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Granskningsrapport – Återkommande 

helhetsbedömning av Clab 

 

Sammanfattning 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) gör den samlade bedömningen att Svensk 
Kärnbränslehantering AB (SKB),med de strategier som sammantaget 
beskrivs i SKB:s återkommande helhetsbedömning, tillförsäkrar att det finns 
förutsättningar för en fortsatt strålsäker drift av Centralt mellanlager för 
använt kärnbränsle (Clab) fram till 2019. SSM anser dock att det även finns 
brister som kan behöva omhändertas. SKB bör gå igenom identifierade 
brister i rapporten och bedöma om de fortfarande är aktuella eller om de 
redan är omhändertagna av SKB. 
 
För flertalet brister som identifierats i denna rapport har SSM i den löpande 
tillsynen och i pågående prövning beslutat om förelägganden om 
redovisningar och åtgärder som SKB har genomfört eller ska genomföra.  
Det åligger SKB att fortlöpande analysera och bedöma sin verksamhet på ett 
systematiskt sätt så att kraven på strålsäkerheten uppfylls. 
   
  

 Process: Hantera och värdera rapporteringar 
Vår referens: SSM 2009-4268-4 
Tillståndshavare: Svensk Kärnbränslehantering AB 
Objekt: Clab 
Förrättningsdatum: Mars 2013 – Oktober 2014 
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1. Inledning 
Enligt 10a § Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet ska den som har 
tillstånd att driva en kärnteknisk anläggning minst vart tionde år göra en 
helhetsbedömning av anläggningens säkerhet och strålskydd. Bedömningen 
ska göras med hänsyn till utvecklingen inom vetenskap och teknik.  
 
Helhetsbedömningen ska omfatta analyser och redogörelser med ställnings-
taganden avseende hur kraven bland annat i 4 kap. 4 § SSMFS 2008:1 
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i 
kärntekniska anläggningar uppfylls. Referenser till de krav och standarder 
som gäller för anläggningen bör redovisas liksom eventuell nyare 
säkerhetsstandard och praxis som är en följd av utvecklingen inom 
vetenskap och teknik.  
 
SSM granskning av återkommande helhetsbedömning (ÅHB) omfattar att 
bedöma huruvida tillståndshavarens helhetsbedömning är väl underbyggd 
och systematisk med tillräckliga nutidsanalyser och framtidsanalyser 
avseende hur anläggningen uppfyller de strålsäkerhetskrav som ställs fram 
till nästa ÅHB. För mer detaljerad information, se avsnitt 2. Syftet med 
granskningen.  
 
Med ÅHB menas den rapport som SKB sammanställt, medan det 
internationellt använda begreppet Periodic Safety Review (PSR) avser den 
granskningsrapport SSM tagit fram.   
 
SKB redovisade den 22 december 2009 sin ÅHB av Clab gällande fr.o.m. 
den 1 januari 2009 t.o.m. den 1 januari 2019. Redovisningen omfattar 
tekniska och organisatoriska analyser och utvärderingar ur ett säkerhets-
perspektiv i nutid, år 2009, samt framtidsanalyser till nästkommande 
bedömningstillfälle, år 2019. Den 29 juni 2010 redovisade SKB också en 
avgränsad komplettering avseende kravområdena anläggningens personal-
strålskydd samt utsläpps- och omgivningskontroll efter att SSM beslutat om 
detta. Kompletteringen avser förhållanden from den 1 februari 2010 t.o.m. 
den 1 februari 2020. SSM:s beslut att begära denna komplettering motivera-
des av föreskriftsrevideringar inom nämnda kravområden som myndigheten 
hade genomfört.  
 
När SSM initierade granskningen av SKB:s ÅHB definierades tidpunkten för 
prövningstillfälle som år 2009 samt nästa prövningstillfälle som år 2019. 
 
Granskningsprocessen kom dock att skjutas upp p.g.a. olyckan i Fukushima 
Daiichi, Japan. Olyckan, som inträffade den 11 mars 2011, ledde till 
genomförandet av de s.k. stresstesterna.  
 

