
Utträde ur referensgrupp 

   Jag har beslutat att inte längre delta i den av SKB initierade referensgruppen för 
kopparkorrosion. Denna referensgrupp bildades mars 2010 med en uttalad ambition 
om vetenskaplig forskning och från början fästes stor vikt vid de grundläggande 
experiment som skulle utföras vid Ångströmslaboratoriet i Uppsala. Ett positivt 
agerande av SKB har varit den beredvillighet som visats för seriösa analyser av den 
koppar som har varit 7 år 500 m under jord i Oskarshamn.       

   Det som har varit avgörade för mitt utträde är det senaste mötet som hölls i 
Mölndal där varken SKB:s forskningschef Wikberg (jag antar att han fortfarande är 
forskningschef) eller experimentutförare Boman vid Ångströmslaboratoriet var 
närvarande. Däremot var säkerhetsansvarig Hedin vid  SKB och Anderson vid 
Ångströmslaboratoriet närvarande och de visade tyvärr inget intresse för mina 
insikter om kopparkorrosion och åsikter om utförandet av relevanta experiment vid 
Ångströmslaboratoriet. Speciellt min varning av behandling av  koppar med 
elektrolytpolering och exponering i vätgas med efterföljande värmning under alltför 
kort tid i ett otillräckligt vakuum ignorerades1.  

   Även icke initierade personer förstår att väteinnehållet i koppar påverkar 
registrering av vätgas ovanför koppar och dess korrosion vid exponering i vatten 
utan syrgas. Då krävs en ordentlig dokumentation av vad som händer med 
väteupptag under de olika behandlingstegen av koppar. Det är absolut inte 
vetenskapligt och seriöst att nöja sig med inget ”uppmätt” väteupptag i 
behandlingstegen med en ”uppmätt” vätehalt som är c.a 10 ggr högre än 
obehandlad koppar mätt med annan metod2 (bilagd).     

   Tidigare har Ångströmslaboratoriet förbisett avgörande experimentella 
förutsättningar för relevanta studier av koppar i vatten utan syrgas såsom 
väteinnehåll i omslutingen av rostfritt stål och läckage av väte i membran av 
palladium trots en mer än 3 års aktivitet. Därmed är det definitivt rimligt att vara 
vetenskapligt kritisk av den behandling och analys av koppar och dess korrosion 
som har utförts vid Ångströmslaboratoriet i Uppsala.            
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