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Möte med SKB och Galson Sciences Ltd om 
tillgång till kvalitetsrelaterad dokumentation i 
samband med LOT försök etapperna S2 och A3 

Mötet ägde rum virtuellt med stöd av Skype och genomfördes på engelska. 

Datum 

18 september 2020 

Deltagare 

SKB: Lotta Rubio Lind, Magnus Kronberg 

Galson Sciences Ltd: Tim Hicks, Tamara Baldwin 

SSM: Bo Strömberg, Henrik Öberg, Michael Egan 

 

Mötesanteckningar 

Inledning 
Mötet inleds med att deltagarna presenterar sig. 

  

Bo Strömberg presenterar myndighetens syn på bakgrunden till och mål för 

kvalitetsgranskningen (se bifogad presentation). Tanken är att Galsons arbete, om möjligt, 

ska vara klart vid slutet av november 2020. Detta kräver effektivitet i att ordna möten 

mellan Galson och SKB (tillsammans med SSM) för att ställa och få svar på frågor. SSM 

har även för avsikt att ta fram en egen granskning av de resultat avseende kopparkorrosion 

som kommer att publiceras av SKB under hösten, med användning av Galsons slutsatser 

som stöd i frågan om tillförlitlighet i försökets genomförande. 

 

SSM kommer också inom en snar framtid ordna ett möte mellan Galson Sciences, SSM 

och MKG (tillsammans med forskare från KTH) för att ge möjlighet för de senare att ge 

synpunkter på frågor som bör övervägas i granskningen. 
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Slutsatser och observationer från tidigare kvalitetsgranskningar 
Tim Hicks presenterar Galsons erfarenhet från tidigare granskningsuppdrag kopplade till 

planering, genomförande, analys och rapportering av SKB:s fälttester och andra försök (se 

bifogad presentation). Presentationen lyfter fram ett antal frågeställningar som har 

uppkommit i tidigare granskningar som exempel på de frågor som kan ställas under den 

aktuella granskningen. 

SKB:s genomförda insatser, projektstyrning och kvalitetssäkring  
Magnus Kronberg presenterar SKB:s tidslinje för att genomföra återtagandet av 

försökpaketen och efterföljande analys av koppar samt interaktion mellan bentonit och 

koppar (se bifogad presentation). En första rapport (SKB TR-20-11) med en beskrivning 

av installation, övervakning, demontering och inledande analyser av försökspaketen 

publicerades i juni. Publicering av den andra rapporten (SKB TR-20-14), där SKB 

presenterar sina analyser och tolkningar av resultaten avseende kopparkorrosion och 

jämför dem med resultat från tidigare försök samt modellberäkningar, är planerad till 

slutet av september 2020. 

 

SKB sammanfattar även de styrdokument och instruktioner som har relevans för arbetet 

med LOT-försöken, inklusive de som avser Projektstyrning, Undersökningsmetoder, 

Laboratorieverksamhet, Data och informationshantering samt Inköp av tjänster. Det 

noteras att övergripande styrdokument finns på engelska eftersom de återspeglar i all 

väsentlighet de som används av Vattenfall. Bland de viktigaste dokumenten för den 

aktuella granskningen är troligen de aktivitetsplaner och metodbeskrivningar som avser de 

olika moment i upptagning och analys av försökspaketen. 

Diskussionspunkter och överenskommelser 
 SKB:s övergripande styrmodell uppdateras allteftersom verksamheten utvecklas 

och erfarenheter från förbättringsarbete och internrevisioner arbetas in. Bland de 

ändringar i SKB:s instruktioner som har genomförts efter att LOT initierats är att 

möten där samtliga nyckelresurser deltar hålls under framtagning av aktivitets-

planer, resurser tillstyrker även aktivitetsplanerna innan de godkänns. 

 SKB noterar att metodbeskrivningar redan fanns för majoriteten av de analyser 

som genomfördes på kopparproverna. Den specifika metodbeskrivning som togs 

fram för genomförande av SEM-EDS analys redovisas som ett särskilt avsnitt i 

SKB:s slutliga rapportering. 

 SKB menar att företagets förfarande för att välja granskare för slutrapporten har 

grundat sig på granskarnas förmåga (sakkompetens) att bedöma resultaten och 

dragna slutsatser samt att de inte varit en del av projektet eller framtagning av 

rapporten. Granskningskriterierna som specificeras i granskningsplaner kan liknas 

med de som ges till stöd för granskare av vetenskapliga tidskrifter. 

 SKB:s leverantörer kommer att delta i utfrågningar där Galson Sciences anser det 

vara lämpligt. Frågeställningar kommer att skickas i förväg till SKB. 

 Det enades om att SKB så snart som möjligt skickar till SSM de dokument som 

nämns i presentationen som är mest relevanta för att kunna påbörja granskningen, 

samt tar fram en lista över andra dokument av mer perifer betydelse som kan 

behöva översättning. 

 Besök på laboratorier är eftersträvansvärda men beroende av åtgärder i Sverige 

och Storbritannien mot smittspridning under rådande pandemin. 
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Bilagor 
SSM presentation – Review of LOT experiment at the Äspö laboratory phases A3 and S2: 

Meeting with SKB, SSM and Galson Sciences 18/09/2020. 

 

Galson Sciences presentation – QA Review of the LOT Experiment (Phases S2 and A3), 

18 Sept 2020. 

 

SKBdoc 1910489. KBP1019 Dismantling and evaluation of LOT S2 and A3, 2020-09-18. 


