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Hej igen Ansi!

MKG har fyra frågor/kommentarer/svar att i efterhand lägga till/komplettera med mötet den 19/[2]. Detta är nummer 
fyra.

MKG har frågor rörande SSM:s framtida agerande rörande kvalitetssäkring och upptag av försökspaket i LOT-
försöket i Äspölaboratoriet. Dessutom vill MKG informera om den kapselforskning som utförts i det s.k. KYT-
programmet i Finland.

LOT-försöket

MKG har upprepade gånger för SSM påtalat vikten av att nästa försökspaket i LOT-projektet i Äspölaboratoriet 
snarast tas upp och analyseras och att detta görs på ett sätt så att resultaten kvalitetssäkras och att maximal 
kunskap om inte bara lerförhållanden utan även på processer som påverkar kopparkapselns degradering. Vikten av 
att detta sker har ökat efter det visat sig att omfattande korrosion skett i det schweiziska s.k. FEBEX-försöket som 
varit syrgasfritt i 18 år.

http://www.mkg.se/omfattande-syrgasfri-korrosion-i-det-schweiziska-febex-forsoket

Kärnavfallsbolaget SKB har dröjt sedan 2008-2009 med att ta upp nästa försökspaket som snart varit aktivt i 20 år ("5 
årspaket", normal temperatur). Senaste beskedet är att det ska tas upp i denna FUD-cykel och då ska det ske senast 
till sommaren. MKG anser att skälet till att bolaget dröjer med att ta upp paketet är att det entydigt kan visa att koppar 
inte är ett lämpligt kapselmaterial för kärnbränsleförvaret. 

MKG menar att det är SSM:s ansvar att se till att nästa LOT-paket tas upp så snabbt som möjligt och på ett sätt så 
att all den kunskap som kan tas fram ur försöket på ett kvalitetssäkrat sett redovisas. Detta måste kunna utgöra en 
del av regeringens beslutsunderlag i den pågående tillstånds- och  tillåtlighetsprövningen av kärnbränsleförvaret. 
MKG anser det vara anmärkningsvärt att inte SSM agerar när det är så uppenbart att kärnavfallsbolaget absolut inte 
vill att upptaget av nästa försökspaket blir en del av prövningsunderlaget. Myndigheten har tidigare sagt att det är 
osäkert vilken kunskap ett upptag kan ge, men efter resultaten från FEBEX-försöket måste det framstå som möjligt 
att resultaten kan visa att det finns betydande problem. Något som kärnavfallsbolaget vet. Bolaget vill få det till att 
FEBEX-försöket ska ha varit syresatt i 18 år, vilket är lika ovetenskapligt som att säga att LOT-försöket är ständigt 
syresatt. Det är uppenbart att LOT-försöket varit har varit syrgasfritt från några månader efter tillslutning. SSM måste 
ta till sig resultatet från det nya schweiziska FE-försöket där syret i en hel deponeringstunnel förbrukades på några 
månader. Det är även viktigt att förstå att degraderingsprocesser på kopparytor i Prototypförvaret förmodligen har 
påverkats av det smörjmedel som funnits i formarna för gjutningen av bentonitringarna och resultaten av studier av 
kopparytorna inte är lika relevanta som för LOT-försöket.

Hur ska SSM agera för att se till att kvalitetssäkrade resultat om eventuell kapseldegradering från LOT-försöket 
snarast finns till tillgängliga? Har SSM kvalitetssäkrat att försöket pågår som det ska? Sedan MKG fick de ”interna” s-
k- IPR-rapporterna från Äspöförsöken offentliggjorda för 10 år sedan har ingen rapportering av pågående mätdata i 
försöket redovisats utåt och försöket är sedan många år borttaget ur årsredovisningarna från Äspölaboratoriet.

Det finska KYT-programmet för kärnavfallsforskning

MKG vill informera SSM om att den senaste programperioden för det finska s.k. KYT-programmet för 
kärnavfallsforskning nyligen avslutades. Till skillnad från i Sverige har Finland ett forskningsfinansieringssystem inom 
området som tillåter en bredd av forskning mer eller mindre beroende av kärnavfallsindustrin. Den 29 januari 
genomfördes ett slutseminarium där MKG tyvärr inte kunde delta (och så verkar seminariet ändå ha varit på finska). 
Inte heller Kärnavfallsrådets expert Hannu Hänninen kunde delta. Dock finns de presentationer som gjordes på 
denna hemsida:

http://kyt2018.vtt.fi/kyt2018_loppuseminaari/index.htm

MKG har särskilt studerat presentation om kapselförsök och den bifogas. Föreningen finner att den redovisar 
intressanta resultat varav flera bekräftar KTH-forskarnas farhågor om riskerna för snabb degradering av 
kopparkapseln i kärnbränsleförvaret genom en kombination av olika syrgasfria processer. MKG har även fått en lista 
med publikationer från kapseldelen av KYT-programmet som också bifogas. Dessa kan vara av värde även om det är 
oklart om rapportering av de senaste resultaten finns med.

Kommer SSM att följa upp dessa arbeten, eventuellt i samarbete med den finska strålsäkerhetsmyndigheten STUK?

Bästa hälsningar,

Johan
-- 
Johan Swahn
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