 

 



 
 
 

 Sida: 6/169 

Att arbetet med ÅHB/PSR tillfälligt prioriterades ned till fördel för 
stresstesterna bidrog till försening av granskningen och fastställandet av 
denna PSR rapport. För att få fram ett mer aktuellt bedömningsunderlag 
begärde SSM in specifika kompletteringar av SKB för vissa kravområden. 
SSM tog dessutom stöd av utförd inledande granskning av det pågående 
tillståndsärendet ansökan om uppförande och drift av 
inkapslingsanläggningen (Clink), dnr SSM2011-3655. SKB har ansökt om 
tillstånd att uppföra en anläggning för inkapsling av kärnämne, fortsatt 
inneha och driva Clab samt att inneha och driva Clab och 
inkapslingsanläggningen (Ink) som en integrerad inkapslingsanläggning, 
Clink.  
 
Då Clab kommer att integreras med den kommande inkapslings-
verksamheten har en del av sakfrågorna i tillståndsärendet viss inverkan på 
framtidsanalysen för PSR, främst inom område 1 om konstruktion och 
utförande av anläggningen (inklusive ändringar) samt område 11 om 
säkerhetsanalyser och säkerhetsredovisning.    
 
För vissa av SSM:s värderingar och samlade bedömningar avseende 
framtidsperspektivet 2009-2019 används i PSR också annat senare 
tillsynsunderlag från tiden efter 2009. 
 
När det gäller område 14, Hantering av kärnämne och kärnavfall, avses 
hantering av det avfall som uppkommer vid drift av anläggningen. Mellan-
lagring är en annan verksamhet som beskrivs under området för drift. 
 
För att ytterligare skapa förutsättningar för att kunna bilda en korrekt och 
aktuell uppfattning om strålsäkerheten vid Clab sammanfattar SSM 
dessutom viktigare pågående tillsyn samt resultat från tillsynen i den 
samlade bedömningen av förutsättningar för fortsatt drift, avsnitt 8. SSM:s 
samlade bedömning. 

2. Syftet med granskningen 
Syftet med granskningen av ÅHB är att bedöma: 

� Möjligheten att driva anläggingen till nästa planerade 
helhetsbedömning i enlighet med 10 a § lagen (1984:3) om 
kärnteknisk verksamhet.  

� Huruvida tillståndshavarens helhetsbedömning är väl underbyggd 
och systematisk med tillräckliga nutidsanalyser och framtidsanalyser 
avseende hur anläggningen fram till nästa ÅHB uppfyller de 
strålsäkerhetskrav som ställs. 

� I vilken utsträckning anläggningen uppfyller aktuella nationella   
säkerhetsnormer och praxis (och i vissa fall även internationella). 
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� Om identifierat åtgärdsbehov som följer av analyserna är 
dokumenterat och dess säkerhetsbetydelse värderad. (Se också 
avsnitt 3. Granskningens genomförande och avgränsningar, 
angående dispositionen av SSM:s bedömningar om åtgärdsbehov i 
PSR rapporten.) 
 

En PSR kan användas till följande: 
� Systematisk säkerhetsutvärdering som genomförs periodiskt (var 

tionde år). 
� Stöd för beslut om fortsatt drift. 
� Bedömning om förutsättningar finns att driva anläggningen vidare i 

enlighet med kraven fram till nästa bedömningstillfälle. 

3. Granskningens genomförande och avgränsningar 
Granskningen har genomförts med utgångspunkt från SSM:s rutiner för 
PSR.  
 
Vissa avgränsningar beskrivs närmare i avsnitt 4. Krav.  
 
SKB:s ÅHB av Clab innehåller redovisningar och bedömningar om 
kravområden utförda enligt följande disposition:   
 
1) Analyser av kravområden samt beskrivning av åtgärdsbehov vid    
     bedömningstillfället 2009, d.v.s. nutidsanalysen. 
 
2) Analyser av kravområden samt beskrivning av åtgärdsbehov till  
     nästkommande bedömningstillfälle 2019, d.v.s. framtidsanalysen.  
 
SSM:s granskning och bedömningar av redovisad ÅHB med kompletteringar 
samt annat underlag framställs generellt med en observationsdel och en 
bedömningsdel avseende:  
 
1) Analyser av kravområden (samt beskrivning av åtgärdsbehov)1 vid  
     bedömningstillfället, dvs. nutidsanalysen år 2009.  
 
