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Sammanfattning 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, välkomnar kärnavfallsbolaget 
SKB:s beslut att den 29 oktober i oförändrat skick offentliggöra två rapporter från 
konsultbolaget Serco Technical and Assurance Services rörande MiniCan-projektet. 
MKG konstaterar dock att rapporterna tydligt visar att SKB i samarbete med 
konsultbolaget velat dölja de problem med kopparkorrosion i en syrgasfri miljö som 
uppmätts i försöket.  

De aktuella konsultrapporterna fick Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, konsulter 
och myndighetsexperter ta del av under våren 2010 i samband med myndighetens 
granskning av bolagets kvalitetssäkring av dess kopparkorrosionsforskning. SKB 
ansåg då att rapporterna endast var interna och ville inte lämna ut dem. 
Granskningen visade att en del av de resultat från MiniCan-projektet i 
Äspölaboratoriet inte redovisats i den offentliga rapport från projektet som SKB 
tidigare publicerat (SKB TR-09-20). MKG menar att efter det att de två 
konsultrapporterna slutligen offentliggjorts går det att konstatera att döljandet av 
mätdata gjorts på ett avsiktligt och vilseledande sätt i den offentliga rapporten SKB 
TR-09-20. MKG anser att det som skett är att betraktas som vetenskapligt fusk i 
redovisning av forskningsresultat. 

MKG vill påpeka att även de korrosionshastigheter som SKB i sin externa rapport valt 
ut att redovisa är mycket höga med tanke på att syrgasfrihet samtidigt anges har 
uppmätts i experimenten. Vid syrgasfrihet ska korrosionshastigheten för koppar enligt 
SKB:s modellvärld vara minst hundratals gånger lägre. 

Kärnavfallsbolaget SKB har meddelat att de med stöd av konsultbolaget Serco 
Technical and Assurance Services avser att ta upp ett av försökspaketen (nummer 3) 
i MiniCan-projektet i början av 2011. Detta för att undersöka hur den uppmätta 
kopparkorrosionen ser ut inne i försöksutrustningen. MKG anser att med tanke på det 
som avslöjats måste detta arbete ske under full insyn av oberoende observatörer. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att kärnavfallsbolaget 
SKB:s hantering av vetenskapligheten i dess arbete måste förbättras avsevärt. Det är 
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inte acceptabelt att kärnavfallsbolaget har som policy att ”enbart rapportera data som 
man kan förstå och litar på”. 

MKG menar att om kärnavfallsbolaget SKB menar allvar med sitt tal om 
vetenskaplighet och transparens bör bolaget offentliggöra alla rapporter, inklusive 
konsultrapporter, som redovisar genomförande och resultat från försök som 
genomförs i Äspö-laboratoriet. MKG begär att bolaget börjar med att offentliggöra en 
lista över alla rapporter i den s k IPR-serien (International Progress Reports) som rör 
forskning vid Äspö-laboratoriet och sedan lägger ut alla rapporterna på SKB:s 
hemsida. Dessutom begär MKG att SKB lämnar ut en lista på alla rapporter som 
genom åren lämnats till bolaget från konsultbolagen Clay Technology AB, Kemakta 
Konsult AB och Rosborg Consulting, samt forskargrupperna ledda av Martin Bojinov, 
Department of Physical Chemistry, University of Chemical Technology and 
Metallurgy, och Iva Betova, Department of Chemistry, Technical University of Sofia, 
bägge i Sofia i Bulgarien. Slutligen begär MKG att SKB till 
Strålsäkerhetsmyndigheten skickar alla rapporter som rör LOT-projektet i Äspö-
laboratoriet och som producerats av konsultbolagen Clay Technology AB och 
Rosborg Consulting, de rapporter från Serco Technical and Assurance Services som 
varit underlag för rapporten SKB TR-05-06 ”Galvanic corrosion of copper-cast iron 
couples” samt referens 18 i rapporten “Miniature Canister (MiniCan) Corrosion 
Experiment - Progress Report 2 for 2008-2009, SERCO/TAS/E.003110.02/Issue 01” 
med titeln “N.R. Smart, Minutes of Model Canister Planning Meeting, 2 June 2009, 
SKB offices, Stockholm”. 

 

1. Bakgrund 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har sedan senhösten 2008 
arbetat med att få tag på forskningsresultat från kärnavfallsbolaget SKB:s 
kopparkorrosionsforskning i berglaboratoriet under Äspö vid Oskarshamns 
kärnkraftverk. Ett grundproblem som tidigt upptäcktes vara att bolaget anser att alla 
rapporter med exempelvis forskningsresultat som produceras i arbetet i Äspö-
laboratoriet är företagsinterna dokument. SKB producerar visserligen externa 
rapporter i exempelvis TR-serien men dessa delger inte alla resultaten från 
forskningen utan endast de resultat som SKB vill redovisa externt. Det finns en hel 
serie rapporter i den så kallade IPR-serien som inte är offentliga. Dessutom finns det 
ett stort antal konsultrapporter med resultat från olika experiment som SKB inte anser 
ska vara offentliga. 

När MKG ville ta del av resultat från ett av Äspö-projekten, LOT-projektet, så 
visade det sig att det dröjde väldigt länge innan SKB kunde presentera 
resultaten i en extern rapport. Upptaget av det experimentpaketet LOT A2 
gjordes i början av 2006 och rapporten med resultat blev slutligen klar i 
november 2009, efter påtryckningar från MKG (SKB-TR-09-29). En rapport 
från upptaget av experimentpaketet LOT A0 som gjordes i november 2001 är 
fortfarande inte avrapporterat externt. MKG:s arbete med att försöka få ut 
forskningsresultat från LOT-projektet var endast delvis framgångsrikt. De 
resultat som SKB redovisat externt i rapporterna i TR-serien är uppenbarligen 
inte tillräcklig för att uppfylla krav på vetenskaplighet. 
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2. Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s 
kvalitetssäkring av kopparkorrosionsforskningen i Äspö-
laboratoriet 
Delvis som ett resultat av MKG:s försök att ta del av kärnavfallsbolagets 
forskningsresultat från Äspö-laboratoriet tog Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett 
beslut att inleda en granskning av bolagets kvalitetssäkring av 
kopparkorrosionsforskningen i Äspö-laboratoriet. SSM publicerade i juni i år 
rapporten SSM 2010:17 "Quality Assurance Review of SKB's Copper Corrosion 
Experiments".  I rapporten redovisas resultatet av den externa konsultgranskningen. 
Rapporten innehöll omfattande kritik av kvalitetssäkringen av den forskning som 
bolaget bedriver i berglaboratoriet vid Äspö. 

