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Bakgrund/syfte 

I SKB:s projekt ”Kopparkorrosion i syrefri miljö” har en referensgrupptillsatts för att ge deltagare från 

myndigheter, KTH och andra berörda möjligheter till insyn i experiment som startats av SKB vid 

Uppsala universitet och vid SP. Som en del i denna insyn ges referensgruppen möjlighet att ge 

synpunkter på rapportering från experimenten, innan rapporteringen från SKB:s uppdragstagare 

accepteras (av SKB) som slutgiltig. För att göra denna process spårbar används en 

dokumentationsprocess som liknar den som SKB använder för bl.a. sakgranskning av rapporter inom 

SKB:s egen verksamhet, men med justeringar för att passa detta specifika syfte. I dokumentet nedan 

används fortsättningsvis ordet granskning även om det inte är att betrakta som en granskning i egentlig 

mening. 

 

Granskningsmaterial 

Denna granskning avser rapporten: 

 

#titel, författare, version anges# 

 

Synpunkterna lämnas i granskningsblankett #som bifogas eller annan hänvisning# 

 

Krav 

Eftersom denna granskning snarast är en möjlighet för deltagarna i referensgruppen att lämna 

synpunkter kan inte något strikt lista med kriterier för granskningen sättas upp. Som en hjälp för den 

som skall lämna synpunkter kan ändå de allmänna kriterier som SKB använder vid sakgranskning vara 

till ledning. De kriterierna kan beskrivas som: 

 

 

 Innehållet i rapporten skall vara vetenskapligt och tekniskt korrekt 

 Rapportens och analysernas mål, omfattning och förutsättningar skall vara klart och spårbart 

presenterat. 

 Det ska vara möjligt att bedöma kvalitetens hos de citerade referenserna som är av betydelse 

för de slutsatser som dras. 

 Slutsatserna som dras skall vara underbyggda genom analyserna eller andra resultat i 

rapporten eller genom underlagsdokument. 

 Slutsatserna ska vara tydligt rapporterade och på ett sådant sätt att det går att bedöma om de 

angivna målen uppnåtts. 
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SKB som beställare beslutar om uppdaterad version av rapporten efter granskning accepteras som 

slutdokumentation från uppdragstagaren. SKB beslutar likaså om ev. tryckning som i någon av SKB:s 

rapportserier. 

 

Kompetens hos granskare 

Eftersom detta inte är en formell granskning sätts inga formella krav på granskarnas kompetens. 

Istället anges upplysningsvis något om granskarens erfarenhet inom sakområdet, eller annan relevant 

information om vilken typ av synpunkter som ges. 

 

Dokumentation 

Synpunkter på den granskade rapporten lämnas i den granskningsblankett som tillhandhålls av SKB. 

Granskaren anger i den övre delen på blanketten 

- namn, och i förekommande fall representant för organisation 

- erfarenhet inom sakområdet, eller annan relevant information om vilken typ av synpunkter 

som ges 

- en sammanfattning av de viktigaste synpunkterna. 

 

I den nedre delen av blanketten ges granskningskommentarer med hänvisning till vilken text som 

avses. 

 

Kommentarerna och svaren skrivs på svenska #språk anges; behöver vara på engelska när 

rapportförfattaren inte är svenskspråkig# 

 

Rapportförfattaren upprättar en ny rapportversion efter granskningen och anger i respektive blankett 

hur kommentarer tagits om hand, eller motiverar varför kommentarer inte följts. 

 

Dokumentationen görs offentligt genom att bifogas till anteckningar från referensgruppens möten. 

 

Relation till andra granskningar 

#Här anges ev. sakgranskning av rapporten som genomförs av expert utsedd av SKB, alternativt motiv 

till varför så inte görs.# 
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Kommentarsmeddelande  

Dokument som granskas: Titel, SKBdoc id, versionsnr eller annan entydig identifikation 
 
Granskningsplan: SKBdoc id + titel 
 

 
Sammanfattning (fylls i av granskaren) 

Sammanfattning av viktiga 
granskningskommentarer 

 
 
 
 

 
Granskare (fylls i av granskaren) 

Granskare Typ av synpunkter 
NN Något om granskarens erfarenhet inom sakområdet, eller annan relevant information om vilken typ av synpunkter som ges. 
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Granskningskommentarer (fylls i av granskare) och Granskningssvar (fylls i av den/dem som tar fram granskningssvar) 
Nr Avsn. Stycke Avseende Kommentar Granskningssvar/Åtgärd 

  
Lö
p-
nr 

Rubrik 
Nr 

Stycke 
nr 

Ange vilket innehåll, tex text, figur, 
tabell etc. som kommenteras. 
Tex kan text som kommenteras 
citeras. 

Kommentar anges och motiveras. 
Hänvisning till acceptanskriterier görs. 

Om kommentaren åtgärdas anges hur/på vilket sätt. 
Om kommentaren inte åtgärdas anges motivet för detta. 

      

      

 
 


