
för 90oC benämns S-paket och de som utsätts för 130oC kallas A-paket.

Lotförsöket består av paket med
kopparrör omgivna av block av
betonitlera. Illustration: Jan Rojmar

Nyss  upptaget Lotpaket.

Kopparrören i Lotpaketen är till -verkade
i en annan kopparkvalitet än kapseln det
går därför inte att dra några slutsatser om
korrosion utifrån dessa.

Rapporter

TR-09-29
TR-00-22

Start / Lösningen på l... / Forskning och ... / Tema: Kopparko... / Lotförsöket

Bilaga

http://www.skb.se/upload/publications/pdf/TR-09-29webb.pdf
http://www.skb.se/upload/publications/pdf/TR-00-22webb.pdf
http://www.skb.se/default____22140.aspx
http://www.skb.se/Templates/Standard____27187.aspx
http://www.skb.se/Templates/Standard____27393.aspx
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för 90oC benämns S-paket och de som utsätts för 130oC kallas A-paket.

En rad olika mätinstrument registrerar effekt, temperatur samt vattentryck och vatteninnehåll i
bentoniten under försökets gång.

Två ettårsförsök, som omfattade paket A1 och S1, startade 1996 och avslutades 1998. Syftet
med dessa var framför allt  att fastställa buffertens egenskaper i  samband med att bentonitleran
mättades med vatten.

När paketen togs upp förstördes delar av paket A1. För att få en intakt försöksserie utökades
därför serien med ett sjunde paket. Detta fick beteckningen A0 och installerades hösten 1999
tillsammans med de tidigare planerade paketen A2, A3, S2 och S3.

Vad händer när paketen tas upp?
När försökstiden är slut tas paketen upp. Detta sker genom att hela paketet överborras och
lyfts upp ur hålet. Därefter analyseras bentoniten på flera olika laboratorier.

Analyser av bentonitens mineralogi har genomförts i  av nio olika laboratorier i  Sverige,
Schweiz,  Frankrike, Tyskland och Finland. Bakterieöverlevnad, kopparkorrosion och transport
av radioaktiva ämnen har analyserats i  Sverige.

I laboratoriet undersöker vi först och främst hur mineralen i  bentonitleran förändras när de
värms upp. Vi tittar på hur stabil bentonitlerans huvudbeståndsdel mineralet montmorillonit
är, det vill säga i  vilken utsträckning den har omvandlas till ett annat mineral – illit.

Detta kan ske om tillgången på kaliumjoner är hög. Natriumjonerna i  bentoniten byts då ut
mot kaliumjoner, varvid bentonitens struktur förändras så att svällegenskaperna blir sämre. Vi
undersöker också om det finns andra mineral närvarande samt om det finns utfällningar av
salt eller gips. Även detta kan påverka egenskaperna.

Fungerar som filter
I slutförvaret ska bentonitleran fungera som ett filter och bromsa upp transporten av
radioaktiva ämnen från en otät kapsel till omgivningen. Lösta ämnen kan transporteras i
bentonitens stillastående porvatten genom diffusion. Därigenom rör sig ämnen från områden
med högre koncentration till områden med lägre. Diffusionen leder till att de lösta ämnena
omfördelas i  porvattnet.

I Lotförsöket har bentoniten dopats med radioaktiva spårämnen (cesium-134 och kobolt-60)
på olika ställen nära kopparrörets nedre delar. Genom att undersöka hur långt de radioaktiva
ämnena har förflyttats sig vid försökstidens slut, kan vi få en uppfattning om
diffusionsprocesserna i  bentoniten.

Kan bakterier överleva?
Vi är också intresserade av att undersöka om bakterier kan överleva i  bentonit. Om
sulfatreducerande bakterier kan överleva och föröka sig nära kapseln skulle detta kunna
innebära en ökad risk för att kopparkorrosion. Sulfatreducerande bakterier producerar sulfid,
som i sin tur kan bilda kopparsulfid om den kommer i  kontakt med koppar. För att försäkra
oss om att bufferten inte är en lämplig livsmiljö för bakterier finns det bakteriekolonier
införda på olika ställen i  bentoniten genom bakteriedopade bentonitpluggar.

Ett annat syfte med försöket är att studera kopparkorrosion. Ett antal välkarakteriserade
kopparbitar, så kallade kopparkuponger, har därför placerats på olika ställen i  bentoniten.
Kopparkupongerna är framställda av samma kopparkvalitet som kapslarna ska tillverkas av.
På en del av kopparkupongerna har vi droppat sulfidlösningar med sulfidproducerande
bakterier.

Däremot kan vi inte dra några slutsatser om korrosion utifrån analyser av de kopparrör som
finns innanför bentoniten. De är tillverkade av en helt annan kopparkvalitet. Utgångsläget för
dessa är heller inte lika väl känt som för kopparkupongerna. Kopparrörets främsta uppgift i
försöket är att avge koppar till bentonitleran, så att vi ska kunna se hur denna påverkas.

Hur har det gått?
Hittills har fyra paket tagits upp: A1, S1, A0 och A2. Näst på tur står S2. Tidpunkten för
detta är ännu inte bestämd. Beslut i  frågan kommer förmodligen att fattas våren 2010.
Resultaten från analyserna av paket A1 och S1 finns avrapporterade i  TR-00-22.

Det grundläggande analysarbetet  för paket A0 och A2 är avslutat och rapportering pågår.
Båda rapporterna beräknas bli publicerade i  slutet av 2009. De tre resterande försökspaketen
(S2, S3 och A3) fungerar enligt plan.

De preliminära resultaten från samtliga tester visar att:

De mineralogiska förändringarna i  bentoniten är små.

De fysikaliska egenskaperna uppvisar inga stora förändringar. Undantaget är de reologiska
egenskaperna, det vill säga hur bentoniten deformeras. Här visar laboratorieförsök att en
kortvarig uppvärmning under ett dygn ger lika stora förändringar som en
långtidsexponering i  A2-försöket.

Diffusionshastigheterna för cesium och kobolt är som förväntat jämfört med tidigare
laboratorieförsök.

Korrosionshastigheten för koppar är som förväntat jämfört med tidigare laboratorieförsök.
Vi kan förklara all den koppar som frigjorts från kopparkupongerna med kända
korrosionsprocesser som orsakas av syre och sulfid. Försöket säger ingenting om någon
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korrosionsprocesser som orsakas av syre och sulfid. Försöket säger ingenting om någon
eventuell korrosion under syrefria förhållanden.

De sulfidhaltiga bakterielösningar som droppades på kopparkupongerna ger som förväntat
ett intialt korrosionsangrepp. Angreppet har emellertid inte spridit sig, vilket tyder på att
bakterierna inte överlevt.



Summary of experimental packages in the SKB LOT experiment - Johan 
Swahn, MKG - May 2009 

LOT A0 

Type: Main test 
Purpose: Main test (replacement for parts of A1) 
Temperature: 120<150 °C 
Controlled parameter: Temperature (K+ potassium concentration, accessory 

minerals added, high pH from cement) 
Intended test time: 1 year 
Emplacement: Oct-Nov 1999 
Removal: Nov 2001 
Temperature on: Feb 2000 
Temperature off: Oct 2001 
Actual test time: ≈ 20 months 

Copper content in clay: Max 0,1%: Annual report 2002, p 101 

LOT A1 

Type: Chemistry, Pilot test 
Purpose: Mineralogical alteration, Cementation, Salt enrichment (1996), Pilot 

(1997) 
Temperature: 120<150 °C (actual 130 °C)  
Controlled parameter: Temperature (K+ potassium concentration, accessory 

minerals added, high pH from cement) 
Intended test time: 1 year 
Emplacement: Nov 1996 
Removal: Mar 1998 
Temperature on: Nov 1996 
Temperature off: Dec 1997 
Moisture: Swelling pressure 4 MPa and full water saturation in Dec 1996 
Actual test time: ≈ 13 months 

Copper content in clay: Max 100 ppm ≈ 0,01%, TR-00-22, p 77 

LOT S1 

Type: Reference, Pilot test 
Purpose: Pilot test 
Temperature: 90 °C  (actual 90 °C) 
Controlled parameter: Temperature 
Intended test time: 1 year 
Emplacement: Oct 1996 
Removal: Feb 1998 
Temperature on: Oct 1996 
Temperature off: Dec 1997 
Moisture: Swelling pressure 4 MPa and full water saturation in Dec 1996 
Actual test time: ≈ 14 months 

Bilaga 2



 
Copper content in clay: Max 100 ppm ≈ 0,01%, TR-00-22, p 77 
 
 
LOT A2 
 
Type: Chemistry 
Purpose: Mineralogical alteration, Cementation, Salt enrichment (1996) 
Temperature: 120<150 °C 
Controlled parameter: Temperature (K+, accessory minerals, pH) 
Intended test time: 5 years 
Emplacement: Oct-Nov 1999 
Removal: Jan 2006 
Temperature on: Feb 2000 
Temperature off: Dec 2005 
Actual test time: 5 years 9 months 
 