Bland det allvarligaste som rapporten påvisade var att SKB i sin rapportering utåt 
från projektet inte redovisat resultat från kopparkorrosionsförsök i MiniCan-projektet 
på ett rättvisande sätt. I juli 2009 publicerades SKB-rapporten TR-09-20 ”Miniature 
canister corrosion experiment – results of operations to May 2008”, författad av N R 
Smart och A P Rance vid Serco Technical and Assurance Services. I rapporten 
saknas mätdata som finns redovisade i två projektrapporter som Serco Technical 
and Assurance Services har skickat till SKB. Dessa två rapporter hade bolaget aldrig 
haft för avsikt att redovisa offentligt och det var således bara genom den externa 
myndighetsgranskningen som den felaktiga rapporteringen av data avslöjades1. 

3. Utlämnandet av konsultrapporterna från Serco Technical and 
Assurance Services 
De av Strålsäkerhetsmyndigheten anlitade externa konsulterna, och myndighetens 
egna myndighetsexperter, fick bara ta del av rapporterna från Serco Technical and 
Assurance Services på SKB:s kontor i samband med deras granskning. 
Strålsäkerhetsmyndigheten begärde senare att få ta del av rapporterna, men 
kärnavfallsbolaget SKB vägrade att tillmötesgå deras begäran. 

Efter en e-postkorrespondens mellan MKG och kärnavfallsbolaget SKB:s 
forskningschef Peter Wikberg, lovade bolaget den 6 september att lämna ut de två 
rapporterna. E-postkorrespondensen bifogas som bilaga 1. Rapporterna är från 
konsultbolaget Serco Technical and Assurance Services skulle enligt uppgift vara 
daterade i januari och februari 2010. De två rapporterna var enligt uppgift till 
Strålsäkerhetsmyndigheten vid tidpunkten för myndighetens granskning 
kvalitetsgranskade av kärnavfallsbolaget.  

Enligt en muntlig uppgift till MKG från Peter Wikberg, forskningschef på SKB, skulle 
det ta ett par veckor innan bolaget skulle lämna ut de bägge rapporterna. 
Rapporterna släpptes först den 29 oktober, två månader senare2.  

Peter Wikberg angav dessutom i början av september att bolaget inte tänkte lämna 
ut exakt de två rapporter som var aktuella vid granskningen. Han angav som skäl att 
rapporterna först skulle ”kvalitetsgranskas”, och därmed eventuellt ändras i, innan de 
skulle offentliggöras. Bolaget har sedan dess ändrat sig och de två rapporterna har 

                                            
1 Rapporten SSM 2010:17 finns att ladda ner på MKG:s hemsida: 
http://www.mkg.se/ssm-rapport-avslojar-att-skb-dolt-problem-med-kopparkorrosion 
2 Rapporterna från Serco Technical and Assurance Services och rapporten SKB TR-
09-20 finns att ladda ner på MKG:s hemsida: http://www.mkg.se/skb-har-fuskat-i-
redovisning-av-resultat-av-kopparkorrosionsforskning . 
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offentliggjorts i ursprungligt skick men med granskningskommentarer från en extern 
granskning bifogade.  

De två rapporterna från Serco Technical and Assurance Services är daterade januari 
2010 och februari 2010. Rapporterna har benämningarna ”Miniature Canister 
(MiniCan) Corrosion Experiment - Progress Report 1 for 2008-2009, 
SERCO/TAS/E.003110.01/Issue 01” och ”Miniature Canister (MiniCan) Corrosion 
Experiment - Progress Report 2 for 2008-2009, SERCO/TAS/E.003110.02/Issue 01”. 
Även om den första rapporten är daterad i januari 2010 innehåller den samma data 
fram till juni 2009 som i rapporten SKB TR-09-20. Den andra rapporten innehåller 
data fram till januari 2010. Den andra rapporten innehåller även ett 
planeringsunderlag för ett upptag av paket 3 i MiniCan-försöket i början av 2011. Mer 
om detta i ett senare avsnitt. 

Den externa granskningen av rapporterna har utfört av Frasier King som är den 
konsult som är närmast knuten till SKB:s kopparkorrosionsforskning. 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att kommentarerna utgör 
intressant läsning eftersom de kommer från den person som är den främsta 
försvararen av hypotesen att koppar korroderar mycket långsamt i en syrgasfri 
slutförvarsmiljö. Kommentarerna visar genom dess betoning på behovet av 
nedtoning av resultaten, på hur problematiska kopparkorrosionsfrågorna är för King 
och för SKB. Som externt oberoende vetenskaplig granskning menar dock MKG att 
kommentarerna inte har något större värde. 

I och med att kärnavfallsbolaget har offentliggjort de två konsultrapporterna kan alla 
nu själva kan bedöma vad som menas med det som de konsulter som granskade 
kvalitetssäkringen av SKB:s kopparkorrosionsforskning skrev i Strålsäkerhetens 
rapport SSM 2009:17: 

“The detailed QA review of the LOT and MiniCan projects made several observations 
regarding the conduct, analysis and reporting of the experiments. The most 
significant finding was that the MiniCan technical report published by SKB in 2009 
presents only selected real-time corrosion monitoring data, although the full data set 
has been included in internal project progress reports.” 

I nästa avsnitt finns en genomgång av hur kopparkorrosionsmätvärdena redovisats i 
konsultrapporterna respektive i KB TR-09-20. I sammanfattningen till 
konsultrapporterna står det på sidan 3 att ”the copper corrosion rate was initially 
measured as being <3.5 µm yr -1, but in recent months the corrosion rates of iron and 
copper appear to have accelerated to unexpectedly high values”. I motsvarande 
mening i den av SKB offentliggjorda rapporten TR-09-20 står det på sidan 3 att “the 
copper corrosion rate had a maximum value of 3.5 µm yr –1, which is consistent with 
data reported in the literature”. Vid en jämförelse mellan rapporterna är det uppenbart 
att SKB försökt dölja forskningsresultat så att bara uppmätta korrosionshastigheter 
under 3,5 mikrometer (µm) per år finns med i rapporten.  

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, välkomnar 
kärnavfallsbolaget SKB:s beslut att den 29 oktober i oförändrat skick 
offentliggöra två rapporter från konsultbolaget Serco Technical and Assurance 
Services rörande MiniCan-projektet. MKG konstaterar dock att rapporterna 
tydligt visar att SKB i samarbete med konsultbolaget velat dölja de problem 
med kopparkorrosion i en syrgasfri miljö som uppmätts i försöket. 
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4. Vetenskapligt fusk i redovisning av forskningsresultat 
MKG har granskat konsultrapporterna från Serco Technical and Assurance Services 
och jämfört hur kopparkorrosionsmätningsresultaten i MiniCan-försöket redovisats 
där jämfört med hur de redovisats i den tidigare offentliggjorda SKB-rapporten TR-
09-20. Eftersom SKB-rapporten bara redovisar resultat till juni 2009 jämförs 
resultaten med de som finns i den första konsultrapporten daterad januari 2009 som 
innehåller motsvarande data. 