2) Analyser av kravområden samt beskrivning av åtgärdsbehov till  
     nästkommande bedömningstillfälle, dvs. framtidsanalysen år 2009 – 
2019. 
 

1 Det bör förtydligas att vid SSM:s granskning av ÅHB bedöms åtgärdsbehoven för   
   nutidsanalysen 6.1-18 istället i samma eller kombinerade bedömningar som  
   åtgärdsbehoven för framtidsanalysen 7.1-18.  
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Granskningarna har genomförts av en projektgrupp med representanter från 
SSM:s sakenheter.    

4. Krav 
Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (Kärntekniklagen, KTL) 
10 a § Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk anläggning 
ska minst vart tionde år göra en helhetsbedömning av anläggningens 
säkerhet och strålskydd. Bedömningen ska göras med hänsyn till 
utvecklingen inom vetenskap och teknik. Den ska innehålla analyser och 
redogörelser av  
1. på vilket sätt anläggningens konstruktion, funktion, organisation och 
verksamhet uppfyller kraven i denna lag, miljöbalken och strålskyddslagen 
(1988:220) samt föreskrifter och villkor som har beslutats med stöd av dessa 
lagar, och  
2. förutsättningarna för att dessa föreskrifter och villkor ska kunna uppfyllas 
fram till nästa helhetsbedömning. Helhetsbedömningen och de åtgärder som 
denna föranleder ska redovisas till den myndighet som avses i 16 §. Lag 
(2010:948).  
 
10 b § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela ytterligare föreskrifter om  
1. innehållet i en bedömning enligt 10 a §, och  
2. att en bedömning enligt 10 a § av säkerhetsskäl ska göras oftare än vart 
tionde år. Lag (2010:948).  
 
10 c § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från 
kraven i 10 a §. Sådana undantag och dispenser får endast avse kärntekniska 
anläggningar där den risk som är förenad med anläggningarna är liten. Lag 
(2010:948). 
 
4 kap. 4 § SSMFS 2008:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och 
allmänna råd om säkerhet i kärntekniska anläggningar - 
Återkommande helhetsbedömning av anläggningens säkerhet och 
strålskydd 
4 § Bestämmelser om återkommande helhetsbedömning av anläggningens 
säkerhet och strålskydd finns i 10 a § lagen (1984:3) om kärnteknisk 
verksamhet. Strålsäkerhetsmyndigheten bestämmer för varje anläggning den 
närmare tidpunkten för redovisning av helhetsbedömningen. 
 
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter: 
Föreskriftskrav som är specifikt tillämpliga vid granskningen av varje enskilt 
område (dvs. områdena 1-17 enligt 4 kap 4§ SSMFS 2008:1 Strålsäkerhets-
myndighetens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om säkerhet i 
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kärntekniska anläggningar): 
 
1. Konstruktion och utförande av 
anläggningen (inklusive ändringar) 

2 kap. 1-2 §§, 3 kap. 1-4 §§, 4 kap. 5 
§, 5 kap. 2-3 §§ SSMFS 2008:1.  
3 kap. 1 §, 4 kap. 1, 4 §§ SSMFS 
2008:13 

2. Ledning, styrning och 
organisation av den kärntekniska 
verksamheten 

2 kap, 7-9 §§ SSMFS 2008:1.  

3. Kompetens och bemanning för 
den kärntekniska verksamheten 

2 kap. 9 § p5 SSMFS 2008:1.  

4. Driftverksamheten, inklusive 
hanteringen av brister i barriärer och 
djupförsvar 

2 kap 2-6 §§, 7-8 §§, 9 § p6; 5 kap. 
1-3 §§ SSMFS 2008:1. 

5. Härd- och bränslefrågor samt 
kriticitetsfrågor 

2 kap. 3-5 §§, 7-9 §§, 3 kap. 1 §, 6 
kap. 2 § SSMFS 2008:1;  31 § 
SSMFS 2008:26; 9 § SSMFS 
2008:23.  