Copper content in clay: Max 5000+ ppm ≈ 0,5%, A2 Draft report p 73 + App 6 

p 8 
 
LOT S2 
 
Type: Reference 
Purpose: Long-term performance test 
Temperature: 90 °C 
Controlled parameter: Temperature 
Intended test time: ~ 5 years 
Emplacement: Oct-Nov 1999 
Removal: 
Temperature on: Feb 2000 
Temperature off: 
Present test time (May 2009): 9 years 3 months 
 
LOT A3 
 
Type: High temperature 
Purpose: Long-term performance test - Temperature 
Temperature: 120<150 °C 
Controlled parameter: Temperature 
Intended test time: >>ßΩ 5 years 
Emplacement: Oct-Nov 1999 
Removal: 
Temperature on: Feb 2000 
Temperature off: 
Present test time (May 2009): 9 years 3 months 
 
LOT S3 
 
Type: Reference 
Purpose: Long-term performance test 



Temperature: 90 °C 
Controlled parameter: Temperature 
Intended test time: ~ 20 years (-1997), >> 5 years (1998-) 
Emplacement: Oct-Nov 1999 
Removal: 
Temperature on: Feb 2000 
Temperature off: 
Present test time (May 2009): 9 years 3 months 
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Uppföljning av frågor om kvalitetssäkring och redovisning av resultat 
från LOT-försöket 

I en skrivelse till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) den 24 oktober 2019 har 
föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) bett myndigheten 
svara på hur den kunskap om syrgasfri kopparkorrosion i en 
kärnbränsleförvarsmiljö som kan erhållas vid det nyligen genomförda upptaget av 
försökspaket i det s.k. LOT-försöket i Äspölaboratoriet ska kunna kvalitetssäkras 
och publiceras i närtid. 

Den 5 november har kärnavfallsbolaget SKB lagt ut en nyhet om upptaget på sin 
hemsida. Nyheten bifogas som bilaga 1. Med anledning av den information som 
tillkommit i och med denna publicering finner MKG skäl att följa upp den förra 
skrivelsen. Föreningen tar upp ett antal punkter med synpunkter på hur 
kvalitetssäkring och snar publicering av de viktigaste resultaten ska kunna ske. 
Dessutom lyfter föreningen behovet att agera snabbt om inte viktig kunskap ska 
gå förlorad. Slutligen ger föreningen förslag på hur fortsatt forskning med nya 
LOT-försökspaket särskilt inriktade på studier av kopparkorrosion kan genomföras. 

Vilka försökspaket har tagits upp och tillgång till driftsdata från dessa? 
I nyheten på hemsidan berättar kärnavfallsbolaget att det är två försökspaket som 
tagits upp, och inte ett paket som vore enklast att anta. Det är oklart vilka 
försökspaket det rör sig om, men det andra paketet som tagits upp är förmodligen 
S2, ett paket som uppvärmts till normal förvarstemperatur (90° C). Detta eftersom 
det står ”S2” i filnamnet på bilden med den bildtexten. Det först upptagna paketet 
är då förmodligen A3, ett paket som uppvärmts till högre temperatur än förväntat i 
förvaret (110-130° C). Om det inte är detta försökspaket utan paketet S3 vid 
normal temperatur som är upptaget vore det anmärkningsvärt. 

MKG föreslår att myndigheten i sin kvalitetsgranskning av upptaget av LOT-
paketen inleder med att ta reda på vilka paket det är som tagits upp och exakt när 
upptagen är gjorda. I samband med detta bör myndigheten ta fram information om 
hur uppvärmningen av paketen fungerat. Dessutom bör driftsdata tas fram på den 
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temperatur som kopparkupongerna i försökspaketen utsatts för samt temperaturen 
på centralrören vid deras varmaste del under hela försökstiden. 

Kopparkvalitet i centralröret? 

Kärnavfallsbolaget SKB fortsätter i nyheten att poängtera att de anser att LOT-
försöket i första hand är till för att studera lera och inte kopparkorrosion. Samtidigt 
är LOT-försöket det bästa svenska långtidsförsöket som gjorts där 
kopparkorrosion kan studeras. Bolaget har tidigare angett att den koppar som 
finns i centraröret inte är av exakt samma typ som den koppar som är tänkt att 
användas i kopparkapslarna i kärnbränsleförvaret och därför inte intressant att 
studera vad gäller kopparkorrosion. Men det är inte heller kopparkupongerna i 
LOT-försöket eftersom de är av ren koppar. Förmodligen är centralröret även av 
ren koppar. 

Myndigheten bör ta reda på vilken kopparkvalitet det är i centralrören i LOT-
försöken. 

Tillgång till allt bildmaterial 

Det finns en bild på en kopparkupong och två bilder på centralröret i nyheten på 
bolagets hemsida. Vid en första anblick ser kopparkupongen ut att vara utsatt för 
betydande kopparkorrosion. Det anges inte vid vilken temperatur kupongen varit 
utsatt för. Det anges heller inte vilka del av centralrören som kan ses i de andra 
bilderna. 

Myndigheten bör se till att få hela bildmaterialet från upptaget av de två 
försökspaketen. Särskilt intressant är bilder på alla kupongerna och på de 
varmaste delarna av de två centralrören. Myndigheten bör även säkra de bilder 
som finns på centralrörets varmaste del vid upptaget av LOT A2-paketet som 
gjordes i början av 2006. 

Agera kvickt för att inte kunskap ska gå förlorad 
Det är av yttersta vikt att kärnavfallsbolaget SKB nu inte förstör den kunskap om 
korrosion som kan finnas inte bara i kopparkupongerna utan även i de varmaste 
delarna av centralrören. 

Myndigheten bör försäkra sig om att alla kuponger och de varmaste delarna av 
centralrören placeras i en torr och syrgasfri atmosfär om detta inte redan är gjort. 

Det finns viktig information om kopparkorrosion att få fram 
Kärnavfallsbolaget SKB anger på nyhetssidan att bolaget gör bedömningen ”att 
analyserna av återstående försökspaket inte kommer att ge några avgörande nya 
resultat vad gäller kopparkorrosion”. 

Detta menar MKG är helt felaktigt. Tvärtom kan resultat om kopparkorrosion från 
de upptagna försökspaketen ge avgörande besked om koppar är ett lämpligt 
kapselmaterial eller inte. Det som gör undersökningen av LOT-försöket, särskilt 
den uppvärmda delen av kopparröret, så viktigt är inte frågan om möjligheten att 
extrapolera korrosionen framåt så mycket som att förstå om det finns korrosion 
som inte är förväntad i säkerhetsanalysen. Och dessutom att se om det finns 
gropfrätning på ytan. 



 
3 

För att bolagets antagande om vilka korrosionsprocesser som påverkar koppar 
ska stämma så får det inte finnas särskilt djup korrosion. Om korrosionen är i 
samma storleksordning som i FEBEX-försöket, dvs kring 5 µm/år och totalt kring 
100 µm i tydliga gropfrätningsgropar på röret som har funnits vid 90 grader i 20 år 
så är något väldigt fel. Det finns då ingen möjlighet att korrosionen beror på 
”instängt syre i försöket” utan då måste korrosionen förklaras. Och förklaringen 
måste vara en del av säkerhetsanalysen som fortfarande ska garantera långsiktig 
säkerhet.  

Även om korrosionen inte är så hög så måste förklaringen att korrosion beror 
på ”instängt syre i försöket” utredas. För upptaget av LOT A2 efter 6 år räckte allt 
syre i paketet nästan till för att förklara en korrosionshastighet (0,5 µm/år) som den 
som uppmättes på kopparkupongerna vid en temperatur på 30°. Tyvärr skadades 
kupongerna vid 75° så ingen korrosionshastighet kunde uppmätas. Och SKB har 
inte försökt uppskatta korrosionen av centralröret som var vid 110-130°. Men det 
är endast om alla instängda syrgasmolekyler når kopparytorna som det går att 
räkna hem korrosionen. I själva verket har endast en liket bråkdel av syret gjort 
det. Syret förbrukas snabbt av mikrober och kemi. 

Viktigt att resultaten redovisas så snabbt som möjligt 
Bolaget anger i hemsidesnyheten att ”resultaten från LOT kommer att redovisas 
och hanteras i den fortsatta stegvisa tillståndsprövningen enligt kärntekniklagen 
och de blir därmed också föremål för Strålsäkerhetsmyndighetens granskning”. 
Det betyder att bolaget inte avser att redovisa några resultat rörande 
kopparkorrosion från LOT-försöket förrän efter tillstånd för kärnbränsleförvaret 
erhållits. Detta menar MKG är helt orimligt, särskilt som processen fram till att 
regeringen tar ett slutligt tillståndsbeslut enligt kärntekniklagen kan ta 3-4 år. Att ta 
fram en betydande kopparkorrosionsanalys av kopparkupongerna och 
centralrörens varmaste del bör kunna göras på 6 månader. Att analysera 
kopparkorrosion tar kortare tid än att analysera lera. Dock bör det även analyseras 
hur mycket koppar som kommit in i leran för även detta kan ge en bild av den 
korrosion som har skett. 