MiniCan-projektet består av fem försökspaket med olika miljö i de olika paketen. 
Paket 1-3 innehåller lågt kompakterad, paket 4 innehåller kompakterad och paket 5 
innehåller ingen lera. Kopparkorrosionshastigheten har mätts upp på samma sätt i de 
olika paketen men med flera olika prober. Bland annat har korrosionshastigheten 
mätts upp i mikrometer (µm) per år med två olika typer av mätprober, som mäter det 
som kallas AC impedance (ACI) och LPR. Mätvärdena från proberna kan räknas om 
till korrosionshastigheter men är endast teoretiska värden till dess att jämförande 
viktsmätningar kan göras på kopparkorrosionskuponger som finns inne i 
försökspaketen3.   

I figur 1 visas figur 6.33 på sidan 55 i rapporten SKB TR-09-20 som offentliggjordes i 
juni 2009. Med i figuren finns mätdata för kopparkorrosionshastigheten i mikrometer 
(µm) per år uppmätt av för de bägge mätproberna ACI och LPR. Figuren stödjer 
(nästan) det som anges i rapporten, dvs att kopparkorrosionshastigheten varit 
maximalt 3,5 mikrometer mer år från försökets början till och med maj 2008. Den 
observante kan möjligen fråga sig varför det saknas data för experimentpaket 2 och 
varför det inte finns så mycket data för första halvåret 2008, men det finns inget i 
rapporten som förklarar varför. 

Figur 1. Figur 6.33 på sidan 55 i rapporten SKB TR-09-20. 
                                            
3 För en mer ingående diskussion beskrivning av MiniCan försöken hänvisas till de 
nämnda rapporterna från SSM, SKB och Serco Technical and Assurance Services. 
Alla rapporterna finns för nerladdning på MKG:s hemsida: http://www.mkg.se/skb-
har-fuskat-i-redovisning-av-resultat-av-kopparkorrosionsforskning . 
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I figur 2 och 3 redovisas motsvarande mätdata i den nu offentliggjorda 
konsultrapporten från Serco Technical and Assurance Services. Figur 2 visar 
mätdata för kopparkorrosionshastigheten i mikrometer (µm) per år för proberna ACI 
och LPR för experimentpaketen 1-3 och 5. Detta är i figur 25 på sidan 50 i rapporten. 
Figur 3 visar motsvarande mätdata för experimentpaket 4 som finns i figur 26 på 
sidan 51 i rapporten.  

 
Figur 2. Figur 25 på sidan 50 i rapporten SERCO/TAS/E.003110.01/Issue 01 
(Mätdata i figur 1 inringat med rött). 

 

  
Figur 3. Figur 26 på sidan 51 i rapporten SERCO/TAS/E.003110.021/Issue 01. 
(Mätdata i figur 1 inringat med rött). 
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Det första som slår en vid en studie av figurerna är att det är helt andra skalor för 
kopparkorrosionshastigheten i figurerna i konsultrapporten jämfört med SKB-
rapporten. Där SKB-rapporten har mätvärden inom en skala från 0-5 mikrometer 
(µm) per år så är skalorna på figurerna i konsultrapporten 0-700 mikrometer (µm) per 
å respektive 0-25 000 mikrometer (µm) per år. 

Det är uppenbart att det är något som inte stämmer. Vad SKB har gjort för att få det 
resultat som redovisas i figur 1 i deras rapport SKB TR-09-20 är att bara ta med de 
mätdata som har inringats i rött i figur 2 och 3. Genom att göra på detta sätt har 
bolaget dolt att det funnits mätdata med mycket höga kopparkorrosionshastigheter i 
MiniCan-försöket i Äspö-laboratoriet. Det går inte att dra någon annan slutsats än att 
SKB på ett avsiktligt och vilseledande sätt har dolt försöksdata från MiniCan-
projektet. Det som skett är att betraktas som vetenskapligt fusk i redovisning av 
forskningsresultat. 

Sammanfattningsvis fick Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, konsulter och 
myndighetsexperter ta del av de aktuella konsultrapporterna under våren 2010 i 
samband med myndighetens granskning av bolagets kvalitetssäkring av dess 
kopparkorrosionsforskning. SKB ansåg då att rapporterna endast var interna 
och ville inte lämna ut dem. Granskningen visade att en del av de resultat från 
MiniCan-projektet i Äspölaboratoriet inte redovisats i den offentliga rapport 
från projektet som SKB tidigare publicerat (SKB TR-09-20). MKG menar att efter 
det att de två konsultrapporterna slutligen offentliggjorts går det att konstatera 
att döljandet av mätdata gjorts på ett avsiktligt och vilseledande sätt i den 
offentliga rapporten SKB TR-09-20. MKG anser att det som skett är att 
betraktas som vetenskapligt fusk i redovisning av forskningsresultat. 

5. Kopparkorrosion i en syrgasfri miljö ? 
En av de viktigaste frågorna som kommer att hanteras vid en prövning av en 
ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark är frågan 
om koppar verkligen korroderar med mycket låga korrosionshastigheter i en syrgasfri 
miljö. Kärnavfallsbolaget SKB antar att korrosionshastigheterna är mycket låga och 
att endast några millimeter koppar av den 5 cm tjocka kopparkapseln kommer att 
försvinna på hundra tusen år, främst på grund av korrosion från sulfider producerade 
av mikrobiologisk aktivitet i slutförvarsmiljön. I en syrgasfri slutförvarsliknande miljö 
ska korrosionshastigheten sjunka ner till mycket låga nivåer, hundratalsgånger lägre 
än de nivåer på några mikrometer per år som SKB redovisar i rapporten SKB TR-09-
20. 

I de statusrapporter som SKB publicerar varje kvartal och som beskriver de försök 
som pågår i Äspö-laboratoriet beskrivs MiniCan-projektet på följande sätt: ”The 
corrosion [in the MiniCan project] will take place under realistic oxygen-free 
conditions that are very difficult to reproduce and maintain for long periods of time in 
the laboratory”4. Avsikten är alltså att försöket ska vara syrgasfritt. En viktig fråga är 
                                            
4 Statusrapporterna ingår i den så kallade IPR-serien av SKB-rapporter som bolaget 
inte anser vara offentliga. IPR står för International Progress Reports. MKG har 
sedan en tid tillbaka kunnat ta del av några av IPR-rapporterna, bland annat 
statusrapporterna. Citatet finns till exempel på sidan 57 i rapporten ”IPR-10-15 Äspö 
Hard Rock Laboratory - Status Report, January-April 2010, October 2010”. MKG har 
skannat in rapporten och den finns att ladda ner på MKG:s hemsida: 
http://www.mkg.se/skb-har-fuskat-i-redovisning-av-resultat-av-
kopparkorrosionsforskning . 



