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Hej Bo, 
 
Här kommer lite kommentarer och förslag på text för tjänsteanteckningarna. För punkt 2 så har vi 
missförstått varandra, se ny formulering nedan. 
 
Punkt 1:  ”Detta görs normalt sätt inte för SSM:s egeninitierade granskningar…” (ändra sätt till sett) 

 
Punkt 2: Nytt textförslag, ”SKB har tidigare meddelat SSM om en avvikelse i förhållande till SKB:s 

interna ledningssystem, som behövde förtydligas. SKB förklarade att tidsbrist uppstått i projektet och 

att data från RISE/Swerim använts i skrivandet av rapporten TR-20-14 utan att data först lagts i SKB:s 

databas SICADA för godkännande. Data hade då genomgått kvalitetssäkring av leverantören enligt 

leverantörens ledningssystem, men inte kvalitetssäkrats i enlighet med SKB:s ledningssystem. Enligt 

SKB:s instruktion ska data lagras i databasen SICADA och godkännas innan data används vidare, så 

som vid  skrivande av rapporter i SKB:s rapportserier. Vid tidpunkten då SSM:s konsulter Hicks och 

Baldwin efterfrågat datarapporteringar från LOT-projektet (dvs. viktminskningsmätningar i samband 

med betning av korrosionskuponger)  så noterade SKB att data använts innan ett godkännande gjorts i 

databasen SICADA och SKB rapporterade en avvikelse.  Data som levererades till SSM och vidare till 

konsulterna Hicks och Baldwin var godkända data från SICADA.” 
 
Återkom gärna om något är oklart. 
 
Hälsar Lotta 
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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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