Viktigt att resultaten tas fram av oberoende expertis 

Kärnavfallsbolaget skriver i hemsidesnyheten att ”alla analysrapporter kommer att 
publiceras efter att de genomgått sedvanliga expertgranskningar och 
kvalitetsrutiner”. Detta måste myndigheten ingripa i och se till att det inte är 
kärnavfallsbolagets normala publicering och ”kvalitetssäkring” som sker, d.v.s. den 
som bolaget normalt gör för att se till att inga resultat som inte är gynnsamma för 
bolaget publiceras. Det är oerhört viktigt att inte endast Clay Technology och 
gruppen som leds av Claes Taxén på Rise KIMAB AB gör analyser eftersom 
dessa inte kommer att leda till vetenskapligt acceptabla redovisningar. Analyserna 
måste göras av från kärnavfallsbolaget oberoende expertis. 

Vilka ytterligare försök kan göras för att ge ännu mer kunskap? 

MKG anser att det är viktigt att ett nytt försökspaket påbörjas så fort som möjligt. 
Ett S-paket och ett A-paket, eller endast ett S-paket, sätts igång med samma 
centralrör och kopparkuponger. Det enda som behöver mätas är syrgasmängden i 
försöket. När denna når mycket låga nivåer, förmodligen efter någon eller några 
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månader tas paketen(et) upp och nivån på kopparkorrosion jämförs med tidigare 
upptagna paket. Det går då att se hur mycket korrosion som kommer från syre och 
hur mycket som kommer från andra korrosionsprocesser. 

Dessutom bör ett antal nya försökspaket köras igång med huvudsyfte att 
undersöka hur mycket kopparkorrosion som sker med tiden. 

Avslutande ord 
MKG vill att Strålsäkerhetsmyndigheten SSM så snart som möjligt visar att 
myndigheten är beredd att vidta kraftfulla åtgärder för att se till att resultat av en 
bred analys av den kopparkorrosion som skett i LOT-försöket på ett kvalitetssäkrat 
sätt redovisas så fort som möjligt. Föreningarna och dess medlemsföreningar 
kommer att kräva att så sker redan innan ett regeringsbeslut om tillåtlighet av 
kärnbränsleförvaret kan ges. 

 

 

 
Bästa hälsningar, 

 
 
 
 
 
 

Johan Swahn 
 
Kanslichef 
 
070-467 37 31 
johan.swahn@mkg.se 
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Långtidsförsök lyft efter 20Långtidsförsök lyft efter 20
årår
SKB har nyligen brutit ett långtidsförsök av
bentonitlera i Äspölaboratoriet i Oskarshamn.
Bentonitleran ska fungera som en buffert i det
framtida Kärnbränsleförvaret och skydda
kopparkapseln nere i berget.

Flera veckor har det tagit, men nu är de uppe. Det handlar om

två delar i ett långtidsförsök av bentonitlera som nu har lyfts

upp från sina positioner 450 meter ner i berget, där de varit

placerade i över 20 år. De två testpaketen ingår i försöket LOT,

Long Term Test of Buffer Material, som syftar till att undersöka

förändringar i bentonitleran i slutförvarsförhållanden.

I det framtida Kärnbränsleförvaret ska bentonitleran fungera

som en buffert mot korrosionsangrepp och mindre

bergrörelser. I händelse av att någon kopparkapsel skadas har

också leran en fördröjande effekt på utsläppet av radionuklider

till det omgivande berget.

Det senaste paketet i LOT-försöket togs upp och analyserades

2006. Nu har det gått ytterligare 13 år och det huvudsakliga

syftet med det nya upptaget är att se om de slutsatser som

drogs om leran vid det tidigare tillfället fortfarande gäller.

– En övergripande slutsats den gången var att endast små

mineralogiska förändringar hade skett i bentoniten som följd

av vattenmättnaden och exponeringen för höga temperaturer,

och att dessa förändringar inte hade lett till påtagligt

försämrade fysikaliska egenskaper hos leran, säger Patrik Sellin,

ansvarig för området buffertmaterial på SKB.

Installerades på 90-taletInstallerades på 90-talet

Mellan 1996 och 1999 installerades totalt sju försökspaket, vart

och ett med ett centralt cirka 4 meter långt kopparrör omgivet

av kompakterad bentonitlera. En elektrisk värmare inne i

kopparröret har använts för att simulera resteffekten, värmen,

från det använda bränslet. Tre försökspaket har utsatts för

typiska förvarsförhållanden och fyra försökspaket har utsatts

för speciellt ogynnsamma förhållanden, framförallt förhöjd

temperatur. Sedan tidigare är fyra paket återtagna och

undersökta medan ett sista paket återstår för senare upptag.

RAPPORTERRAPPORTER

TR-00-22

(https://www.skb.se/publikation/17931/TR-

00-22.pdf)

TR-09-29

(https://www.skb.se/publikation/1961944/TR-

09-29.pdf)

TR-09-31

(https://www.skb.se/publikation/2224202/TR-

09-31.pdf)

TR-13-17

(https://www.skb.se/publikation/2682520/TR-

13-17.pdf)

LOT - Långtidstest av ben…









NyheterNyheter

StrålsäkerhetsmyndighetenStrålsäkerhetsmyndigheten
godkänner ansökan att bygga utgodkänner ansökan att bygga ut
SFRSFR

(https://www.skb.se/nyheter/stralsakerhetsmyndigheten-
godkanner-ansokan-att-bygga-
ut-sfr/)

SKB:s ansökan om att bygga ut det
existerande slutförvaret för kortlivat
radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark har
godkänts av
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.
Myndigheten har granskat ansökan..

Publicerad: 23 oktober 2019

Bilaga

https://www.skb.se/publikation/17931/TR-00-22.pdf
https://www.skb.se/publikation/1961944/TR-09-29.pdf
https://www.skb.se/publikation/2224202/TR-09-31.pdf
https://www.skb.se/publikation/2682520/TR-13-17.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Vz3kBmdBumE
https://www.youtube.com/channel/UCw0sncgDvbX7NWCyLNZmvqA
https://www.skb.se/nyheter/stralsakerhetsmyndigheten-godkanner-ansokan-att-bygga-ut-sfr/
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Det innebär mycket arbete att bryta ett försök av den här

typen. För att få upp testpaketen har man först behövt borra i

berget runt paketen och sedan vajersåga i botten. Efter det har

en kranbil lyft upp paketen och kört dem till testhallen ovan

jord. Där har man spräckt loss det återstående berget runt

bentoniten och avlägsnat instrumenteringen. Lerprover har

sedan tagits och skickats iväg för analys. I videoklippet här intill

går det att se de flesta momenten.

– Det är alltid spännande att ta upp och undersöka fältförsök,

nästan lite högtidligt. Men det är svårt att jobba med bentonit,

leran är så otroligt kompakt och svår att ta sig igenom när man

ska få fram proverna, säger Johannes Johansson, SKB:s expert

på kapselmaterial.

Även kopparkomponenterÄven kopparkomponenter

I bentonitleran har det även funnits tunna kopparbleck som

också kommer att undersökas och analyseras, även om

kopparkomponenterna inte är fokus i experimentet.

Utvärderingar av redan tidigare uttagna paket i LOT-försöket

visar att den uppmätta korrosionen av koppar överensstämmer

med resultat från andra försök, samt med vad man på

vetenskaplig grund kan förvänta sig av ett försök som detta.

Mot den bakgrunden görs bedömningen att analyserna av

återstående försökspaket inte kommer att ge några avgörande

nya resultat vad gäller kopparkorrosion.

– Det ska ändå bli intressant att jämföra resultaten med

tidigare liknande försök som gjorts av SKB och andra

organisationer. Vi kommer att undersöka vilka

korrosionsprodukter som bildats på kopparbitarna och hur

mycket korrosion som skett, säger Johannes Johansson.

I laboratoriemiljö ska nu också analyser göras på mineralogiska

förändringar i bentoniten, vattenkemi, densitet och

svälltrycksfördelning. Det kommer att ta åtminstone ett par år

innan alla analyser är färdiga och rapporterade.

Resultaten från LOT kommer att redovisas och hanteras i den

fortsatta stegvisa tillståndsprövningen enligt kärntekniklagen

och de blir därmed också föremål för

Strålsäkerhetsmyndighetens granskning. Alla analysrapporter

kommer att publiceras efter att de genomgått sedvanliga

expertgranskningar och kvalitetsrutiner.

ARKIV

(HTTPS://WWW.SKB.SE/NYHETSARKIV/)

Nordiskt samarbete kringNordiskt samarbete kring
traineeprogramtraineeprogram

(https://www.skb.se/nyheter/nordiskt-
samarbete-kring-
traineeprogram/)

SKB söker en geovetare som vill bidra
till att öka kunskapen om platsen
Forsmark. Tjänsten ingår i ett
traineeprogram som de nordiska
energibolagen Vattenfall, Uniper,..

Publicerad: 17 oktober 2019

Hallå där, Peter Wass!Hallå där, Peter Wass!

(https://www.skb.se/nyheter/halla-
dar-peter-wass/)

SKB har nyligen lämnat in sin
återkommande beräkning av
kostnaderna för att ta hand om det
radioaktiva avfallet från de svenska
kärnkraftverken. Peter Wass är..

Publicerad: 09 oktober 2019

https://www.skb.se/nyhetsarkiv/
https://www.skb.se/nyheter/nordiskt-samarbete-kring-traineeprogram/
https://www.skb.se/nyheter/halla-dar-peter-wass/
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Bentonitsegment taget från det första paketet som togs upp.