  

 
8(11) 

då när syrgasfrihet inträtt i MiniCan-projektet. Både i rapporten SKB TR-09-20 och i 
konsultrapporterna från Serco Technical and Assurance Services anges på ett flertal 
ställen att mätdata anger att syrgasfrihet inträtt i försöket. MKG har diskuterat denna 
fråga med olika forskare och har förstått att det inte är helt enkelt att säga när 
syrgasfrihet inträtt. Ett sätt kan dock vara att studera värdet på det som betecknas Eh 
vilket är en elektrokemisk potentialmätning. I figur 4 visas värdena på Eh (svarta 
kurvan) med tiden angiven i timmar för försökspaket 4. Figuren är figur 19 på sidan 
44 i konsultrapporten. Motsvarande bild finns i figur 6-23 på sidan 44 i rapporten SKB 
TR-09-20. 

 
Figur 4. Figur 19 på sidan 44 i rapporten SERCO/TAS/E.003110.01/Issue 01  

Det finns många faktorer som påverkar värdet på Eh. Det är dock möjligt att 
värdet på Eh faller under noll. I figur 4 är detta markerat med en röd ring. 
Uppskattningsvis ligger tidpunkten för att detta sker efter mellan 600 och 700 
timmar, vilket motsvarar ungefär en månad. Eftersom detta är fråga om 
försökspaketet med kompakterad lera där det förmodligen i detta paket som det 
tar längst tid att uppnå syrgasfrihet. I konsultrapporten och i SKB TR-09-20 finns 
motsvarande bilder för värdet på Eh för de andra försökspaketeten. I dessa paket tar 
det inte många timmar innan värdet faller under noll. 

Oberoende om syrgasfrihet inträder redan när värdet på Eh faller under noll eller 
något senare är det uppenbart att de kopparkorrosionshastigheter som samtidigt 
uppmätts är på nivåer som enligt kärnavfallsbolaget SKB inte ska finnas när 
syrgasfrihet inträder i en slutförvarsmiljö. Eftersom det är svårt att mäta 
korrosionshastigheten med genom elektrokemiska potentialmätningar och de 
mätvärden på kopparkorrosionshastigheter på 5 millimeter per år och över verkar 
orimliga så måste naturligtvis de uppmätta värdena jämföras genom att göra 
viktsförlustmätningar på kopparkuponger som finns inne i försökspaketen. SKB har 
aviserat att ett upptag av försökspaket 3 planeras i början av 2011 för att göra just 
detta. 
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Sammanfattningsvis vill Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, 
påpeka att även de korrosionshastigheter som SKB i sin externa rapport TR-09-
20 valt ut att redovisa är mycket höga med tanke på att syrgasfrihet samtidigt 
enligt uppgift ska ha uppmätts i experimenten. Vid syregasfrihet ska 
kopparkorrosionshastigheten enligt SKB:s modellvärld vara hundratals gånger 
lägre. 

6. Upptaget av MiniCan försökspaket 3 i början av 2011 
Eftersom de uppmätta kopparkorrosionsvärdena i MiniCan-projektet är så 
anmärkningsvärt höga är det av intresse att ett av försökspaketen tas upp för att göra 
det möjligt att studera ytorna på proberna inne i försöket. Det finns dessutom 
kopparkuponger som ligger fritt inne i försöken och där det går att göra 
viktsmätningar för att fastställa den faktiska kopparkorrosionen som har skett inne i 
de olika försökspaketen. 

Kärnavfallsbolaget SKB har meddelat att de har för avsikt att ta upp ett 
försökspaket – paket nummer 3 – tidigt under 2010 och det under 2010 har pågått 
förberedelser för ett sådant upptag. Den uppdaterade konsultrapporten daterad 
februari 2010 har ett särskilt kapitel 6 som beskriver planerna. Avsikten är att samma 
konsultbolag, Serco Technical and Assurance Services, ska genomföra upptaget och 
ansvara för att analys görs och avrapporteras till SKB. 

Eftersom det är oklart vilken roll kärnavfallsbolaget respektive konsultbolaget Serco 
Technical and Assurance Services har haft i det avsiktliga döljandet av 
forskningsresultat från MiniCan-projektet är det uppenbart att kärnavfallsbolaget bör 
vidta åtgärder för att se till att upptaget och analysen av försökspaketet görs med 
största möjliga transparens. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, 
anser att upptaget och analysen måste göras under full insyn av oberoende 
observatörer. 

Sammanfattningsvis har kärnavfallsbolaget SKB meddelat att de med stöd av 
konsultbolaget Serco Technical and Assurance Services avser att ta upp ett av 
försökspaketen (nummer 3) i MiniCan-projektet i början av 2011. Detta för att 
undersöka hur den uppmätta kopparkorrosionen ser ut inne i 
försöksutrustningen. MKG anser att med tanke på det som avslöjats måste 
detta arbete ske under full insyn av oberoende observatörer. 

7. Behov av vetenskaplighet och ökad öppenhet i 
kärnavfallsbolaget SKB:s forskningsarbete 
Det som hänt visar på en grundläggande problemställning rörande kärnavfallsbolaget 
SKB:s forskningsarbete och dess vetenskaplighet. Utan den externa kontrollen hade 
denna avvikelse i redovisningen av forskningsresultat aldrig upptäckts. Om något 
liknande hade skett vid en akademisk institution, hade en utredning om 
forskningsfusk med all sannolikhet inletts. Kärnavfallsbolaget SKB vill få det att 
framstå som att bolaget arbetar fullt vetenskapligt och med hög transparens. Trots 
detta har bolaget vid ett flertal tillfällen nekat MKG att ta del av forskningsresultat från 
andra projekt i Äspö-laboratoriet. 

