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Hej, 
  
SSM nämnde i sin presentation under mötet med er och Galson Sciences den 18 september att 
myndigheten kör två relaterade spår. Den granskning av SKB:s kvalitetsarbete som har upphandlats 
från Galson Sciences hade som mål att vara klar med utkast till slutlig rapport den 30 november. Mot 
bakgrund av de logiska svårigheter som medförs av rådande reserestriktioner har SSM kommit fram 
till att det är mer realistiskt om konsultens rapport levereras till årsskiftet i stället. Det nämndes 
också under SSM:s presentation i september att SSM har för avsikt att ta fram ett eget dokument 
med fokus på betydelsen av resultat från de senaste försökspaketen, samt att myndighetens mål för 
detta var att det ska vara klart före årsskiftet. Vi tycker nu att ett mer realistiskt mål är slutet av 
februari 2021. 
  
Jag återkommer senare med förslag på datum för ytterligare möten tillsammans med Galson 
Sciences, för att avhandla specifika frågor kring kvalitetsarbetet. Vi har för avsikt att ta dessa vid tre 
olika tillfällen under november månad, med inriktning på tre övergripande områden: (i) 
kvalitetssystem och projektledning, (ii) brytning, provtagning, provhantering och analyser, (iii) 
tolkning av försöksresultat. Jag återkommer också angående möjligheten till att handläggare från 
myndigheten gör ett besök vid KIMAB:s anläggning i Kista. 
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Hej, 
 
Här kommer det en fråga rörande tidsplanen för kvalitetsgranskningen av LOT.  



 
I de senaste mötesanteckningarna så nämns november som planerat slutdatum för 
kvalitetsgranskningen och efter det så har ni att ta ställning till om ni vill begära ut kopparprover för 
ytterligare (oberoende) analyser.  
 
Nu nämner MKG på Twitter att tidsplanen för kvalitetsgranskningen av LOT är februari 2021 och jag 
får då frågor om vad som egentligen är sagt. Kan ni hjälpa mig att bringa lite reda i detta? 
 
Vänligen, Lotta 
 
 


