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SKB:s presentation - Säkerhetsvärdering för SFL 
den 20 november 2019 

Deltagare: 

Från SSM: Anders Wiebert, Patrik Borg, Jinsong Liu, Biruk Woldemedhin, Michael Egan, 

Henrik Öberg, Carl-Henrik Pettersson, Annika Bratt, Ansi Gerhardsson, Maria Bergström, 

Bo Strömberg, Maria Nordén, Elisabet Höge, Bengt Hedberg 

Från SKB: Jenny Brandefelt, Niko Marsic, Peter Saetre, Ola Wessely, Ella Ekeroth, Peter 

Larsson 

 

Plats: Fogdö, SSM i Solna 

Antecknare: Jinsong Liu 

Agenda:   
Jinsong:  Inledning 

SKB: Presentation av SFL Säkerhetsvärdering (SE-SFL) 

SKB och SSM: Frågor och diskussioner  

 

Mötet började med att alla deltagare gav en kort presentation av sig själva. 

 

Jinsong inledde med att informera SKB om SSM:s plan för granskning av SKB:s 

säkerhetsvärdering för SFL. 

 

SKB presenterade SFL säkerhetsvärdering (se bilaga). Presentationen omfattar följande 

delar: 

 Utgångspunkt för analysen 

 Syfte och metodik 

 Referensutveckling 

 Radionuklidtransport och dosberäkningar 

 Integrerad analys av förvarets funktion 

 Möjlighet att uppfylla myndighetskrav på strålsäkerhet efter förslutning 

 Slutsatser 

 Skillnader mellan SFL3-5 och SE-SFL 

 

Frågeställningar som ställdes och diskuterades efter SKB:s presentation var bl.a. 
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 Tidpunkten för när SKB kan förvänta sig återkoppling från SSM. SSM förklarade 

att återkoppling från SE-SFL planeras att ske i två steg, dels efter granskningen av 

Fud-program 2019, dels efter granskningen av SE-SFL. 

 Hantering av ESS-avfall (European Spallation Source). SKB meddelade att hur 

avfallet kommer att hanteras har ännu inte helt bestämts, men att det avses 

deponeras i något av SKB:s slutförvar. 

 Omfattningen av analysen i SE-SFL. Frågor ställdes bl.a. kring hantering av 

möjliga brister i de tekniska barriärerna, korrosion av metalliskt avfall, 

avfallsmatriser och gasbildning. 

 Slutsatser kring vilka nuklider i det historiska avfall som ska deponeras i BHA 

som är av betydelse för den långsiktiga strålsäkerheten. SKB menade att det ännu 

var för tidigt att dra definitiva slutsatser och att dialog mellan SKB och Svafo 

pågår kring avfallets karaktärisering. 

 Den planerade platsvalsprocessen och samråden. Frågorna berörde den 

återkoppling som SE-SFL har gett till det planerade lokaliseringsarbetet, och om 

underlaget är tillräckligt utvecklat eller om utformningen av förvarsdelarna 

behöver modifieras. 

 SKB frågade kring tolkning av SSMFS vid lokalisering av SFL. Om SFL skulle 

placeras så att det delvis delar nedfartsramp med SFR eller SFK, räknas då SFL 

som en separat kärnteknisk anläggning vid utvärdering mot riskkriteriet? SSM 

svarade att en översyn av författningssamlingen har påbörjats. 

 Planering för SKB:s fortsatta utveckling av SFL. SKB kommer att detaljera 

planeringen under 2020. SSM påtalade att den plan som presenteras i Fud 2019 

saknar en preliminär analys av säkerhet efter förslutning (liknande SR-Can för 

Kärnbränsleförvaret) mellan SE-SFL och den fullständiga analysen som ingår i 

ansökan om tillåtlighet. SKB menade att det är vitalt att upprätthålla en dialog 

mellan SSM och SKB och att SKB får återkoppling från SSM på den utveckling 

som genomförs. 

 Även innebörden av vissa resultat från säkerhetsvärderingen, t.ex. de tidiga 

utsläpp som förefaller ske av icke-sorberande radionuklider har diskuterats. 