Mer allvarligt är att det sannolikt har utvecklats en ovetenskaplig grundsyn inom SKB 
vad gäller behovet av att publicera forskningsresultat som inte stämmer överens med 
bolagets bild av hur verkligheten ser ut. I samband med att 
Strålsäkerhetsmyndigheten publicerade sin rapport SSM 2010:17 efter kontrollen av 
kvalitetssäkringen av kärnavfallsbolagets kopparkorrosionsforsning i Äspö-
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laboratoriet hade myndigheten ett möte med företrädare för SKB. Mötet finns 
protokollfört och minnesanteckningarna (med kommentarer från SKB) bifogas som 
bilaga 25. Vid en genomläsning av minnesanteckningarna är det lätt att slås av att 
kärnavfallsbolaget SKB har en något märklig syn på hur forskningsresultat ska 
redovisas. Bäst syns detta kanske på sidan 3 där Peter Wikberg, forskningschef på 
SKB, anger att ”SKB:s policy är att enbart rapportera data som man förstår och litar 
på”. Detta innebär att bolaget anser sig ha ett tolkningsföreträde för vilka forsknings- 
och utredningsresultat som bör publiceras och vilka som kan hemlighållas. Detta är 
uppenbarligen inte en policy som stämmer överens med en verksamhet som säger 
sig stå för hög vetenskaplighet.  

Att bolaget har ett ensamt ansvar för att ta fram den miljömässigt bästa hanteringen 
av det svenska kärnavfallet gör läget extra bekymmersamt. Vis av erfarenheterna 
från de senaste årens samråd med kärnavfallsbolaget befarar tyvärr 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, att denna policy gällt under en 
lång tid tillbaka. Detta innebär att åtminstone delar av underlaget, och förmodligen 
alla de mest kontroversiella delarna, som bolaget kommer att hänvisa till under 
prövningen av den kommande ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt 
kärnbränsle i Forsmark kommer att ha ett begränsat värde som stöd för bolagets 
ståndpunkt. 

Det är tydligt att det finns ett behov av att ta del av resultaten från den forskning som 
bolaget utför direkt från de som utför försöken och inte endast på det sätt som SKB 
vill redovisa externt i sina offentliga rapporter i TR- och R-serierna. För att 
vetenskapssamhället, Strålsäkerhetsmyndigheten och andra aktörer ska kunna 
granska bolagets kärnavfallsforskning, är det viktigt att alla liknande projektrapporter 
som utförts av externa konsulter blir offentliga.  

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att 
kärnavfallsbolaget SKB:s hantering av vetenskapligheten i dess arbete måste 
förbättras avsevärt. Det är inte acceptabelt att kärnavfallsbolaget har som 
policy att ”enbart rapportera data som man kan förstå och litar på”. 

MKG menar att om kärnavfallsbolaget SKB menar allvar med sitt tal om 
vetenskaplighet och transparens bör bolaget offentliggöra alla rapporter, 
inklusive konsultrapporter, som redovisar genomförande och resultat från 
försök som genomförs i Äspö-laboratoriet. MKG begär att bolaget börjar med 
att offentliggöra en lista över alla rapporter i den s k IPR-serien (International 
Progress Reports) som rör forskning vid Äspö-laboratoriet och sedan lägger ut 
alla rapporterna på SKB:s hemsida. Dessutom begär MKG att SKB lämnar ut en 
lista på alla rapporter som genom åren lämnats till bolaget från konsultbolagen 
Clay Technology AB, Kemakta Konsult AB och Rosborg Consulting, samt 
forskargrupperna ledda av Martin Bojinov, Department of Physical Chemistry, 
University of Chemical Technology and Metallurgy, och Iva Betova, Department 
of Chemistry, Technical University of Sofia, bägge i Sofia i Bulgarien. Slutligen 
begär MKG att SKB till Strålsäkerhetsmyndigheten skickar alla rapporter som 
rör LOT-projektet i Äspö-laboratoriet och som producerats av konsultbolagen 
Clay Technology AB och Rosborg Consulting, de rapporter från Serco 
Technical and Assurance Services som varit underlag för rapporten SKB TR-
                                            
5 Hela myndighetsärendet med projektet är diariefört under diarienummer SSM 
2009:4300 och kan nås via myndighetens e-diarium. För att underlätta åtkomsten av 
dokumenten i ärendet har MKG lagt ut dessa på sin hemsida: 
http://www.mkg.se/ssm-diarienummer-2009-4300-om-forskningsgranskning . 
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05-06 ”Galvanic corrosion of copper-cast iron couples” samt referens 18 i 
rapporten “Miniature Canister (MiniCan) Corrosion Experiment - Progress 
Report 2 for 2008-2009, SERCO/TAS/E.003110.02/Issue 01” med titeln “N.R. 
Smart, Minutes of Model Canister Planning Meeting, 2 June 2009, SKB offices, 
Stockholm”. 

Med denna skrivelse vill Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, 
framföra ovanstående synpunkter till kärnavfallsbolaget SKB. Föreningen ser mycket 
allvarligt på den uppkomna situationen och menar att det nu är upp till bolaget att 
vidta kraftfulla åtgärder för att öka bolagets vetenskaplighet och öppenheten i 
forsknings- utredningsarbetet. 

 
Bästa hälsningar, 
 
 
Johan Swahn 

Kanslichef 

070-467 37 31 
johan.swahn@mkg.se 
 
 
Kopia: 
Miljöministern 
Miljödepartementet 
Strålsäkerhetsmyndigheten 
Kärnavfallsrådet 
Naturvårdsverket 
Energimyndigheten 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Oskarshamns kommun 
Östhammars kommun 
Hultsfreds kommun 
Ålands landskapsregering 
Ekerö kommun, Åland 
Regionförbundet i Kalmar län 
Regionförbundet Uppsala 
Milkas 
SERO 
Greenpeace 
Aktionsgruppen för ett 
atomkraftsfritt Åland 



Bilaga 1. E-postkorrespondens mellan MKG och SKB om 
MiniCan-rapporter september 2010* 
 
 
From: Johan Swahn <johan.swahn@mkg.se> 
Date: 27 augusti 2010 14.20.44 CEST 
To: Lars Birgersson <Lars.Birgersson.kem@skb.se> 
Cc: Christine Anvegård <christine.anvegard@mkg.se> 
 
Subject: Två IPR (?) för Mini-Can-projektet 
 
Hej Lars! 
 
Tack för ett bra möte! 
[Tredje referensmötet för SKB:s forskning om syrgasfrikopparkorrosion] 
 
I Strålsäkerhetsmyndighetens rapport 2010:17 "Quality Assurance Review of 
SKB's Copper Corrosion Experiments" på sidan 20 om Mini-Can-projektet [står 
det]: 
 
"Serco has produced two progress reports for SKB that are retained on the 
internal project record (published in January 2010 and February 2010)." 
 
Jag skulle vilja veta om detta är IPR-rapporter eller om de har annan status. Jag 
är dessutom intresserad av att ta del av dem. 
 
Sedan tidigare ligger en fråga hos dig om statusrapporter, årsrapport för 2009 
och "Planning Report för 2010" för Äspölaboratoriet. 
 
Ha en bra helg! 
 
