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Hej Lotta 
 
Jag skickar över en preliminär version av tjänsteanteckningen från Skype mötet förra måndagen. Ni 
får gärna kommentera eller förtydliga någon av punkterna. 
 
 
Bästa hälsn Bo 
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Tjänsteanteckning Skypemöte 

Skypemöte med SKB 8/3 – 2021 med anledning av behov av vissa klarlägganden inför 

SSM:s publicering av granskningsrapport LOT. 

 

Deltagare: 

 

SKB:  Lotta Rubio Lind 

 Johannes Johansson 

 Magnus Kronberg 

 Magnus Westerlind 

 

SSM: Bo Strömberg 

 Jinsong Liu 

 Henrik Öberg 

 Michael Egan 

 

1. SSM meddelar att SKB inte kommer att kunna göra någon faktagranskning av 

avsnitten SKB:s redovisning i SSM:s LOT granskningsrapport. Detta görs normalt 

sätt inte för SSM:s egeninitierade granskningar så som den av SKB:s 

kvalitetsarbete i samband med LOT-försöken. SKB kan dock meddela SSM i 

efterhand om något väsentligt har missförståtts av SSM.  

 

2. SKB har tidigare meddelat SSM om en avvikelse i förhållande till SKB:s interna 

ledningssystem, som behövde förtydligas. SKB förklarade att tidsbrist uppstått då 

SSM:s konsulter Hicks och Baldwin efterfrågat datarapporteringar från LOT-

projektet. De data som identifierats (dvs. viktminskningsmätningar i samband 

med betning av korrosionskuponger) togs direkt från leverantören RISE/Swerim 

istället för SKB:s databas Sicada. De skickades därefter vidare till SSM som 

förmedlade informationen vidare till de externa konsulterna. Detta är en avvikelse 

eftersom data från SKB först ska matas in för att därefter extraheras från den 

centrala databasen Sicada. 

 

3. SSM efterfrågande förtydliganden kring de SKB-interna dokument som inte 

lämnats ut till SSM, och skälen för detta. Det rör sig om totalt sju dokument. Två 

av dokumenten är SKB:s beställningar med avseende på undersökningar av 
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korroderade kopparytor. De lämnades inte ut pga. att de innehåller 

konkurrenskänslig information som t.ex. timpriser. Ett av dokumenten avser en 

revision som SKB genomförde vid RISE/Swerim. Den avser således SKB:s 

förhållande till en extern part. SKB:s kommunikationsplan, listan med 

projektrisker, anteckningar från styrgruppsmötet, och besluts-PM ansågs alla vara 

en del av SKB:s interna beslutsprocesser och riskbedömningar. 

 

4. SSM efterfrågade förtydligande information om maxtemperaturer under 

experimenten för A-experimenten.  På några ställen har maximala temperaturer 

runt 140°C angivits medan monitering långsiktigt snarare visat 120°C. SKB 

förklarade att temperaturen kan ha blivit något lägre än vad som först avsågs. För 

LOT S2 är motsvarande maximala temperaturer 80-90°C. 

 

5. SSM frågade om status för SKB:s ackreditering för analysarbeten vid 

Äspölaboratoriet. SKB förklarade att ackrediteringen avser vattenkemiska 

analyser, men inte t.ex. analyser av bentonitprover som densitetsmätningar etc. 

Revisioner genomförs årligen av Swedac, och procedurerna vid laboratoriet följer 

standarden ISO17025. 

 

6. SSM efterfrågar ett förtydligande av hur SKB tolkar EDS-mätningar (engelska: 

Energy-dispersive x-ray spectroscopy) och tvärsnittfotografier för rörsektioner 

(appendix G, SKB-TR-20-14). SKB svarade att analyserna visar betydande 

förekomst av korrosionsprodukter indikerade av högre kopparhalter, samt 

bentonitrester av kisel och aluminium (angivna som atom%). Korrosionsprodukter 

finns som ett tunt lager på korroderade ytor samt inuti defekter.  

 

 

7. SSM bad SKB förtydliga begreppet defekter. SKB klargjorde att man använder 

begreppet defekter oavsett om de orsakats av mekanisk påverkan eller korrosion. 

Om man med säkerhet vet att ursprunget är korrosion används företrädesvis 

begreppet korrosionsgropar (hellre än frätgropar). 

 

8. SSM bad SKB att beskriva vilka organisationer som kommer att slutföra 

bentonitdelen av LOT S2 och A3. SKB kommer genomföra vissa delar internt, 

medan de externa delarna utförs av Clay Technology AB och Åbo Universitet. 

Bentonitdelen ska vara klart i slutet av 2022. 

 

9. SSM efterfrågade vad som är känt kring inflödeshastighet och volymer för S2 och 

A3 vad gäller både artificiellt tillfört vatten och det naturliga inflödet via 

borrhålsväggarna. SKB hänvisade till informationen i SKB-TR-20-11. Det som 

anges där, förutom den indirekta informationen från moniteringen (tryckgivare 

och relativ fuktighetsmätare), är inflödet till de tomma uppborrade hålen. 

 

10. SSM efterfrågade en närmare beskrivning av hur den relativa fuktighetsgivaren 

påverkas av salt grundvatten. SKB förklarade att funktionaliteten minskar när 

saltvatten kommer i kontakt med givaren under längre tid efter att full 

mättnadsgrad uppnåtts. Man räknar dock med att givarna normalt sett fungerar bra 

under omättade förhållanden. 

 

11. SSM efterfrågade en närmare beskrivning av problemen med LOT A1. SKB 

förklarade att problemet avsåg användningen av spolvatten i samband med 

kärnborrning som orsakade bentonitförluster, därav behovet att använda 

hammarborrhål vid friborrningen. Vidare hänvisade SKB till de rapporter som 

publicerats i samband med LOT A1-försöket för ytterligare information.  


