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LOT-försöket och vikten av en fullgod vetenskaplig 
redovisning av de mest korroderade kopparytorna



• Sju försökspaket har totalt placerats i LOT-försöket i Äspölaboratoriet i 
berget under Oskarshamns kärnkraftverk med början kring år 2000.

• Tre försökspaket som var ettåriga undersöktes tidigt.

• Ytterligare ett paket I början av 2006 togs ett femårspaket upp (A2). 
Korrosionen på koppar hade blivit oväntat omfattande. En rapport om 
detta kom 2009 men var mycket fåordig rörande kopparkorrosionen.

Vad är LOT-försöket?

Källa till bilder: SKB



• MKG och dess medlemsföreningar har sedan många år velat se 
nästa försökspaket i LOT-experimentet tas upp och analyseras 
med avseende på kopparkorrosion. Kärnavfallsbolaget SKB har 
hela tiden sagt att de inte vill ta upp fler paket och skyllt på olika 
saker.

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

• Det var de nu 20 år gamla försökspaketen S2 och A3 som var 
upptagna. S2 är ett paket vid normal temperatur (ca 90 grader) 
och A3 är ett paket vid förhöjd temperatur (ca 120 grader). Ett 
paket vid normal temperatur (S3) finns kvar att ta upp.

• SKB ändrade sig och sa i december 2019 att alla resultat skulle 
presenteras, även från de uppvärmda kopparrören i försöken där 
mest korrosion bör ha skett. 

• SKB publicerade resultaten hösten 2020 i rapporten SKB TR-20-14. 
Naturskyddsföreningen och MKG har konstaterat att 
redovisningen av kopparkorrosionen inte kan anses vara 
vetenskaplig eftersom den mest allvarliga korrosionen inte 
redovisades i detalj. 

Upptaget av de nya försökspaketen
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Resultaten i 
rapporten
SKB TR-20-14

Image of extensive corrosion on the copper
bottom plate at 80°C in contact with sand (no 
detailed results were in the report, nor of the 
hottest part of the copper tube)

Image of pitting corrosion on the copper
tube in the middle of the tube (no 
detailed results from hottest part of tube) 



• Genom att garanterat syrgasfritt vatten tillfördes från omgivande berget i samband med 
att försökspaketen tillslöts och uppvärmningen påbörjades, har kopparrören i försöket 
varit i kontakt med syrgasfritt vatten hela tiden. Det eventuella syre som funnits kvar i 
vattnet från början har förbrukats av bakterier i det tillförda grundvattnet på mycket kort 
tid. Det betyder att röret borde vara i stort sett opåverkat av korrosion när det togs upp. I 
stället är det så omfattande korrosion att kärnavfallsbolaget SKB inte vågat redovisa det i 
detalj.

• Det minsta som måste redovisas för att nå en fullgod vetenskaplighet är representativa 
metallografiska tvärsnittsbilder och analyser av korrosionsprodukter från de mest 
upphettade delarna av centralrören och från bottenplattorna. Dessa kan användas för att 
bedöma hur stor korrosionen varit och hur mycket gropfrätning som ägt rum och till vilka 
djup.

• Tyvärr har inte syrehalten i försökspaketen uppmätts under försökets gång. Detta gör det 
möjligt för kärnavfallsbolagaget att hävda att all korrosion kommit från instängt syrgas i 
försöket, trots att det enligt ovan inte varit fråga om några större mängder som orsakat 
korrosion. När omfattningen av korrosionen av de mest korroderade ytorna redovisas 
torde det vara uppenbart för alla.

• Om det fortfarande finns en kontrovers om syrgasfriheten kan det snabbt installeras ett 
nytt försökspaket på samma sätt som de tidigare där tiden för syrgasen att försvinna 
uppmäts.

Viktiga punkter (för vidare hantering)