Bästa hälsningar, 
 
Johan 
 
cc Christine Anvegård, MKG 
-- 
Johan Swahn 
 
Kanslichef 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG 
 
                                            
* Dokument som nämns som bifogade i korrespondensen kan laddas ner från 
MKG:s hemsida: http://www.mkg.se/skb-har-fuskat-iredovisning- 
av-resultat-av-kopparkorrosionsforskning 
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Från: Johan Swahn [mailto:johan.swahn@mkg.se]  
Skickat: den 2 september 2010 16:23 
Till: Peter Wikberg 
Kopia: [Kopielista] 
 
Ämne: Fwd: Två IPR (?) för Mini-Can-projektet 
 
Till: Peter Wikberg, forskningschef, SKB 
Kopia: Referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsförsök i syrefri miljö, berörda 
personer på Strålsäkerhetsmyndigheten, Kärnavfallsrådet 
och Miljödepartementet samt Claes Thegerström, SKB 
 
Hej Peter! 
 
Den 28 augusti skickade jag ett meddelande till Lars Birgersson på SKB och 
efterfrågade två rapporter med resultat från MiniCan-projektet som genomförs i 
berglaboratoriet i Äspö (se nedan). Rapporterna finns omnämnda i 
Strålsäkerhetsmyndighetens rapport 2010:17 "Quality Assurance Review of 
SKB's Copper Corrosion Experiments" från juni i år. Jag har ännu inte erhållit 
något svar men har nu förstått att medarbetare på Strålsäkerhetsmyndigheten 
tidigare begärt att få dessa rapporter, men att myndighetsexperterna, liksom 
konsulterna som skrivit myndighetsrapporten, endast erbjudits att få läsa 
rapporterna på plats hos SKB. 
 
I myndighetsrapporten (2010:17) redovisar en extern konsultgranskning av 
kvalitetssäkringen av i första hand LOT- och Mini-Can-projekten i Äspö-
laboratoriet. På sidan 20 i mýndighetsrapporten står det: 
 
"Serco has produced two progress reports for SKB that are retained on the 
internal project record (published in January 2010 and February 2010)." 
 
Skälet till att dessa rapporter bör bli allmänt tillgängliga är att de externa 
granskarna i den myndighetsrapporten har upptäckt att redovisningen av 
resultaten från MiniCan-projektet i SKB-rapporten TR-09-20 "Miniature canister 
corrosion experiments - results of operations to May 2008" från juli 2009 är 
ofullständig. Mätdata som visar på höga kopparkorrosionshastigheter har 
utelämnats, bland annat i figur 6-33, utan att skäl anges för detta i rapporten. 
Båda rapporterna bifogas i denna skrivelse. I myndighetsrapporten skriver de 
granskande konsulterna på sidan 21: 
 
"Figure 6-33 of SKB (2009b) shows the corrosion rates obtained by AC 
impedance and LPR measurements for four of the miniature canisters; data from 
canister 2 are excluded from the graph without explanation. The presented 
corrosion rate data show some scatter but the maximum value is around 4.5x10-6 
m/year. However, during the March 2010 review meeting, it became clear that 
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additional corrosion monitoring data were available for these canisters and for 
canister 2 prior to May 2008, but these data had not been reported in the publicly 
available SKB technical report. The missing data indicated corrosion rates of up 
to 500x10-6 m/year for canister 2 and up to 15,000x10-6 m/year for canister 
4. Data obtained post-May 2008 show corrosion rates that are several orders of 
magnitude higher than expected values for all but canister 5." 
 
Att data för experiment 2 saknas i figur 6-33 är uppenbart -- de finns helt enkelt 
inte med. Men att dessutom data för korrosionshastigheten inte är inritad i den 
högra delen av diagrammet för de andra experimenten, trots att de finns 
tillgängliga och visar höga korrosionshastigheter, är helt oacceptabelt och strider 
uppenbart mot god forskningssed. Ingen förklaring till varför data är utlämnad 
finns i rapporten. När dessutom resultaten från experiment 5 är inritat, troligen 
därför att den korrosionshastigheten kan anses "normal", gör det bara saken 
värre. 
 
Jag kan dessutom konstatera att resultaten av kopparkorrosionsmätningarna 
med resistansmätningar bara finns med i rapporten för experiment 2 och 5 (figur 
6-36 och 6-37) och att dessa bara anges för 90 dagar, oklart när under 
försöksperioden. Detta ger inte möjlighet för en utomstående verifiera SKB:s 
tolkning av resultatet. 
 
Att Mini-Can-rapporten ännu tydligare än tidigare rapporter från LOT-projektet 
visar att koppar verkar korrodera med höga korrosionshastigheter i en syrefri 
miljö är uppenbart, trots försöken att dölja detta. Att miljön i Mini-Can är syrefri 
konstateras på flera ställen i rapporten både genom mätdata och genom att 
sulfatreducerande bakterier finns i experimentet. Då ska korrosionshastigheterna 
för koppar enligt SKB:s modeller vara på under 1 nanometer per år. Därmed är 
även den rapporterade korrosionshastigheten på 0,5 mikrometer per år 
för experiment 5 i juni 2008 är hundratals gånger för hög. 
 
Jag har haft upprepad korrespondens med SKB de senaste åren för att få tal del 
av resultat från kopparkorrosionsförsök i Äspö-laboratoriet, i första hand från 
LOT-projektet. Bolaget har hänvisat till att resultaten publiceras först i samband 
med att TR-rapporter tas fram och att underlagsrapporterna är företagsinterna. 
Detta duger inte. Hur går det att veta att SKB inte på motsvarande sätt 
manipulerat redovisningen av resultaten även i de TR-rapporter som gäller 
exempelvis LOT-projektet? 
 
Från samrådet, från andra möten med SKB och från SKB:s uttalanden i 
myndighetens granskningsrapport framgår det att SKB menar att större vikt ska 
läggas vid det som SKB publicerar vetenskapligt än vid SKB-rapporter. Detta 
betyder till exempel att bolaget anser att större vikt ska ges ett icke referee-
granskat konferensbidrag till ett forskarmöte än till SKB:s rapporter där data kan 
redovisas mer fullständigt. Inte ens en referee-granskad artikel i vetenskapliga 
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tidskrifter har något värde om det som redovisas i artikeln inte är framfört på ett 
vetenskapligt hederligt sätt. Och om det misstänkts att så inte är fallet ska 
naturligtvis allt underlagsmaterial redovisas helt öppet. Det duger då inte att 
redovisa till att resultaten är företagsinternt material. Antingen så är arbetet 
vetenskapligt genomfört och öppet för granskning eller så är det inte 
vetenskapligt. 
 