Dokumentation av prover från det andra paketet som togs upp.

Kopparprov som legat i bentonitleran i 20 år.

Senast granskad:

Sekretess - Villkor

https://www.skb.se/okategoriserade/langtidsforsok-lyft-efter-20-ar/%23https://www.skb.se/wp-content/uploads/2019/11/Bentonitprover-1-1024x683.jpg
https://www.skb.se/okategoriserade/langtidsforsok-lyft-efter-20-ar/%23https://www.skb.se/wp-content/uploads/2019/11/S2-1024x576.jpg
https://www.skb.se/okategoriserade/langtidsforsok-lyft-efter-20-ar/%23https://www.skb.se/wp-content/uploads/2019/11/Kopparprov-1024x576.jpg
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Svar på MKG:s frågor om kvalitetssäkring och 
redovisning av resultat från LOT-försöket 
SSM noterar MKG:s önskemål beträffande utvärdering av de försökspaket som 
nyligen har lyfts upp från SKB:s LOT-försök vid Äspölaboratoriet. Önskemålet 
formulerades i en skrivelse till SSM daterad 2019-10-24. I en andra skrivelse 
daterad 2019-11-19 framförs vissa kompletteringar till den tidigare skrivelsen. 
SSM:s svar till MKG inleds med en kort sammanfattning av de formella förut-
sättningarna för myndighetens granskning av SKB:s arbete, och därefter följer 
några av SSM:s reflektioner kring MKG:s slutsatser i själva sakfrågan. 

SSM:s formella roll i förhållande till SKB:s forskning kring 
slutförvarsprogrammet för använt kärnbränsle 
SSM har i sin roll som tillsynsmyndighet för kärntekniska anläggningar långt-
gående befogenheter att begära in information från en tillståndshavare med 
tillstånd enligt kärntekniklagen för att kunna bedöma drift- och säkerhetsfrågor. 
Dessa formella befogenheter avser dock inte SKB:s slutförvarsprogram för använt 
kärnbränsle eftersom regeringen vid tidpunkten för detta brev inte har utfärdat 
något tillstånd enligt kärntekniklagen för en sådan verksamhet. SSM:s möjligheter 
att hörsamma MKG:s krav kan därför inte baseras på någon formell tillsyn av 
SKB:s LOT-försök.  
 
Relevant för frågan är dock att SSM, efter ett medgivande från SKB, tidigare har 
genomfört tillsynsliknande aktiviteter kopplat till vissa delar av SKB:s forsknings- 
och utvecklingsprogram för slutförvaring av använt kärnbränsle, såsom 
inspektioner av vissa aktiviteter samt intervjuer med SKB:s personal och SKB:s 
konsulter. Detta har i första hand, och i störst omfattning, avsett SKB:s fältmät-
ningar i samband med platsundersökningsprogrammet vid Forsmark, men även 
vissa genomgångar av fältexperimenten i Äspölaboratoriet, bl.a. de nu diskuterade 
LOT-försöken och även Minican-försöken. En första inledande genomgång av 
SKB:s kvalitetssäkringsåtgärder gjordes 2007 [1], följt av mer detaljerade genom-
gångar med fokus på korrosionsexperiment, dels 2010 [2], dels 2015 [3]. Dessa 
granskningar visade att formell kvalitetssäkring inledningsvis inte tillämpades 
konsekvent av alla SKB:s leverantörer, men att denna typ av brist gradvis har 
åtgärdats och att kvalitetssäkringsåtgärder har blivit mer fullständiga och om-
fattande. Vissa brister vad gäller tekniska rapporters fullständighet rapporterades, 
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liksom långa ledtider för publicering av sådana rapporter. I den sista granskningen 
2015 konstaterades dock att en hög kvalitetssäkringsstandard tillämpades i sam-
band med genomförandet av SKB:s korrosionsförsök [3]. 
 
SSM vill betona att det inte är SSM utan SKB själva som enligt SKB:s fastställda 
kvalitetssäkringsprogram ansvarar för kvalitetssäkring av analyser och andra 
åtgärder i samband med all fält- och laboratorieverksamhet. Detta förhållande hade 
gällt även om SKB hade haft ett tillstånd enligt kärntekniklagen för ett slutförvar 
för använt kärnbränsle. 
 
SSM:s svar på MKG:s tre frågor i skrivelsen daterad 2019-10-24: 
 

1) SKB är själva ansvariga för kvalitetssäkring av sin fältverksamhet 
inklusive LOT-försöken. SSM har, bl.a. baserat på sin tidigare granskning 
av SKB:s kvalitetssäkring av korrosionsförsök, inget skäl att tro att sådan 
kvalitetssäkring inte skulle genomföras framledes. 

2) SSM avser att granska SKB:s dokumentation och hanteringen kring de 
aktuella faserna av LOT-försöket, och kommer vid behov att efterfråga 
kompletterande information.  

3) Som framgår ovan har SSM inget mandat att beordra SKB att lämna ut 
försöksmaterial till SSM.  

LOT-försökspaketens betydelse mot bakgrund av pågående 
prövning av SKB:s slutförvarsansökan 
MKG anger att kopparkorrosion i samband med LOT-försöken måste bero på en 
för SKB okänd korrosionsprocess, förmodligen reaktion mellan koppar och vatten-
molekyler, eftersom korrosionen inte orsakats av reaktion med syre. Det hävdas 
även i skrivelserna att tillgängligt syre inte kan nå kopparytorna (annat än i mycket 
liten omfattning), eftersom det innan dess har förbrukats av bakterier och kemiska 
reaktioner. SSM instämmer inte med denna bedömning. Myndigheten anser att det 
är rimligt att korrosion och korrosionsprodukter som har observerats under 
försöken (sid 354 i ref.[4]) avser korrosion under oxiderande betingelser med syre. 
Detta innebär inte att SSM utesluter att syreförbrukning även kan förekomma som 
en följd av mikrobiella processer, men den relativa betydelsen av denna typ av 
reaktion förväntas vara större i det fullstora slutförvaret, än jämfört med de små 
nerskalade LOT-försöken. I LOT är genomsnittligt avstånd mellan tillgängligt syre 
och koppar mycket mindre än i slutförvaret, och så länge systemet initialt var 
omättat var diffusion av syre i gasfas en verksam transportprocess, vilken är cirka 
5000 gånger snabbare i jämförelse med diffusion av löst syre i vattenfasen [5]. En 
förhållandevis snabb reaktion mellan syre och uppvärmda och ganska oexponerade 
kopparytor är knappast oväntad. 
 
I sin andra skrivelse (daterad 2019-11-19) föreslår MKG att en helt ny etapp av 
LOT-försöket genomförs under en kortare tidsperiod i stort sett enbart för att 
påvisa att en reaktion mellan syre och koppar verkligen förekommer. SSM kan 
dock konstatera att vissa begränsade försök med likartade syften redan har 
genomförts. I en nyligen genomförd experimentell undersökning som SKB 
presenterade som en del av sin senaste korrosionskomplettering [6] har syrehalten 
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kontrollerats kontinuerligt i ett skalförsök med kopparvärmare och bentonitblock, 
respektive enbart bentonit [7]. Där visades en snabb minskning av syrehalten i 
försöket med kopparvärmare under drygt en månad, medan syrehalten under en 
tidsperiod av cirka 1 år endast långsamt minskade i försöket med bara bentonit. 
Resultaten från detta försök antyder således förekomst av en relativt snabb 
inledande reaktion mellan koppar och syre såsom beskrivs ovan. 
 
MKG hävdar i sin första skrivelse (daterad 2019-10-24) att SKB:s teoretiska 
modell för korrosion inom säkerhetsanalysen anger att kopparytorna ska vara i 
stort sett opåverkade av korrosion efter en inledande period (tidsperioden 20 år 
som för LOT S2). SSM kan dock konstatera att SKB i underlaget till sin ansökan 
förutsåg en ganska betydande initial kapselkorrosion av innestängt syre även om 
tidsramen tills syreförbrukningen fullbordats inte specificerats till just 20 år. Den 
är pessimistiskt skattad till ungefär 500 mikrometer [8,9,10]. I jämförelse med 
denna skattning är den konstaterade omfattningen av korrosion för korrosions-
kuponger för de redan avslutade faserna av LOT, Minican respektive FEBEX-
försöket små. Den gravimetriskt bestämda totala omfattningen av korrosion uppgår 
till någon eller några mikrometer (sid 354 i ref.[4]), förutom FEBEX med totalt 8,5 
mikrometer (sid B-20 i ref.[11]). Skillnader mellan de uppmätta korrosions-
angreppen och SKB:s ovan beskrivna förutsägelser kan delvis förklaras av att den 
innestängda mängden syre skulle vara väsentligt mycket större i ett verkligt 
slutförvar med fullstora deponeringshål och deponeringstunnlar. Små korrosions-
angrepp just för korrosionskupongerna kan möjligen också kopplas till att den 
mest omfattande kopparkorrosionen avser just den varmaste delen av centralröret 
så som MKG påpekar, men enligt SSM:s bedömning i så fall sannolikt som en 
följd av en temperaturberoende reaktionshastighet mellan koppar och syre. 
 