6. Beredskapen för haverier 2 kap. 12-13 §§, 7 kap. 1 § SSMFS 
2008:1; SSMFS 2008:15.  

7. Underhåll, material- och 
kontrollfrågor med särskilt 
beaktande av degradering p.g.a. 
åldring 

5 kap. 3 § SSMFS 2008:1; 2 kap. 1-
3, 5-6 §§, 3 kap.-5 kap. SSMFS 
2008:13. 

8. Primär och fristående 
säkerhetsgranskning 

4 kap. 3 och 5 §§ SSMFS 2008:1. 

9. Utredning av händelser, 
erfarenhetsåterföring samt extern 
rapportering 

2 kap. 5 § SSMFS 2008:17; 2 kap. 7 
§, 9 § p7, 10 §, 5 kap 4 §, 7 
kap. 1-3 §§ SSMFS 2008:1. 

10. Fysiskt skydd 2 kap. 7-9 §§, 11 § SSMFS 2008:1; 
SSMFS 2008:12.  

11. Säkerhetsanalyser och 
säkerhetsredovisning 

2 kap. 7-9 §§, 4 kap. 1-2 §§, 5 § 
SSMFS 2008:1; AR till 14 § SSMFS  
2008:17. 

12. Säkerhetsprogram 2 kap. 10 § SSMFS 2008:1. 
13. Hantering och förvaring av 
anläggningsdokumentation 

2 kap. 7-9 §§, 8 kap. 1-2 §§ SSMFS 
2008:1. 

14. Hantering av kärnämne och 
kärnavfall 

2 kap. 7-9 §§, 6 kap. 1-12 §§ 
SSMFS 2008:1.  

15. Kärnämneskontroll, 
exportkontroll och transportsäkerhet 

2 kap. 7-9 §§ SSMFS 2008:1; 
SSMFS 2008:3. 

16. Personalstrålskydd SSMFS 2008:9; SSMFS 2008:15; 
SSMFS 2008:19; SSMFS 2008:24; 
SSMFS 2008:26; SSMFS 2008:51; 
SSMFS 2008:52. 
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17. Utsläpps- och 
omgivningskontroll, friklassning 

SSMFS 2008:23; SSMFS 2011:2. 

 
 
Avgränsning avseende krav enligt kärntekniklagen  
Enligt 10 a§ 1 kärntekniklagen ska den kärntekniska anläggningen bland 
annat uppfylla kraven i miljöbalken. Bakgrunden till denna hänvisning till 
miljöbalken är att genom ´lagen (2010:948) om ändring i lagen om 
kärnteknisk verksamhet’ lades 10 a § till när en ändring av ´lagen (1984:3) 
om kärnteknisk verksamhet´ genomfördes. Ändringen trädde i kraft den 1 
januari 2011. När SKB sammanställde ÅHB fanns inte den nämnda 
hänvisningen från kärntekniklagen till miljöbalken. Komplett underlag för 
alla områden hade alltså redan inkommit till myndigheten innan den 1 
januari 2011.  
Kraven i miljöbalken tillämpas inte i denna granskning. SSM:s tillsyn 
avseende kraven i miljöbalken, bedrivs för Clab i andra sammanhang som 
t.ex. i granskningen av ansökan om Clink. 
 
Avgränsning avseende krav enligt Strålsäkerhetsmyndighetens 
föreskrifter (SSMFS 2008:1) och allmänna råd om säkerhet i 
kärntekniska anläggningar 
De sista ändringarna i föreskrift SSMFS 2008:1 har ägt rum den 25 
november 2010 och den 20 oktober 2011 gällande den kravbild som SKB:s 
återkommande helhetsbedömning granskats mot. Ändringarna har 
inkluderats i ´SSMFS 2008:1 - Konsoliderad version med ändringar införda 
till och med SSMFS 2010:3´ och ´SSMFS 2008:1 - Konsoliderad version 
med ändringar införda till och med SSMFS 2011:3´ respektive. SKB har 
inkommit med komplett underlag för alla områden enligt föreskriftskrav 
innan den 25 november 2010. Kravbilden har därefter gradvis förändrats, 
vilket har betydelse för granskningen av ÅHB. Den föreskrift som tillämpats 
i granskningen har varit ´SSMFS 2008:1 - Konsoliderad version med 
ändringar införda till och med SSMFS 2011:3´.  
 
