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Svar på brev om kopparkorrosion 
 
Tack för ert brev. För er information kan vi meddela att vi nyligen svarat på ett brev 
från  den aktuella forskartrion (Peter Szakálos, Szakálos Material Science AB, 
Gunnar Hultquists, Kungliga tekniska högskolan, KTH, och Gunnar 
Wikmark, Advanced Nuclear Technology) som berör ungefär samma frågor som ni 
ställer i erat brev (bifogas).  
 
Svar på frågor:  
 

1) 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. Det mest primära syftet med SR-Can granskningen 
är säkerhetsanalysmetodik och SKB:s tolkning av SKI:s och SSI:s föreskrifter 
och allmänna råd. Det är därför inte nödvändigt att ta ställning till alla sakfrågor 
inom denna granskning. 

 
2) SKI 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 forskartrion 
tagit fram. Det är dock för tidigt att uttala sig om omfattning och arbetsmetod för 
en eventuell oberoende studie. SKI följer generellt korrosionsfrågorna noga och 
anlitar externa experter för att granska SKB:s arbete inom området (senast 
dokumenterade i SKI rapport 2006:11). SKI har under åren genomfört ett stort 
antal oberoende studier av kopparkorrosion. 

 
3) 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 
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och har förutsättningar att uppfylla myndigheternas krav. SKI arbetar för att 
SKB så långt som möjligt publicerar sina resultat i vetenskapliga tidsskrifter så 
att en granskning av vetenskapssamhället kommer till stånd. Det är endast i 
undantagsfall som SKI själva låter bekosta experimentella studier. 

 
4) De resultat som SKB åberopar till stöd för en kommande ansökan måste vara 

tillgängliga för myndigheten för att kunna beaktas och de blir därmed även 
allmänt tillgängliga så vida det inte finns särskilda skäl för att tillämpa sekretess. 
Vi har i den nuvarande situationen inget mandat att fatta beslut om 
offentliggörande av resultat. Inom ramen för Fud-granskningar kan vi dock 
rekommendera regeringen att fatta beslut kring konkreta frågeställningar. För 
den aktuella frågan kring kopparkorrosion är det för tidigt att ta ställning till 
vilka resultat vi anser oss behöva. 
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