Den schweiziska organisationen med ansvar för slutförvaring av radioaktivt avfall, 
Nagra, har även beräknat en genomsnittlig korrosionshastighet för koppar inom 
FEBEX baserad på gravimetri (dvs. vikt av koppar före och efter exponering) som 
motsvarar 0,5 mikrometer per år (sid B-20 i ref.[11]). SSM konstaterar att denna 
typ av beräkningsresultat lätt kan missförstås och tolkas som att korrosionen har 
varit jämnt fördelad i tiden, medan gravimetrisk bestämning av korrosion på detta 
sätt i själva verket inte ger information om när korrosion har ägt rum som funktion 
av tiden. 
 
MKG omnämner de metallografiska undersökningar som påvisar ojämna 
korrosionsangrepp på kopparytorna i samband med FEBEX-försöken. Ifrån 
rapporteringen från försöken framgår maximala penetrationsdjup för denna typ av 
korrosion som omfattar ungefär 100 mikrometer (sid B-5 i ref.[11]). Detta resultat 
stämmer rimligt väl överens med observationer från andra liknande undersök-
ningar (sid 98 i ref.[10]), i vilka fenomenet benämns ”under-deposit corrosion”. 
SKB har definierat en förväntad omfattning av korrosionsformen på runt 50 
mikrometer. SSM konstaterar på basis av FEBEX-resultaten att denna siffra kan 
underskatta korrosionsformens betydelse, men att den ändå är av liten betydelse i 
sammanhanget.”Under-deposit corrosion” avser dock inte den potentiellt lång-
siktigt mer uthålliga och därmed betydelsefulla korrosionsformen som uppstår 
under kemiskt reducerande förhållanden i sulfidmiljö och som SKB benämner 
mikrogalvanisk korrosion [6]. Denna korrosionsform resulterar i helt andra 
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korrosionsprodukter. Den finns beskriven i SKB:s kompletterande redovisning om 
korrosionsfrågor, och har implementerats inom konsekvensanalys [6]. 
 
Andra kopparkorrosionsprocesser som skulle kunna förekomma under LOT-
försöken efter att allt syre har förbrukats är: reaktion mellan koppar och 
koppar(II)-joner (som bildats vid korrosion under den oxiderande fasen), korrosion 
av koppar med järn(III) från lermineral, sulfidkorrosion från mikrobiell 
förbrukning av organiskt material och sulfatmineral i leran, och sulfidkorrosion 
som en följd av upplösning av sulfidmineral i leran. Dessa processer finns 
omnämnda och beskrivna i bl.a. ref. [10] och [12]. Processerna kan möjligen ge 
vissa bidrag till den observerade korrosionen men förväntas vara av mindre 
betydelse i förhållande till reaktionen med syre, vilket underbyggs av analyserna 
av korrosionsprodukter [13].  
 
MKG framför i sina båda skrivelser att analysen av de upptagna LOT-paketen kan 
ge en avgörande information om koppar är ett lämpligt kapselmaterial. SSM delar 
inte MKG:s uppfattning i detta avseende. SSM:s bedömning av materialval för 
KBS-3 systemets korrosionsbarriär (dvs. koppar) har utgått från en utvärdering av 
skyddsförmågan för hela förvarskonceptet inklusive kopparkapslar (sid 27 i ref.[4]) 
baserat på granskning av en fullständig säkerhetsanalys [14]. En sådan analys 
beaktar platsspecifik information om bergets egenskaper, buffertens egenskaper 
och utveckling, och självfallet även kunskapen om koppars korrosionsegenskaper 
baserat på resultat från olika typer av redan genomförda experimentella 
korrosionsstudier (en sammanställning finns i ref.[10]). Platsspecifik information 
används exempelvis för att bestämma omfattning av grundvattenflöden i sprickor 
som korsar deponeringshål, vilka har en stor betydelse för den materieöverföring 
som behövs för att långsiktigt upprätthålla korrosionsprocesser. 
 
SSM konstaterar i sin granskning av SKB:s säkerhetsanalys (sid 318 i ref.[4]) att 
korrosion av koppar kan delas in i två kategorier: 

x Korrosion orsakad av materieutbyte mellan deponeringshålen och 
omgivande grundvatten 

x Korrosion orsakad av reaktioner med initialt tillförda material vilka är 
oberoende av materietransport utanför de utsprängda tunnlarna. 

De ovan diskuterade korrosionsprocesserna (förutom mikrogalvanisk korrosion) är 
av den sistnämnda typen och pågår endast under en i säkerhetsanalysens samman-
hang kortare tidsperiod, tills reaktiva ämnen i kapselns närhet har förbrukats. 
Därefter upphör deras bidrag till en fortsatt korrosion av koppar helt. Den 
korrosion som orsakas av initialt tillförda korroderande ämnen och material ger 
därför ingen avgörande information om kapselns bidrag till slutförvarets skydds-
förmåga, såvida den inte skulle kunna medföra en total omfattning av korrosion 
som är betydande i förhållande till kopparhöljets tjocklek. Eftersom det sistnämnda 
med all sannolikhet inte är fallet för LOT-försöken kan de heller inte förväntas ge 
någon avgörande information om koppar som materialval. I avsaknad av full-
ständig kontroll av omgivningsbetingelser och syreexponering under denna typ av 
fältförsök är möjligheterna att med någon större precision på förhand definiera 
förväntad omfattning av korrosion begränsade. 
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SKB:s säkerhetsanalys visar att det är den första kategorin av korrosionsprocesser i 
punktlistan ovan som på mycket lång sikt skulle kunna orsaka kapselbrott och 
spridning av radioaktiva ämnen i en relevant tidsskala, om ett antal olika ogynn-
samma förhållanden skulle sammanfalla i ett och samma deponeringshål. Även om 
korrosion av denna typ är mycket långsam fortgår den i motsats till den andra 
kategorin mer eller mindre kontinuerligt p.g.a. långsamma grundvattenrörelser i 
sprickor i berget runt deponeringshålen i ett förslutet förvar. 
 
Beträffande korrosion av koppar med vattenmolekyler, som föreslås av MKG, så 
konstaterar SSM i sin senaste granskning av processen att även om den åtminstone 
i princip existerar så förväntas den ge försumbara bidrag till kopparkapselns 
korrosion [15]. Korrosionsprocessen kan, baserat på sedan länge etablerad kunskap 
om termodynamiska egenskaper för kopparföreningar, visas ske i mycket liten 
omfattning. Bildningen av de små mängder av vätgas som observerats i olika 
försök kan ha olika förklaringar, men även om det hypotetiskt förutsätts att 
bildningen orsakats enbart av korrosion blir korrosionsformens betydelse liten. 
Experimentella undersökningar har under det senaste decenniet genomförts av bl.a. 
SKB, KTH och SSM. Frågan har även uppmärksammats i andra länder. 
Exempelvis kan nämnas en serie kopparkorrosionsförsök som genomförts för att 
utvärdera processens betydelse för motsvarande kopparkapsel som avsedd för 
slutförvaring av kanadensiskt använt kärnbränsle. I motsats till de flesta andra 
studier har denna typ av korrosion här studerats vid olika salthalter och inte bara i 
helt rent vatten. Korrosionshastigheten i en miljö och temperaturförhållanden som 
i grova drag påminner om förhållandena i LOT-försöken efter förbrukningen av 
tillgängligt syre har, baserat på experimentella resultat, uppskattats till 10 
nanometer per år som en övre gräns (sid 25-27 i ref.[16]). Detta skulle för ett 20 år 
långt LOT-försök motsvara ett maximalt totalt korrosionsdjup på 0,2 mikrometer 
och detta djup skulle således inte utgöra ett betydande bidrag till den korrosion 
som äger rum av andra orsaker. I ett verkligt förslutet slutförvar skulle denna 
process ytterligare reduceras av de materieöverföringsbegränsningar som ges av 
bufferten och berget.  
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
 
Bo Strömberg 
 
Cc: Miljödepartementet 
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Svar rörande kvalitetssäkring och redovisning av resultat från LOT-
försöket 

I två skrivelser till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) den 24 oktober och 
19 november 2019 har föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning 
(MKG) bett myndigheten svara på hur den kunskap om kopparkorrosion i en 
kärnbränsleförvarsmiljö som kan erhållas vid det nyligen genomförda upptaget av 
försökspaket i det s.k. LOT-försöket i Äspölaboratoriet ska kunna kvalitetssäkras 
och publiceras i närtid. MKG menar att det är viktigt att resultaten från upptaget av 
de 20-åriga försökspaketen ska kunna vara en del av ett fullgott vetenskapligt 
beslutsunderlag i regeringens pågående tillåtlighetsprövning av kärnkraftindustrins 
ansökan om att få bygga ett kärnbränsleförvar i Forsmark. 

Kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, i fortsättningen benämnt 
kärnavfallsbolaget, har sagt att resultaten inte ska redovisas förrän i SSM:s 
stegvisa prövning efter att alla regeringsbeslut och tillstånd är klara. MKG gör 
bedömningen att detta betyder att kärnavfallsbolaget inte kommer att redovisa 
resultaten förrän upp till fem år har gått, beroende på hur snabbt prövningen av 
ansökan går. Dessutom har MKG förstått att bolaget, liksom vid tidigare upptag av 
LOT-paket, inte självmant avser att i detalj redovisa detaljer av hur mycket 
korrosion som skett på den varmaste delen av centralröret och om det finns 
gropfrätning där. 

Den 27 november fick MKG svar från myndighetens utredare Bo Strömberg, i 
fortsättningen benämnd utredaren. MKG tolkar svaret som att utredaren säger att 
hans åsikt är att SSM inte kan göra något för att påverka analysen av de upptagna 
försökspaketen förrän efter all regeringsprövning är avslutad och det finns ett 
tillstånd enligt kärntekniklagen. 

MKG noterar dock att utredaren i svaret redovisar vad han anser vara SSM:s 
formella roll i förhållande till kärnavfallsbolagets forskning rörande förvaring av 
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använt kärnbränsle. MKG avstår från att i detta svar kommentera frågan om vilka 
befogenheter SSM har för att ta fram ett fullgott vetenskapligt 
bedömningsunderlag för myndighetens granskning av kärnbränsleförvarsansökan.  

MKG fokuserar i stället på de skäl som utredaren anger i sak för att SSM inte 
behöver stödja en kvalitetssäkring av upptaget av LOT-försökspaketen och en 
skyndsam publicering av resultaten rörande kopparkorrosion. MKG har förstått att 
utredaren hänvisar till följande skäl: 

1. Kärnavfallsbolagets forskning om kopparkorrosion har en så hög kvalitet att 
myndigheten numera kan lita på bolagets rapporter med redovisade resultat av 
forskning som genomförs i bolagets regi; 

2. Korrosionsprodukterna som observerats vid upptaget av tidigare LOT-paket 
visar att de kommer från oxiderande korrosion av koppar; 

3. En rapport från kärnavfallsbolaget med resultat av försök som genomförts av 
företaget Clay Technology ska visa att korrosion av koppar endast sker p.g.a. 
syrgas; 

4. Kärnavfallsbolaget antar att instängd syrgas i deponeringshålen i det planerade 
kärnbränsleförvaret kan ge en korrosion av upp till 500 mikrometer, så alla försök 
som visar på mindre korrosion måste bero på korrosion av syrgas; 

5. Det finns ett begrepp som heter ”under-deposit corrosion” som kan förklara all 
korrosion som förekommer i de försök som görs med koppar och lera i en 
kärnbränsleförvarsliknande miljö; och att 

6. Det finns ett försök genomfört av kärnavfallsbolagets systerorganisation i 
Kanada, med ekonomiskt stöd från kärnavfallsbolaget, visar att koppar inte 
korroderar i en syrgasfri miljö. 

MKG kommenterar utredarens synpunkter på dessa punkter i varsitt avsnitt nedan. 
Föreningen vill dock redan inledningsvis påpeka att utredaren i skriftväxlingen 
tyvärr har förlitat sig uteslutande på kunskapsinhämtning från av 
kärnavfallsbolaget och dess systerorganisationer i andra länder, vilket ger en 
uppenbart otillräcklig information om kunskapsläget rörande processer som kan 
påverka kopparkapselns integritet i en kärnbränsleförvarsmiljö. 

1. Kvaliteten på kärnavfallbolagets forskning 
MKG konstaterar att utredaren i sitt svar till MKG menar att kärnavfallsbolagets 
kvalitetssäkring av bolagets kopparkorrosionsforskning de senaste åren förbättrats 
genom att hänvisa till externa utvärderingar som SSM utfört 2007, 2010 och 2015. 
Till skillnad från utredaren har MKG inte sett mycket av en förbättring och att den 
förbättring som eventuellt hade skett 2015 utgick från en mycket låg nivå. Det finns 
fortfarande skäl att mycket kritiskt granska det arbete och de rapporter om 
kopparkorrosion som kärnavfallsbolaget publicerar. 

Den första utredningen från 2007 var mycket kritiskt till hur bolaget, och särskilt 
underleverantören Clay Technology, kvalitetssäkrat av projekten i Äspö-
laboratoriet1. Den andra rapporten från 2010, som delvis initierades p.g.a. 
frågeställningar som lyfts av MKG, var även den mycket kritisk och ledde till 
avslöjandet att kärnavfallsbolaget inte redovisade resultat från Äspö-laboratoriet 

 
1 Se https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/rapporter/avfall--transport--fysiskt-
skydd/2007/200711/ . 
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på ett vetenskapligt sätt2. Det var även i detta sammanhang som 
kärnavfallsbolaget förklarade att bolaget har som policy att endast redovisa 
resultat som bolaget ”kan förstå och litar på”3. 

Utredaren skriver i svaret till MKG att det i den tredje utredningen från 2015 
”konstaterades dock att en hög kvalitetssäkringsstandard tillämpades i samband 
med genomförandet av SKB:s korrosionsförsök”4. MKG menar att detta är en 
välvillig övertolkning från utredarens sida av det som sägs i rapporten. Dessutom 
finns det sedan utredningen gjordes nya exempel på bristande vetenskaplighet.  

Exemplet nedan under punkt 3 rörande en SKB-rapport från Clay Technology så 
sent som hösten 2018 är ett bra exempel på detta. Ett annat exempel rör bolagets 
forskning på kopparkorrosion i rent syrgasfritt vatten som genomförts vid 
Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Om detta står det följande i den 
svenska sammanfattningen i rapporten: 

”Osäkerhet kvarstår angående möjligheten för kopparkorrosion i vatten 
under anoxiska förhållanden (i avsaknad av aggressiva ämnen som 
sulfider och klorider). SKB:s korrosionsförsök för att undersöka hur 
koppar korroderar under dessa förhållanden har inte kunnat peka på 
källan till vätgas som genererades i försöken, trots att hög standard på 
QA och kvalitetskontroll antogs.” 

MKG kan konstatera att det efter den senaste granskningen genomfördes 
framkommit att de försök som genomfördes av kärnavfallsbolaget vid Uppsala 
universitet inte haft förutsättningar att mäta eventuell korrosion från vatten i 
syrgasfri miljö som utlovats. Detta eftersom kopparn har uppvärmts och 
kopparytorna i försöket polerats på ett sätt, med elektrolytpolering, som försvårar 
och fördröjer en reaktion med vatten. Dessutom har apparaturen haft en så stor 
vätgasbakgrund att några resultat ändå inte hade kunnat fås om syrgasfri 
kopparkorrosion även om en vanlig kopparyta hade använts. Kärnavfallsbolaget 
inte varit helt öppen med dessa frågeställningar när resultaten publicerats i SKB-
rapporter och vetenskapliga artiklar. Detta borde ge bolagets 
kvalitetssäkringsarbete underkänt om ytterligare en utvärdering skulle genomföras. 

Den tredje utredningen påpekar även bristen av kunskap om när olika experiment 
blir syrgasfria och hur detta påverkat möjligheten att bedöma 
korrosionshastigheter och när korrosion skett. Denna frågeställning är central för 
betydelsen av att en oberoende analys och snabb publicering av resultaten från de 
nyligen upptagna LOT-paketen görs. MKG menar att ointresset från 
kärnavfallsbolagets sida att på ett vetenskapligt sätt undersöka och förstå denna 
fråga är så uppenbar att det finns skäl att ifrågasätta bolagets vilja att verkligen 
förstå hur koppar beter sig i en syrgasfri kärnbränsleförvarsmiljö. 

2. Korrosionsprodukter från tidigare LOT-försök 
Utredaren hänvisar i svaret till MKG till att korrosionsprodukterna som observerats 
vid upptaget av tidigare LOT-paket visar att de kommer från korrosion av koppar 

 
2 Se http://www.mkg.se/ssm-rapport-avslojar-att-skb-dolt-problem-med-kopparkorrosion  och 
http://www.mkg.se/skb-har-fuskat-i-redovisning-av-resultat-av-kopparkorrosionsforskning . 
3 Se http://www.mkg.se/mkg-skriver-till-skb-om-okad-vetenskaplig-oppenhet . 
4 Se https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/rapporter/avfall--transport--fysiskt-
skydd/2015/201529/ . 
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som skett i en oxiderande miljö5. Med detta vill utredaren få det att framstå som att 
detta betyder att det endast kan vara syrgas och inte vattenmolekyler som orsakat 
korrosion av koppar. Utredaren hänvisar bl.a. till att det gjorts 
röntgendiffraktionsanalys (XRD) av korrosionsprodukterna på en kopparkupong 
vid upptaget av LOT A2-paketet (5-6 års exponering) och att röd koppar(I)oxid 
(Cu2O), även kallad kuprit, och grön paratakamit (Cu2(OH)3Cl) funnits på 
kupongerna6. Detta skulle vara ett bevis på att korrosionen endast kommer från 
instängd syrgas i försöket. 

MKG har dock förstått att närvaron av röd koppar(I)oxid och paratakamit även kan 
vara ett resultat av syrgasfri kopparkorrosion. Det är snarare så att avsaknaden av 
svart koppar(II)oxid (CuO) är ett tecken på att korrosionen varit syrgasfri eftersom 
korrosion av koppar i syre i första hand ger denna korrosionsprodukt. Dessutom är 
det inte uppenbart att närvaron av betydande mänger paratakamit, som innehåller 
hydroxid, kan vara en korrosionsprodukt om inte vattenmolekyler varit inblandade i 
korrosionsprocessen. 

