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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 
kvalitetsgranskat material förorsakat en hel del problem för SKB tidigare 
och detta kommer därför inte att upprepas. SSM höll med SKB om att det 
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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. SKB 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. 
 
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 
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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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