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Svar på brev om kopparkorrosion 
 
 
Tack för ert brev. 
 
SKB har för närvarande inget tillstånd för ett KBS-3 förvar och därmed har SKI inget 
mandat att fatta beslut om åtgärder med anledning av era nyligen publicerade 
forskningsresultat. SKI följer dock korrosionsfrågorna noga och anlitar externa experter 
för att granska SKB:s arbete inom området (senast dokumenterade i SKI rapport 
2006:11). Vi avser att låta externa experter sätta sig in i frågan om korrosion av koppar i 
syrefritt grundvatten och de kommer att beakta det material som ni önskar åberopa.  
 
De experimentella studier av kopparkorrosion under syrefria betingelser som utfördes 
av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SKI rapport 95:72) gjordes på uppdrag 
av SKI. Det är dock endast i undantagsfall som SKI själva låter bekosta experimentella 
studier av detta slag. Den grundläggande principen är att det är SKB som är ansvarig för 
att omhänderta använt kärnbränsle i Sverige och därmed skall de bekosta de 
experimentella studier som krävs för att visa att ett framtida slutförvar blir säkert och 
har förutsättningar att uppfylla myndigheternas krav. 
 
SKI anser att frågan om kopparkorrosion i syrefritt grundvatten bäst hanteras i samband 
med granskningen av SKB:s Fud-program 2007 och SKI avser därför inte att ta upp 
frågan under sin pågående granskning av den preliminära säkerhetsanalysen SR-Can 
som beräknas vara färdig i slutet av 2007. Det mest primära syftet med SR-Can 
granskningen är säkerhetsanalysmetodik och SKB:s tolkning av SKI:s och SSI:s 
föreskrifter och allmänna råd. Vi vill betona att SR-Can inte är en säkerhetsredovisning 
i den mening som beskrivs av SKI:s föreskifter och inte har någon formell betydelse för 
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en kommande ansökan från SKB. En sådan redovisning kommer att enligt SKB:s 
nuvarande planer lämnas in till SKI först i slutet av 2009. I SR-Can är korrosion av 
koppar redan en styrande process även om mekanismen är annorlunda (korrosion av 
koppar med sulfid i grundvattnet). 
 
Senast den sista juni 2008, kommer SKI att lämna ett yttrande till regeringen med 
anledning av sin granskning av SKB:s Fud-program 2007. Detta yttrande åtföljs av en 
granskningsrapport som innehåller myndighetens bedömningar av olika sakområden 
samt en sammanfattning av de viktigaste synpunkter från olika remissinstanser. De 
inkomna remissvaren kommer också att göras allmänt tillgängliga som ett underlag för 
SKI:s yttrande. Om vi då finner det befogat kommer vi ta upp er artikel och frågan kring 
korrosion av koppar i syrefritt grundvatten. Ni är välkomna att lämna ett yttrande. Det 
skall i så fall skickas till SKI senast den 14 mars 2008. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Bo Strömberg 
 
 
 
För kännedom 
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