MKG vill i detta sammanhang påpeka att det i de djupa gropar med gropfrätning 
(upplösningskorrosion) av koppar som påvisats efter 18 års exponering i det 
schweiziska FEBEX-försöket snarare tyder på att miljön varit anoxisk än att den 
varit oxisk, eftersom det även i detta fall inte är svart koppar(II)oxid (CuO) utan röd 
koppar(I)oxid (Cu2O) som är den dominerande korrosionsprodukten7. 

3. Kopparkorrosionsrapport från företaget Clay Technology 
MKG vill inleda detta avsnitt med att påpeka att föreningen i miljöprövningen av 
kärnbränsleförvarsansökningarna redan 2012 framfört att forskning som utförs av 
företaget Clay Technology åt kärnavfallsbolaget inte kan beskrivas som 
genomförd oberoende av bolaget. Clay Technology är helt integrerat med 
kärnavfallsbolagets kunskapsframtagning i kärnbränsleförvarsfrågor och arbetar i 
stort sett endast för bolaget. Det betyder att rapporter från Clay Technology måste 
granskas och analyseras extra noga av SSM. 

Utredararen hänvisar i svaret till MKG till SKB-rapporten TR-18-11 ”Investigations 
of gas evolution in an unsaturated KBS-3 repository” från oktober 2018 som ett 
bevis för att all korrosion som sker i en kärnbränsleförvarsliknande miljö måste 
komma från syrgas8. 

MKG studerade rapporten när den publicerades och konstaterade att den inte 
bidrog med någon ny kunskap. I rapporten beskrivs två försök, ett med koppar och 
lera i en behållare och ett med endast lera i en annan mindre behållare. Resultatet 
i försöket med koppar och lera är att syret i försöket konsumeras snabbt. Samtidigt 

 
5 Utredaren hänvisar till sidan 354 i SSM-rapporten 2018:07 ”Strålsäkerhet efter slutförvarets 
förslutning Beredning inför regeringens prövning - Slutförvaring av använt kärnbränsle” som var en 
det av underlaget till myndighetens yttrande till regeringen den 23 januari 2018. Rapporten finns 
här:  https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/rapporter/avfall--transport--fysiskt-
skydd/2018/201807/ . 
6 Detta behandlas i bilaga 3 i SKB-rapporten TR-09-29 ”Long term test of buffer material at the 
Äspö Hard Rock Laboratory, LOT project. Final report on the A2 test parcel” från december 2009. 
Rapporten finns här: https://www.skb.se/publikation/1961944 . 
7 Se bilaga B i rapporten ”FEBEX-DP: Metal Corrosion and Iron-Bentonite Interaction Studies, NAB 
16-16, oktober 2017” från schweiziska kärnavfallsbolaget NAGRA. Rapporten finns inte längre på 
NAGRA:s hemsida men kan laddas ner här från MKG:s hemsida: http://www.mkg.se/omfattande-
syrgasfri-korrosion-i-det-schweiziska-febex-forsoket . 
8 Rapporten finns här: https://www.skb.se/publikation/2491767 . 
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konsumeras syret i försöket utan koppar mycket långsamt. Att syret i behållaren 
med koppar och lera konsumeras snabbt är självklart eftersom det är fråga om 
fuktig luft i kontakt med en het kopparyta. Eftersom inga analyser redovisats av 
korrosionsprodukterna eller av hur kopparytan ser ut går det inte att avgöra om det 
bara skett korrosion under inverkan av syrgas. Eftersom det ser ut att vara svart 
koppar(II)oxid (CuO) på ytan är detta sannolikt och det är förmodligen fråga om en 
relativt jämn och tunn ytkorrosion. Det är däremot intressant att det på toppen av 
den uppvärmda kopparcylindern finns en röd korrosionsprodukt i stället. Här har 
kopparytan varit i direktkontakt med lera och korrosionsprocessen har varit 
annorlunda, förmodligen med röd koppar(I)oxid (Cu2O) som korrosionsprodukt. 
Detta kan tyda på att korrosionen varit syrgasfri.  

Det som sedan gör rapporten så vetenskapligt ointressant är att det inte ges en 
lika ingående beskrivning av försöket med bara lera i en behållare. Det finns inget 
diagram och inga bilder som det finns för försökspaketet med koppar i. MKG antar 
att det har varit fråga om att stoppa lerpellets i behållaren och sedan har 
syrehalten i luften i behållaren mätts med tiden. Detta är samma sak som att 
stoppa kattsand i en burk och undersöka om syret förbrukas. Nu har det ändå 
skett en liten förändring i syrehalten när leran upphettas och det är möjligt att 
förklaringen som anges, att oxidering av pyrit i leran har skett, stämmer. Däremot 
har försöket knappast någon relevans för att förstå hur syrgas kan förbrukas av 
bakterier i vatten och lera i en våt kärnbränsleförvarsmiljö såsom är fallet i LOT-
projektet. 

Att kärnavfallsbolaget dessutom i rapporten påstår att försöket har relevans för 
LOT-försöket och kan jämföras med att en hel försökstunnel fylld med lera blir 
syrgasfri på några månader i det schweiziska s.k. FE-försöket finner MKG 
anmärkningsvärt9. Det som måste undersökas för att ge en relevans för LOT-
försöket är hur syrgas förbrukas i vatten och lera i en blöt kärnbränsleförvarsmiljö 
så som var fallet i FE-försöket. Något sådant fullskaleförsök har ännu inte 
genomförts av kärnavfallsbolaget och innan det är gjort får det antas att LOT-
försöket har blivit syrgasfritt på några månader och att allt syre som är instängt i 
försökspaketen inte har kunnat bidra till den oväntat snabba kopparkorrosionen 
som skett efter fem år. MKG menar att den korrosion som fanns i LOT A2-paketet 
efter fem år inte kan förklaras av det syre som fanns i försöket vid början och 
återkommer till denna fråga i nästa avsnitt. 

4. Kärnavfallsbolagets antagande om korrosion i kärnbränsleförvaret 
Utredaren anger att kärnavfallsbolaget antar att instängd syrgas i ett 
kärnbränsleförvar i deponeringshålen i det planerade förvaret kan ge en korrosion 
av upp till 500 mikrometer på de kopparkapslar som ska deponeras i 
kärnbränsleförvaret och att detta enligt bolaget och SSM inte ett problem för den 
långsiktiga säkerheten. MKG håller med om att en jämn korrosion på 0,5 mm på 
en kopparkapsel som är 5 cm tjock inte skulle behöva vara ett problem. MKG 
förstår inte vad utredaren vill visa med detta. Utredaren säger att jämfört med de 
korrosionshastigheter som uppmätts på kuponger i LOT-, Minican- och FEBEX-
försöket är 500 mikrometer inte mycket. Men med ett sådant resonemang kommer 
det kanske inte att kunna avgöras om koppar är ett bra eller dåligt kapselmaterial i 

 
9 Se figur 11 i den vetenskapliga artikeln ur Swiss Journal of Geosciences om FE-projektet som 
finns här: http://www.mkg.se/omfattande-syrgasfri-korrosion-i-det-schweiziska-febex-forsoket . 
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kärnbränsleförvaret annat än med försök som bedrivs i betydligt längre tid än 20 
år. 

MKG anser är att detta resonemang inte har någon betydelse för frågeställningen 
om koppar fortsätter korrodera där syrgasen tar slut i olika försök, en fråga som 
kan analyseras och förmodligen avgöras vid en analys av de upptagna 20-åriga 
försökspaketen i LOT-försöket. Om dessutom en allmän korrosion övergår till 
gropkorrosion som har skett i det 18-åriga FEBEX-försöket är det ett mycket stort 
problem. Beroende på när gropkorrosionen började i försöket och vilken 
temperatur utsattes för, är de upp till 100 mikrometer djupa groparna i FEBEX-
försöket ett tecken på att korrosionen kan bli omfattande och snabb. Det går inte 
att utesluta att korrosionsdjupet med gropfrätning på den varmaste delen av 
centralrören i de varmaste delarna av de 20-åriga LOT-paketen kan närma sig 
500 mikrometer. MKG kan inte nog betona att om korrosionen i FEBEX är 
syrgasfri, som både FE-försöket och korrosionsprodukterna tyder på, är det väldigt 
viktigt att undersöka om samma problem finns i de 20-åriga LOT-paketen. 