Kravbilden inom område 14 Hantering av kärnämne och kärnavfall enligt 
AR 4 kap. 4 § SSMFS2008:1 har ändrats under tidsperioden från SKB:s 
inlämning av sin återkommande helhetsbedömning och SSM:s granskning. 
Krav som tidigare återfanns i SSMFS 2008:22 är inarbetade i SSMFS 2008:1 
kap. 6, genom utfärdande av SSMFS 2011:3. Vilket betyder att från 1 
november 2012 gäller den konsoliderade versionen av 2008:1 och SSMFS 
2008:22 är ersatt. Denna ändring påverkar i första hand avfallsplaner men 
även typbeskrivningar, innehåll i avfallsregister och införande av 
acceptanskriterier. 
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5. Underlag 
Återkommande helhetsbedömning av Clab:s säkerhet och strålskydd (1) 
samt komplettering (2).   
 
SKB:s ansökan om att få bygga och driva inkapslingsanläggningen Clink, 
mer specifikt beskrivet i granskningsplan (3), (4).   
 
Resultat från stresstesterna för Clab (5). 
 
Strålsäkerhetsmyndighetens styrdokument (6) och IAEA standard för PSR 
(7). Kravområdena 1-17 enligt 4 kap. 4 § SSMFS 2008:1 har också var för 
sig ett antal underområden som utgör en typ av kriterier för granskningen. 
Underområdena definieras i Strålsäkerhetsmyndighetens styrdokument (6). 
 
Utöver tillståndshavarens redovisning (1) och (2) har även annat underlag 
använts i granskningen av de olika kravområdena (områden 1-17 enligt 4 
kap. 4 § SSMFS 2008:1). Mer underlag förekommer också i avsnitt 8. SSM:s 
samlade bedömning. Underlaget består mestadels av SSM:s tillsynsrapporter 
och förelägganden och finns listade i avsnitt Referenser.   

6. SSM:s bedömning av SKB:s nutidsanalys 

6.1 Område 1 om konstruktion och utförande av 
anläggningen (inklusive ändringar) 
 
Anläggningens tillförlitlighet och driftstabilitet 
SKB har delat upp funktioner för anläggningens tillförlitlighet i följande 
definitioner:  

� Säkerhetsfunktion, tekniskt system som ska skydda anläggningens 
barriärer. 

� Skyddsfunktion, en skyddsfunktion har antingen betydelse för 
djupförsvaret eller betydelse för att skydda egendom eller person. 

� Driftfunktion, funktion som erfordras för anläggningens drift och 
som inte är en säkerhetsfunktion eller en skyddsfunktion. 
 

SKB uppger att ´vissa systemfunktioner´ i den första nivån av djupförsvaret 
enligt de allmänna råden till SSMFS 2008: l, 2 kap l § har fått förbättrad 
tillgänglighet med hjälp av moderniseringsåtgärder. 
 
SKB har vid intervjuer med underhållsgruppen kommit fram till att det har 
funnits en förhöjd felfrekvens på system för bränslehantering; system 233, 
Bränslehiss; system 234; Bränslehanteringsmaskin och gripindikeringarna på 
bränslehanteringsmaskinerna i mottagningsdelen ingående i system 231. 
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SKB uppger att vissa systemfunktioner, som de första åren var behäftade 
med förhållandevis stor otillgänglighet, exempelvis 
brandövervakningsutrustning och hanteringsutrustning i mottagningsdelen, 
har efter större moderniseringsåtgärder fått en avsevärt förbättrad 
tillgänglighet. 
 
SKB anger att alla kriticitetsrelaterade frågor behandlas i SKB:s ÅHB i 
avsnitt 4.4 Kriticitetsfrågor. 
SKB uppger att anläggningens säkerhetsfunktioner inte är i behov av det 
yttre nätet för att kunna fungera, vilket utvecklas mer i SKB:s ÅHB i avsnitt 
4.1.2 Konstruktionens generella förmåga att upprätthålla 
säkerhetsfunktionerna vid händelser t o m konstruktionsstyrande händelser. 
 