Det som hänt är mycket allvarligt. Jag föreslår att SKB börjar med att omedelbart 
offentliggöra pdf-versioner av de två rapporter med MiniCan-resultat från början 
av 2010 som beskrivs i myndighetsrapporten. Jag ser emot att få ta del av dessa 
med vändande e-post. Dessutom bör SKB snarast se till att alla företagsinterna 
rapporter från försöken i Äspö-laboratoriet offentliggörs på SKB:s hemsida. 
Tidigare har bolaget hänvisat till att detta inte är möjligt på grund av att flera 
försök görs i ett internationellt samarbete. Detta kan bara vara ett svepskäl. 
Huvudansvaret för flertalet försök i Äspö-laboratoriet är SKB:s och det gäller hur 
som helst projekten Mini-Can, LOT, prototypförvaret, Alternativ Buffer 
Mterials, Backfill and Plug Test och Canister Retrieval Test. 
 
Det är nu hög tid att visa om SKB:s arbete vetenskapligt eller inte. Om det är 
vetenskapligt så släpp alla s k företagsinterna dokument som behövs för att 
vetenskapligt granska bolagets forskningsarbete. 
 
Bästa hälsningar, 
 
Johan 
-- 
Johan Swahn 
 
Kanslichef 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG 
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From: Peter Wikberg <peter.wikberg@skb.se> 
Date: 6 september 2010 09.46.52 CEST 
To: Johan Swahn <johan.swahn@mkg.se> 
Cc: [Kopielista] 
 
Subject: SV: Två IPR (?) för Mini-Can-projektet 
 
Hej Johan, 
 
Det ska inte råda någon tvekan om att SKB arbetar vetenskapligt med både 
kopparkorrosionsfrågan och andra som har betydelse för den långsiktiga 
säkerheten i de slutförvarsanläggningar som finns och kommer att finnas i 
framtiden. Det finns ingen konflikt i det och att vi, liksom alla andra 
organisationer, har fortsatt behov av interna dokument.   
 
De två dokument som nämns i granskningen av Mini-Can är statusrapporter inom 
projektet och har aldrig varit avsedda för publicering. Trots det kommer vi att 
publicera dessa och se över rapporteringsplanerna för övriga pågående projekt. 
 
En kvalitetsgranskning av de två statusrapporteringarna påbörjas omgående och 
de publiceras så snart de är godkända. 
 
MVH/ 
 
Peter Wikberg, forskningschef SKB 
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From: Johan Swahn <johan.swahn@mkg.se> 
Date: 6 september 2010 11.31.23 CEST 
To: Peter Wikberg <peter.wikberg@skb.se> 
Cc: [Kopielista] 
 
Subject: Re: SV: Två IPR (?) för Mini-Can-projektet 
 
Hej Peter! 
 
Jag har förstått att det är det fråga om två rapporter (Progress Reports) från 
konsulten Serco Technical and Assurances Services som genomför MiniCan-
projektet åt SKB. Dessa ska enligt uppgift redan vara kvalitetsgranskade av 
Serco och SKB. 
 
Med tanke på det som avslöjats är det enda SKB bör göra att redovisa de 
aktuella rapporterna som de är. MKG, och med säkerhet även 
Strålsäkerhetsmyndigheten och forskarvärlden, vill inte ha en version av de två 
rapporterna som SKB har "kvalitetssäkrat". Bolagets användning av detta 
begrepp är tydligen helt skilt från den gängse användningen av begreppet. 
 
MKG begär att SKB omedelbart och utan redigering skickar in de två rapporterna 
till Strålsäkerhetsmyndigheten så att de blir offentliga handlingar. Myndigheten 
har tidigare begärt men inte fått rapporterna av SKB. 
 
Du skriver att SKB är i behov av att ha interna dokument. Självklart. Men ska ni 
arbeta vetenskapligt måste ni skilja detta arbete från det företagsarbete som ni 
inte vill redovisa öppet. Det går uppenbart inte att lita på att SKB på ett korrekt 
sätt redovisar forskningsresultat i rapportserierna TR och R. Därför fortsätter 
MKG att begära att SKB öppnar upp hela bolagets rapportering av sitt 
forskningsarbete för allmän granskning. Det innebär att alla IPR-rapporter, men 
även konsultrapporter som redovisar resultat av forskning till SKB. Med de två 
aktuella rapporterna som ett första exempel. 
 
Du skriver att SKB ska se över rapporteringsplanerna för övriga projekt. MKG 
anser att alla motsvarande rapporter för LOT-projektet snarast bör redovisas så 
att data som inte "kvalitetssäkrats" finns tillgängliga för granskning av 
myndigheten och forskarsamhället. Detta har MKG krävt sedan länge och nu 
måste SKB släppa på hemlighetsmakeriet. Bland annat måste data från de 
realtidsmätningar av kopparkorrosion som genomfördes i LOT A2 offentliggöras. 
Ett annat projekt där MKG har efterfrågat resultatrapportering, men av SKB fått 
veta att någon sådan inte kommer att göras, är de realtidsmätningar av 
kopparkorrosion som skett i prototypförvaret. Även dessa måste redovisas 
snarast och i en version som inte SKB har "kvalitetssäkrat". De två 
realtidsförsöken beskrivs kortfattat på sidorna 5 och 7 i det bifogade 
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konferensbidraget av Rosborg m fl som kommer ifrån konferensen Eurocorr 
2004, Nice, September 2004. 
 
Bästa hälsningar, 
 
Johan 
-- 
Johan Swahn 
 
Kanslichef 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG 
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MINNESANTCKNINGAR 

Datum: 2010-06-28 
Vår referens: Jan Linder 
 

 
Författare:  Bo Strömberg 

Fastställd:  Jan Linder 

 
 
Minnesanteckningar Möte om 
kvalitetsgranskning korrosionsförsök LOT 
och MINICAN, 2010-06-17 
Innehåller en förtydligande kommentar från SKB i förhållande till 
ursprungsversion 
 
Deltagare: 
Christina Lilja (SKB) 
Peter Wikberg (SKB) 
Jan Linder (SSM) 
Josefin Päiviö Jonsson (SSM) 
Bo Strömberg (SSM) 
 
 
Mötet började med att Jan Linder presenterade SSM:s syn på Galsons 
kvalitetsgranskning av SKB:s försök samt den publicerade SSM rapporten 
SSM 2010:17 (se bilaga overheadbilder). SSM håller med författarna till 
rapporten Tamara Baldwin och Timothy Hicks att SKB:s beslut att utesluta 
vissa mätdata från presentationen av korrosionsexperimenten är en avvikelse 
från en godtagbar vetenskaplig metodik. Jan uppmärksammade också SKB 
på andra betydande brister kopplade till transparens kring datahantering och 
rapportering av resultat från LOT och MiniCan försöken (kvalitetssäkrade 
rapporter från underleverantörer är ej tillgängliga, beslut som fattats under 
MiniCan försökets genomförande har ej dokumenterats, oacceptabelt lång tid 
mellan mätning och slutlig rapportering). 
 