MKG vill även poängtera att uppgiften att korrosionen i A2-paketet i LOT-försöket 
var 0,5 mikrometer per år utgår från mätningen av en kopparkupong som 
exponerats vid 30 grader. Eftersom kärnavfallsbolaget förstörde 
kopparkupongerna vid högre temperatur vid upptaget av försöket och dessutom 
inte ville undersöka kopparkorrosionen på den varmaste delen av centralröret vet 
vi inte vad den egentliga totala korrosionen varit. I efterhand har det gjorts en 
uträkning som ska ange en uppskattning av korrosionshastigheten i den varma 
delen utgående för hur mycket koppar som hamnat i leran. Resultatet blev 1,7 
mikrometer per år, men detta värde är en underskattning av den verkliga 
korrosionen eftersom det säkert funnits betydande mängder korrosionsprodukter 
kvar på kopparytan som inte följde med leran när den avlägsnades. Eftersom det 
var fråga om en generell korrosionshastighet som minst tre gånger den i FEBEX-
försöket kunna betyda att det fanns mycket djupa gropar med korrosion på ytan av 
det varma kopparröret. MKG menar att det är av detta skäl det är så viktigt att 
kunna undersöka tvärsnitt även av de varma kopparytorna i LOT-försöket efter 20 
års exponering för att undersöka omfattningen av korrosionen och om det finns 
problem med gropfrätning. 

I svaret till MKG för utredaren dessutom ett resonemang som går ut på att 
korrosionen i det s.k. FEBEX-försöket har en genomsnittlig hastighet som inte är 
så hög, endast 0,5 mikrometer per år utgående ifrån viktmätningar, och skulle 
kunna ha skett alldeles i början av det 18-åriga försöket. MKG menar att det skulle 
kunna vara så men att det är mycket osannolikt, men även om det är så kan detta 
inte förklara den kraftiga gropfrätningen som i så fall måste vara syrgasfri. 

5. Begreppet ”under-deposit corrosion” 
Utredaren tar i svaret till MKG upp ett begrepp som benämns ”under-deposit 
corrosion” och hänvisar till sidan 98 i SKB-rapporten TR-10-67 från december 
2010 med namnet ”An update of the state-of-the-art report on the corrosion of 
copper under expected conditions in a deep geologic repository”10. I SKB-
rapporten anges att begreppet kan kopplas till att det funnits tecken på en ”jämn” 
ojämn korrosion i en kanadensisk rapport av Litke m.fl. från 1992.  

 
10 Rapporten finns här: https://www.skb.se/publikation/2202608/ . 
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MKG konstaterar att den kanadensiska rapporten kan vara den första med ett 
tydligt tecken på att det finns omfattande syrgasfri korrosion i koppar i lera11. 
Korrosionshastigheterna är i rapporten väldigt höga och den övre bilden på 
kopparytan på sidan 87 i rapporten, inte den nedre som visas i SKB-rapporten, 
visar på tydlig gropfrätning. MKG finner det intressant att begreppet ”under deposit 
corrosion” sedan verkar användas för att förklara all oväntad hög korrosion i försök 
som verkar ha blivit syrgasfria. Dessutom har kärnavfallsbolaget och dess 
systerorganisationer i andra länder noggrant undvikit att redovisa tvärsnitt av 
kopparytor från försök som gjorts. Det var därför ett bakslag för kärnavfallsbolaget 
att tvärsnitten från FEBEX-försöket redovisades i en rapport och dessutom visade 
på omfattande gropfrätning. Även om en kärnavfallsbolaget närstående konsult 
var medredaktör till rapporten togs den fram av det schweiziska kärnavfallsbolaget 
NAGRA, med undersökningar gjorda av det spanska företaget Technalia, och 
redovisningen av resultaten kunde inte styras av kärnavfallbolaget. MKG menar att 
detta visar den stora skillnaden mellan att låta oberoende aktörer genomföra 
undersökningar jämfört med kärnavfallsbolaget och dess trogna konsulter som vet 
vilka resultat som kan publiceras och vad som inte kan publiceras. 

6. Kanadensiska försöket som ska motbevisa syrgasfri kopparkorrosion 

Utredaren hänvisar i sitt svar till MKG till ett kanadensiskt försök som ska visa att 
om det finns syrgasfri kopparkorrosion så är den endast mycket långsam. 
Utredarens referens är en rapport från kärnavfallsbolagets systerorganisation i 
Kanada12. MKG menar att det är bättre att hänvisa till den vetenskapliga artikel 
men namnet ”Communication—A Method to Measure Extremely Low Corrosion 
Rates of Copper Metal in Anoxic Aqueous Media” av S. Senior med flera som 
2019 publicerades i Journal of the Electrochemical Society13. 

MKG observerade artikeln när den publicerades och konstaterade snabbt att 
försöket inte kunde visa det som det påstås i artikeln. Försöksutrustningen 
innehåller en behållare med ett stort antal kopparnålar med en mycket stor 
kopparyta i en liten volym med syrgasfritt vatten. Om det i försöket sker en 
syrgasfri kopparkorrosion orsakad av vatten stannar den omedelbart av eftersom 
det partiella vätgastrycket ökar till den nivå vid vilken korrosionsprocessen 
avstannar. Om mätningen sker som beskrivet i artikeln, dvs mängden vätgas som 
finns i utrustningen töms och mäts ca. var 10-15:e dag, så sker det knappast 
någon korrosion och den uppmätta vätgasmängden ser ut precis som den gör i 
figur 2. Men att som författarna påstå att det som uppmäts är en övre gräns på 
syrgasfri kopparkorrosion är helt fel. För att kunna göra det måste vätgas kunna 
flöda ut ur försöksutrustningen hela tiden som i de försök som Gunnar Hultquist 
m.fl. utfört på KTH14. 

 
11 Rapporten heter ”A mechanistic study of the uniform corrosion of copper in compacted clay-sand 
soil, Atomic Energy of Canada Limited, AECL-10397, 1992” och den finns här: 
https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:24007795 . 
12 Se sidan 25-27 i rapporten ”Technical Program for Long-Term Management of Canada’s Used 
Nuclear Fuel – Annual Report 2015, Nuclear Waste Management Organization, NWMO-TR-2016-
01 April 2016 som finns här: 
https://www.nwmo.ca/~/media/Site/Reports/2017/03/01/09/17/NWMO_TR_2016_01.ashx?la=en . 
13 Sidorna C3015-C3017 i nummer 11, volym 166. Artikeln finns här: 
http://jes.ecsdl.org/content/166/11/C3015.full.pdf . 
14 Se t.ex ”Water Corrodes Copper, G. Hultquist et al, Catal Lett (2009) 132:311–316” som kan 
laddas ner här: https://www.researchgate.net/publication/225753837_Water_Corrodes_Copper . 
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7. Avslutande synpunkter: 
MKG anser att det är anmärkningsvärt att en utredare på 
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM med ansvar för att förutsättningslöst granska 
kärnavfallsbolagets arbete med kapselfrågor endast verka förhålla sig till och till 
synes helt okritiskt acceptera alla uppgifter som kärnavfallsbolaget framför. 
Utredaren har i mycket ringa omfattning, om någon, tagit intryck av den mer 
kritiska granskning som SSM erhållit genom externa granskare15. Som sagts 
inledningsvis har utredaren i skriftväxlingen tyvärr förlitat sig uteslutande på 
kunskapsinhämtning från av kärnavfallsbolaget och dess systerorganisationer i 
andra länder, vilket ger en uppenbart otillräcklig information om kunskapsläget 
rörande processer som kan påverka kopparkapselns integritet i en 
kärnbränsleförvarsmiljö. 

MKG menar att det finns så mycket som tyder på att kopparkorrosion på en relativt 
hög nivå aldrig avstannar i en kärnbränsleförvarsmiljö, även efter att eventuellt 
instängd syrgas förbrukas. Om så varit fallet hade kärnavfallsbolaget och dess 
systerorganisationer i andra länder för länge sedan kunnat visa det genom att göra 
försök i laboratorier. Det hade inte varit svårt – men är inte gjort – och MKG menar 
att det beror på att syrgasfri kopparkorrosion, som dessutom verkar ge 
gropfrätning, är en process som aldrig avstannar. 

I dagsläget är kärnavfallsbolaget uppenbart mycket angeläget om att frågan om 
hur mycket koppar som korroderat bort i den varma delen av LOT-paketen som 
tagits upp efter 20 år aldrig kommer att redovisas, och korrosionen på de svalare 
kopparkupongerna inte kommer att redovisas förrän efter regeringen har gett alla 
tillstånd. MKG kan inte undvika reflektionen att myndigheten verkar ha sett som 
sin uppgift att försvara kärnavfallsbolagets syn att det inte är viktigt att resultaten 
från de 20-åriga LOT-försöken redovisas. 

MKG menar tvärtom att det ligger i allas intresse, inte minst framtida 
generationers, att det finns ett fullgott beslutsunderlag för hur koppar beter sig i en 
kärnbränsleförvarsmiljö innan regeringen kan ta ett beslut om tillåtlighet enligt 
miljöbalken. Då måste den kunskap om kopparkorrosion i en 
kärnbränsleförvarsmiljö som kan erhållas vid det nyligen genomförda upptaget av 
försökspaket i det s.k. LOT-försöket i Äspölaboratoriet kvalitetssäkras och 
publiceras i närtid. 

 
 
Med vänlig hälsning, 

 
 
 
 
 
 

Johan Swahn Ylva Lundh 
Kanslichef ordförande 
 
070-467 37 31 070-295 51 57 
johan.swahn@mkg.se ylva_lundh@telia.com  

 
15 Se http://www.mkg.se/korrosionsforskare-kritiska-i-ssm-best-lld-extern-graskningsrapport . 
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