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Svar på inbjudan att delta i referensgrupp om 
kopparkorrosion 

 
 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG svarar ja till att delta på 
det första mötet med den föreslagna referensgruppen om kopparkorrosion. 
Representant för MKG blir kanslichefen, Johan Swahn. Fortsatt medverkan i 
referensgruppen är betingat av föreningens fortsatta värdering av 
kärnavfallsbolaget SKB:s avsikt och seriositet med att bilda 
referensgruppen. 
 
MKG har i samrådet för ett slutförvar för använt kärnbränsle konstaterat och 
framfört att det finns brister i kärnavfallsbolagets forskningsarbete gällande 
kopparkorrosion. Föreningen ser bildandet av referensgruppen som en 
möjlighet för andra aktörer att få en ökad insyn i hela bolagets arbete med 
kopparkorrosion och en möjlighet att föra dialog om 
kopparkorrosionsfrågeställningar.   
 
Om det visar sig att kärnavfallsbolagets avsikt med den nya 
referensgruppen endast är att informera om arbetet med de projekt som 
presenteras i inbjudan är intresset av att delta från MKG:s sida mycket 
begränsat. Kopparkorrosionsfrågan har en bredd och de försök som 
beskrivs i inbjudan måste ses i ett större sammanhang. Annars finns det en 
betydande risk för att de aktuella försöken och referensgruppens bildande 
bara är en del av kärnavfallsbolagets PR-arbete. Bolaget har redan använt 
inbjudan i mediesammanhang. 
 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning vill att referensgruppens roll 
ska ses i följande perspektiv: 
 
1. Referensgruppen får inte bli en grupp som endast tar emot information. 
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Gruppen måste kunna påverka genomförandet av försöken som nämns i 
inbjudan. 
 
2. Kärnavfallsbolaget bör på första mötet redovisa resultaten från all 
kopparkorrosionsforskning de utfört sedan hösten 2007. 
 
3. Kärnavfallsbolaget bör på första mötet presentera vilken övrig 
kopparkorrosionsforskning bolaget för närvarande utför eller planerar, samt 
hur referensgruppen i denna kan få motsvarande insyn och inflytande som i 
de försök som beskrivs i inbjudan. 
 
4. Kärnavfallsbolaget bör till referensgruppen presentera en plan för 
genomförandet av långtidsprov i en simulerad slutförvarsmiljö, samt förslag 
på hur insyn och inflytande från referensgruppen kan erhållas. 
 
5. Kärnavfallsbolaget bör till referensgruppen presentera en plan för 
upptagandet av LOT S2-paketet i Äspölaboratoriet, samt förslag på hur 
insyn och inflytande från referensgruppen kan erhållas. 
 
För att referensgruppen ska fungera effektivt i ett bredare perspektiv bör 
ytterligare kopparkorrosionsexperter vara med. MKG anser att Hans-Peter 
Hermansson vid Studsvik och Bo Rosborg vid KTH bör bjudas in, samt att 
även Kärnavfallsrådet, Strålsäkerhetsmyndigheten och andra deltagare i 
referensgruppen får en möjlighet att föreslå ytterligare korrosionsexperter. 
Dessutom bör en forskare som är kunnig i dialogforskning inbjudas, 
förslagsvis professor Göran Sundquist vid Oslo universitet, bjudas in till 
gruppen. 
 
MLG avser vidare att det på första mötet bör diskuteras hur mötena ska 
dokumenteras. En möjlighet är att mötena bandas och att 
minnesanteckningar skrivs av en expert, t ex Annika Olofsdotter, som 
dokumenterar Kärnavfallsrådets möten. 
 
 
Bästa hälsningar, 
 
 
 
Johan Swahn 
 
Kanslichef 
 
070-467 37 31 
johan.swahn@mkg.se 
 
cc: Övriga inbjudna 


