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Tjänsteanteckning - Uppstartsmöte 
granskningsprojekt för SKB:s LOT försök 
etapperna S2 och A3 

Datum: 2020-09-01, kl.14.00–15.00 

Närvarande via Skype: 

Galson Sciences Ltd.: Timothy Hicks, Tamara Baldwin  

SSM: Ansi Gerhardsson, Jinsong Liu, Henrik Öberg, Michael Egan, Bo Strömberg 

Mötet började med en diskussion kring den nuvarande situationen med SKB:s ansökan om 

att få uppföra ett slutförvar för använt kärnbränsle i Sverige. SSM förklarade att LOT 

granskningen kommer genomföras som en del av SSM:s löpande granskning av SKB:s 

Fud-program och att projektet inte är direkt kopplat till SSM:s tillståndsprövningsprojekt 

som avslutades 2018. Vid mötet diskuterades vidare SSM:s föreskriftskrav, olika 

standarder för kvalitetsprogram, de tidigare granskningsfaserna av SSM:s (och Galson 

Sciences) granskning av SKB:s fältförsök (inklusive LOT-program), samt den generella 

betydelsen av den typ av fältförsök som LOT representerar. Även miljöorganisationen 

MKG:s inkomna skrivelser om LOT diskuterades, med hänsyn till de särskilda synpunkter 

och farhågor som de har tagit upp med koppling till projektet.  

En viktig fråga som diskuterades är tillgången på material och SKB:s dokument i 

synnerhet med tanke på att översättningar till engelska kommer att krävas. Det beslutades 

att i första hand fråga SKB vad de kan erbjuda, och i andra hand använda webbaserade 

översättningsverktyg. Om det sistnämnda blir aktuellt kommer krävas ett nära samarbete 

mellan Galson och SSM för att säkerställa korrekta översättningar. SSM kommer att 

skicka till Galson Sciences SKB:s presentation vid förberedande mötet med myndigheten 

den 27 maj (SSM2018-1610-23). 

På den fortsatta agendan står ett första möte med SSM, Galson och SKB, ett andra möte 

med SSM, Galson och MKG. Därefter ska frågor till SKB förberedas. Någon form av 

utfrågning av SKB och dess leverantörer kommer att genomföras senare. Det blir tyvärr 

sannolikt inte möjligt att genomföra besök vid SKB:s och SKB:s konsulters anläggningar 

med tanke på rådande pandemiläget. 


