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Minnesanteckningar
Möte: Metodutskott asfalt och SWEDAC
Tid:
Plats:

2017-11-09 kl. 10-12
Scype

Närvarande: Kenneth Vikström (KV)
Mattias Andersson (MA)
Andreas Hellius (AH)
Johan Post (JP)
Katarina Ekblad (KE)
Mats Jonsson (MJ)
Anders Pettersson (AP)
Linus Linevid (LL)
Jörgen Olausson (JL)

NCC (Sammankallande)
SWEDAC
SWEDAC
SWEDAC
SKANSKA
SVEVIA
Lemminkäinen
PEAB
Asfalt och Stenkontroll

Förhinder:

Kenneth Lind (KL)
Henrik Arnerdal (HA)

Trafikverket
NYNAS

1

Samarbete
Ja – mycket bra under 2017, anser båda parterna

2

Långa ledtider
Ja – vissa företag har inget problem med tider, men andra har det.
Ska max ta 6 veckor, Swedac kommer att ha möte med sina chefer gällande detta,
läggs in som klagomål i systemet. Swedac återkopplar hur planen blir för att kunna
hålla relevanta ledtider.

3

Inskick av dokument
De flesta anser att Swedac kräver in väl mycket dokument inför besök numer.
Kräver bl.a. in metoder vilka vi ej kan delge eftersom vi har avtal med SIS och ej får
delge andra (ok om det krävs in ”egna” metoder om sådana används, ej
standardiserade – Swedac tar det vidare, interna diskussioner
Provrapporter – anser branschen ej att det ska behöva sändas in före revision, Swedac
vill ha in mall (exempel), vertikalrevision görs på plats.
Swedac poängterar det är viktigt de erhåller de dokument som efterfrågas inför
revision

4

Omfattningsbilagan
Ja – den blev bra, Swedac lyhörda branschens synpunkter efter första utkastet = BRA

5

Info kring nya standarden 17025
bedömning fr.o.m hösten 2018 ska göras mot den
Infodagar hålls i maj
inom 3 år ska alla lab jobba mot denna
Fråga: hur mycket får/kan Swedac utbilda oss i den? = huvudansvar ligger på resp.
företag att anpassa. Swedac endast roll kolla att vi anpassar mot den nya 17025.
Hårdare krav opartiskhet, risktänkande, ny struktur……
Tolkningsdokument kommer att tas fram och göras tillgängligt
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Ringanalyser
2015:08 sätter hårdare krav på jämförelse
Mer focus ringanalyser framgent

7

Mätosäkerhet
Ok, bilagan som skrevs gicks igenom

8

Johan Post ska vara Swedac kontaktperson kommande möten
Eniga vi ska ha återkommande möten, denna gång rätt eniga kring det som togs upp,
men behovet kan vara större efter nya standarden tagits ibruk

9

Dagens citat = Mats Jonsson = ”Vilken kärlek”
Sedan möte slut……

//Kenneth Vikström

Sammanfattning, Katarina Ekbladh:









Gruppen upplevde ett mycket bättre samarbete med Swedac.
Swedac dras tyvärr med långa ledtider. Man jobbar på det.
Diskuterades hur den nya omfattningsbilagan ser ut. Den är bättre utformad nu.
Info om att den nya laboratoriestandarden 17025 kommer snart.
Inom 3 år ska alla laboratorier följa kraven enligt denna.
”Hårdare” krav på opartiskhet samt att man ska ha ett mer uttalat risktänkande i sina
processer.
Standarden kommer att ha nya rubriker och det kan ställa till det för organisationer som lagt
upp sina kvalitetsdokument efter den nuvarande standardens rubriker.
Nytt datum för möte ej bestämt men ett önskemål från alla att hålla på ”frekvensen”.

