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Förfrågan rörande kvalitetsgranskning av Fud-
verksamhet 

Den 6 december förra året presenterade SKB för SSM på ett avstämningsmöte en 

sammanfattning av bolagets planer för hantering av två försökspaket (A3 och S2) i det s.k. 

LOT-försöket som togs upp under hösten 2019 (SSM2018-1610-17). SSM meddelade 

under samma möte, och bekräftade vid ett senare avstämningsmöte den 11 mars 2020, 

att myndigheten har för avsikt att genomföra en granskning av SKB:s arbete med 

dokumentation och kvalitetssäkring av resultat från dessa två försökspaket. Syftet är att ge 

tillkommande information om SKB:s arbete med ständig förbättring inom ramen för Fud-

programmet i samband med utvärdering av fältförsök vid Äspö-laboratoriet. SSM 

konstaterar att kunskap om sådant arbete även kan vara relevant inför framtida aktiviteter 

på plats vid ett slutförvar på Forsmark. 

 

SSM:s plan för genomförande av kvalitetsgranskningen är ännu inte fastställd, men tanken 

är att den i första hand ska omfatta den del av försöksanalysen som rör kopparkorrosion. 

Efter uppgifter om SKB:s nuvarande tidplan för att ta fram resultat från de nyligen 

upptagna försökspaketen utgår myndigheten från att en första redovisning av analyser 

rörande kopparkorrosion kan ske innan halvårsskiftet 2020, och att avrapportering om den 

delen av analysen kan förväntas tidig höst 2020, i form av en SKB TR-rapport. 

 

SSM:s granskning kan bland annat komma att innefatta: 

 Ett första möte mellan SSM och SKB med huvudsyfte att identifiera dokument 

som är relevanta för SSM:s granskning. Detta omfattar bland annat de 

arbetsrutiner, planeringsdokument och kvalitetssäkringsrutiner som används av 

SKB såväl som de av SKB:s leverantörer som deltog vid upptaget av 

försökspaketen och bidrar till analys av dem. 

 Ett andra möte (med SKB och troligen även berörda leverantörer) där SSM och 

dess konsulter har möjlighet att ställa frågor om kvalitetssäkringsåtgärder och 

övriga rutiner i samband med fältarbete och analysarbete. Om möjligt, men 

beroende på tidsåtgången för SSM:s upphandling av konsultstöd, bör detta möte 

helst äga rum före halvårsskiftet. 

 Ett tredje möte, efter SKB:s publicering av den planerade TR-rapporten, i syfte att 

göra det möjligt för SSM att ställa klargörande frågor angående SKB:s slutsatser 

från korrosionsförsöken mot bakgrund av de genomförda analyserna. 

 

På grund av rådande omständigheterna avseende Covid-19-pandemin bör möten som äger 

rum innan mitten av augusti i första hand ske elektroniskt. Om det är möjligt skulle senare 

möten kunna hållas fysiskt. 
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För att denna granskning ska kunna genomföras är det nödvändigt att SKB:s personal, 

tillsammans med de leverantörer som stödjer SKB i utvärdering av forskningsresultat, har 

möjlighet att medverka vid möten med myndighetens personal och konsulter. SSM ber 

därför om SKB:s synpunkter på medverkan i kvalitetsgranskningen. 

 

 

För Strålsäkerhetsmyndigheten 

 

 

 

Ansi Gerhardsson 

Chef, slutförvarsenheten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


