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Anteckningar från möte om utbyggnad och 
fortsatt drift av SFR 

 

Tid: 4 december 2019 kl. 14:30 – 16:30 

Plats: SSM:s lokaler, rum Kungsholmen 

Deltagare från SKB: Magnus Westerlind, Jens Haga, Helén Segerstedt, Klas Källström 

och Patrik Berg 

Deltagare från SSM: Ansi Gerhardsson, Henrik Öberg och Patrik Borg 

Dagordning 
 

1. Organisation PSU och lägesstatus projektering (SKB) 

2. Lägesstatus med arbetet inför ansökan om uppförande – PSAR (SKB) 

3. SKB:s ambitionsnivå för PSAR (SKB) 

4. Komma överens om vägen framåt, möten SKB-SSM: 

- Lyfta vilka områden där vidare diskussioner behövs (SKB/SSM) 

5. SSM presenterar sin planering för arbetet med PSAR (SSM) 

6. Status översyn av SSM:s inriktningsdokument 131 (SSM) 

7. Övrigt 

 

1. SKB beskrev hur arbetet med utbyggnad av SFR är organiserat, se bifogad 

presentation. SKB demonstrerade den 3D-modell som används vid projektering av 

den utbyggda delen av anläggningen. Syftet med modellen är bland annat att genom 

simulerad drift reducera berguttaget vid uppförandet av underjordsdelen. 

 

2. SKB beskrev hur arbetet med framtagandet av den preliminära säkerhetsredo-

visningen, PSAR, fortskrider, se bifogad presentation. 

 

3. SKB presenterade den preliminära tidsplanen för färdigställande av PSAR, se bifogad 

presentation. Bland annat lyftes frågan om etappvis eller samlad hantering av ansökan 

om godkännande att påbörja uppförandet av anläggningen. SKB frågade om SSM ser 

det som möjligt att Suus och PSAR, som båda är underlag för SKB:s ansökan till 

myndigheten om godkännande att påbörja uppförandet, kan lämnas vid olika tid-

punkter. SSM behöver bereda frågan internt innan den besvaras. 

 

  



  
 

 

  
 

4. Mötet konstaterade att strukturen för möten mellan SKB och SSM består av: 

 

- Möten på ledningsnivå som behandlar generella frågor som berör samtliga SKB:s 

anläggningar. 

- Anläggningsspecifika avstämningsmöten som syftar till att koordinera bolagets 

och myndighetens arbeten. 

- Möten om sakfrågor som syftar till att på detaljnivå, med utgångspunkt i SSM:s 

granskning av SKB:s ansökan, ge SKB vägledning i sitt fortsatta arbete inför 

kommande säkerhetsredovisningar.  

 

Beträffande anläggningsspecifika avstämningsmöten för SFR konstaterades att ett 

möte per halvår är en rimlig mötesfrekvens. År 2020 är ambitionen att dessa möten 

genomförs i mars/april respektive oktober. 

 

Beträffande möten om sakfrågor var mötet överens om att genomföra dem enligt 

samma modell som under myndighetens beredning av tillståndsansökan, det vill säga 

att SKB på förhand skriftligen ställer de frågor man vill diskutera och att SSM efter 

genomfört möte skriftligen besvarar/kommenterar de frågor som diskuterats. Syftet är 

att undvika att det uppstår olika tolkningar av vad som sagts under mötena. 

 

SKB ser i dagsläget behov av möten om sakfrågor inom följande områden: 

- SKB:s tolkning av det strålskyddsvillkor SSM föreslog i myndighetens yttrande 

till regeringen över ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen. 

- Beskrivning av biosfärsmodellen som ingår i analysen av långsiktig säkerhet. 

- Omhändertagande av SSM:s granskningskommentarer i den uppdaterade analysen 

av långsiktig säkerhet. 

- Presentation av SKB:s modell för säkerhetsklassning. 

- Analys av säkerhet under drift. 

- Byggandet av betongkassuner i 2BMA 

 

5. SSM:s planering för arbetet med PSAR består dels av en allmän del - som omfattar 

utveckling av granskningsmetodik och av den stegvisa processen – dels en 

anläggningsspecifik del som består av att sammanställa granskningskommentarer 

samt identifiera kompetens- och resursbehov inför en framtida granskning av PSAR. 

 

Frågan om SSM har kapacitet att bereda två ansökningar parallellt (till exempel SFR-

U och Kärnbränsleförvaret) lyftes. En sådan diskussion behöver hållas inom ramen för 

de möten på ledningsnivå som berör SKB:s samtliga anläggningar. 

 

6. På SSM pågår en allmän översyn av myndighetens styrdokument. Inriktningsdoku-

ment 131 är identifierat som ett av de styrdokument som behöver uppdateras eller 

ersättas. Någon tidplan för detta arbete är ännu inte fastställd. 

 

7. Övrigt 

Tidpunkter för kommande möten bestäms genom kontakt via e-post. SKB lämnar 

förslag på mötestider tillsammans med de frågor som ska avhandlas. 

 

Anteckningarna har nedtecknats av Patrik Borg och har skickats till SKB för synpunkter. 


