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Kommentar till kärnavfallsbolaget SKB:s initiativ till ett 
nytt projekt för kopparkorrosionsforskning 
 

Igår (4/3) fick föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, 
MKG, en inbjudan att delta i en referensgrupp till ett nytt 
forskningsprojekt om kopparkorrosion som kärnavfallsbolaget SKB ska 
genomföra. I och med att SKB har gått ut med detta projekt som en del 
av dess PR-arbete vill MKG göra följande kommentar: 
 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kommer att delta i 
projektets referensgrupp men menar att det återstår för 
kärnavfallsbolaget SKB att snabbt visa att den nya öppenheten inte bara 
är den del av en PR-kampanj. MKG har en mycket dålig historisk 
erfarenhet av hur SKB har skött kopparkorrosionsforskningen och av 
bolagets öppenhet. 
 

Den fortsatta kopparkorrosionsforskningen inom projektet får inte bara 
begränsas till att försöka upprepa KTH-forskarnas resultat. Det har SKB redan 
sagt att de gjort och MKG kommer att kräva att referensgruppen får se 
resultaten från de projekt som SKB bedrivit under 2008 och 2009 för att 
studera frågan. 
 

MKG menar att kopparkorrosionsfrågan inte bara handlar om syrefri korrosion 
i rent vatten utan att syrefri korrosion i vatten med salter i måste undersökas 
samtidigt. Detta innebär att även nya långtidsförsök för att undersöka 
kopparkorrosion i en simulerad slutförvarsmiljö måste påbörjas omedelbart 
inom projektet, med samma öppna inställning. Dessutom måste nästa 
provpaket i det så kallade LOT-projektet i Äspölaboratoriet tas upp snarast för 
att förstå varför det finns oväntad hög korrosion i de försöken. Även de med 
referensgruppen inblandad.  
 

Frågan är var detta initiativ hamnar om resultaten från projektet hotar 
slutförvarsprojektet i grunden? KTH-forskarna anser att kopparkapslarna i 
hotar att rosta sönder innan 1000 år har gått i stället för att hålla i 
hundratusentals år. Det är fortsatt viktigt att Strålsäkerhetsmyndigheten med 
stöd Kärnavfallsrådet fortsätter sitt arbete med att planera och utföra egna 
studier av denna för projektet centrala fråga. 
 

För mer information kontakta: 
Johan Swahn, kanslichef MKG (070-467 37 31, johan.swahn@mkg.se). 