En fråga som därefter diskuterades var skillnaden mellan ”add-on 
experiment” (vilket är en beteckning som SKB använt för korrosionsdelen 
av LOT-försöket) och vanligt experiment. Det konstaterades av SKB att det 
är en olycklig benämning eftersom denna specifika term förespeglar att 
kvalitetskraven inte behöver vara lika rigorösa som för andra försök. SKB 
avser inte att använda denna typ av benämning på försök fortsättningsvis. 
SKB nämnde även i detta sammanhang att spridning av ännu ej 

johan
Typewritten Text
Bilaga 2
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kvalitetsgranskat material förorsakat en hel del problem för SKB tidigare 
och detta kommer därför inte att upprepas. SSM höll med SKB om att det 
olämpliga att benämna vissa försök som ”add-on experiment” men 
konstaterade samtidigt att det inte är acceptabelt att definiera bort mätningar 
som rimligtvis kan ge betydande information kring en fråga som är väsentlig 
för den långsiktiga säkerheten. 
 
Det fördes vidare en diskussion om att SKB tidigare sagt att vissa 
korrosionsförsök inte kommer att ingå i ansökan. Detta ställningstagande 
ifrågasattes av SSM. 1SKB förtydligade sig då genom att förklara att vad 
man menat är att de uppmätta korrosionshastigheterna i sig inte kommer att 
användas i säkerhetsanalysen. Detta beror enligt SKB på att huvudsyftet med 
korrosionsförsök har varit att förstå processerna och att försöken inte 
utformats för att mäta representativa korrosionshastigheter. Korrosion 
domineras inledningsvis av snabba reaktioner med kvarvarande syre med 
sulfider i bufferten. SSM menade dock att det vore ett betydelsefullt stöd för 
säkerhetsanalysen att kunna påvisa representativa korrosionshastigheter om 
transportbetingelser kan kontrolleras och inledande snabba 
korrosionsprocesser kan inhiberas. Dessa frågor ligger dock utanför 
kvalitetsområdet och kommer därför diskuteras vidare vid ett sedan tidigare 
planerat samrådsmöte under hösten (21/9-2010).  
 
En fråga som diskuterades var varför rapportering av korrosionsdata från 
LOT-försöken har varit så kortfattad och varför rapportering av resultat har 
genomförts utan vare sig osäkerhetsanalys eller diskussion kring osäkerheter. 
SSM pekade på det faktum att viktförlust för korrosionskuponger är mindre 
för LOT A2 än för A0 och S1 trots att exponeringstiden är fem gånger 
längre. SKB menade på att de kemiska betingelserna inte kan kontrolleras 
fullt ut för försöken vid Äspö och att de naturliga betingelserna varierar. 
SKB menar att omfattningen av korrosion kan bero mer på den lokalt 
varierande tillgängligheten av syre snarare än på exponeringstiden. SKB 
erkände dock att osäkerhetsanalysen och redovisningen kring detta borde 
varit bättre. 
 

                                                        
1 Enligt SKB bör markerat stycke förtydligas enligt nedan: 
SKB förtydligade sig då genom att förklara att vad man menat är att de uppmätta korrosionshastigheterna 
i sig inte kommer att användas i säkerhetsanalysen. Det beror på att masstransporten till kapseln är den 
enda begränsande faktorn i beräkningarna. Alla reaktioner anses (konservativt) ske omedelbart. Därför 
har huvudsyftet med korrosionsförsök varit att förstå processerna och inte att mäta representativa 
korrosionshastigheter. Korrosion på koppar i experimentet (och i förvaret) domineras inledningsvis av 
reaktion med kvarvarande syre, som dock kan förbrukas på flera andra sätt än genom reaktion med 
koppar 
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Därefter följde en längre diskussion kring hur avvikande data skall hanteras 
och rapporteras. SKB har bl.a. tidigare avstått att i SKB rapporten SKB TR-
09-20 rapportera vissa data från MiniCAN försöken därför att de ansåg att de 
var orimliga och inte kunde förklaras. Peter W. angav att SKB:s policy är att 
enbart rapportera data som man kan förstå och litar på. SSM menade på att 
detta inte är acceptabelt inte minst av transparens skäl. SSM pekade också på 
att detta förhållningsätt försvårar en opartisk bedömning och möjlighet till 
källkritik. SKB förklarade att det var den konsult (Nick Smart) som 
genomförde försöken som rekommenderade detta utelämnande av data vid 
en presentation av resultaten och att SKB då gav sitt samtycke till att ett 
sådant förfarande. Något protokollfört möte med detta beslut eller anledning 
till varför data skulle uteslutas finns emellertid inte dokumenterat. 
 
SSM pekade på att rapportering av s.k. ”outliers” är viktig enligt allmänt 
accepterad vetenskaplig metodik. Det finns visserligen olika metoder att i 
slutändan hantera ”outliers” (via t.ex. expertbedömningar eller via statistiska 
metoder) men de behöver alltid finns med i redovisat dataunderlag.  Detta 
gäller även om dessa kan misstänkas vara kopplade till mätfel. SKB erkände 
mot bakgrund av detta att inga data borde utelämnats vid redovisningen av 
MiniCan försöken (dvs. SKB TR-09-22). SKB kunde efter viss vidare 
diskussion förstå SSM:s resonemang och framförde att man skall fundera 
vidare på hur avvikande eller oförklarliga data skall behandlas 
fortsättningsvis i SKB rapporter.   
 
SSM pekade på t.ex. platsundersökningarna där mätningar dokumenterats på 
ett rigoröst sätt och avvikelser har kommenterats i en särskild kolumn i 
tabeller där data har redovisats. Alla primära mätningar har också gjorts 
tillgängliga via P-rapporter. SKB konstaterade då att platsundersökningarna 
är mera rutinmässiga mätningar för vilka det är enklare att göra en 
standardiserad rapportering än för korrosionsförsöken. SKB anser att 
rapporteringen av data från korrosionsförsök kan förbättras men den blir 
aldrig lika rutinmässig som för platsundersökningar. 
 
Josefin nämnde nu att hon straxt måste avvika från mötet för att delta vid ett 
annat inbokat möte. Mötet rundades då av men en sista fråga togs upp som 
dock handlade om krypfrågor snarare än korrosion. Det finns ett behov av att 
diskutera vissa detaljerade frågor kring krypprovning av koppar. Det 
beslutades att ordna ett halvdags seminarium om frågan i anslutning till 
expertmötet om kopparkorrosion den 21/9-2010.  
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