I SKB:s beskrivning av nutidsanalysen för underområdet anläggningens 
tillförlitlighet och driftstabilitet framgår följande åtgärder: 

� Fortsätt att vidta åtgärder mot störningar p.g.a. åska exempelvis 
såsom i det pågående projektet som har till uppgift att flytta utvalda 
objektmanövrar till det nya avbrottsfria nätet. 

� Fullfölj projektet för att modernisera de utrustningar for 
bränslehantering som uppvisat försämrad funktionssäkerhet. 

 
Bedömning 
SKB har inte i ÅHB närmare beskrivit hur utsläpp till omgivningen av 
radioaktiva ämnen, som kan ske till följd av driftstörningar och haverier, 
förhindras eller, om detta inte är möjligt, kontrolleras och begränsas genom 
anordningar och förberedda åtgärder enligt 2 kap l § SSMFS 2008:1. SSM 
bedömer att detta är en brist.  
 
Se SSM:s bedömning om Clab:s säkerhetsfunktioners beroende av det yttre 
nätet i underområdet nutidsanalys för ´konstruktionens specifika tålighet mot 
felfunktioner samt andra yttre och inre händelser tom konstruktionsstyrande 
händelser´, som är en relevant bedömning även inom detta underområde. 
 
Konstruktionens generella förmåga att upprätthålla 
säkerhetsfunktionerna vid händelser t.o.m. konstruktionsstyrande 
händelser 
SKB beskriver att aktiva och passiva säkerhetsfunktioner är tillgodoräknade 
och ingår i Clab:s SAR. SKB beskriver att under 2008 har åtgärder vidtagits 
för att försöka hitta orsaken till vattenläckage i bassäng 14 (F91.14). SKB 
uppger att läckageflöden har varierat kraftigt med tiden men har aldrig, ens 
under ett kortare tidsintervall, överstigit en hundradel av specificerat 
spädmatningsflöde. I SKB:s beskrivning av nutidsanalysen framgår följande 
åtgärd: 

� Fortsätt undersökningarna med anledning av bassängläckaget. 
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Bedömning 
SSM bedömer att SKB uppfyller kraven inom underområdet under 
förutsättning att funna brister åtgärdas avseende vattenläckage i bassäng 14 
(F91.14).   
 
Konstruktionens specifika tålighet mot felfunktioner samt andra yttre 
och inre händelser t.o.m. konstruktionsstyrande händelser 
SKB beskriver i ÅHB händelser och driftlägen mot vilka konstruktionen är 
tålig. SKB uppger att i driftläge "tillfällig förvaring" är en mindre mängd 
använt kärnbränsle förvarat även ovan jord samt att ovanjordbassängerna 
inte är dimensionerade för att klara samma påfrestningar som 
underjordsdelen och därmed krävs snabbare åtgärder vid exempelvis bortfall 
av kylning. SKB uppger att inga aktiva säkerhetsfunktioner tillgodoräknas i 
säkerhetsanalysen för att klara av de möjliga störningar och missöden som 
kan inträffa samt att gällande krav uppfylls. 
 
Bedömning 
SSM bedömer att SKB uppfyller gällande krav i nutidsanalysen för 
underområdet konstruktionens specifika tålighet mot felfunktioner samt 
andra yttre och inre händelser t.o.m. konstruktionsstyrande händelser, men 
att det är en brist att snabbare åtgärder inte kan krediteras i driftläge 
"tillfällig förvaring" vid händelsen bortfall av kylning i ovanjordsdelens 
bassänger där mindre mängder kärnbränsle förvaras.   
 
Konstruktionens beaktande av mycket osannolika händelser 
SKB uppger att aktiva komponenter som tillhör konsekvenslindrande system 
ska vara tåliga mot enkelfel vid mycket osannolika händelser. Den generella 
säkerheten vid Clab är så hög att konsekvenslindrande system av den typ 
som finns vid kärnkraftverken inte behövs. Därmed finns inget att redovisa 
för denna punkt. 
 
Bedömning 
SSM bedömer att SKB uppfyller gällande krav, men bör utvärdera behovet 
av ytterligare reservkraft då endast ett reservkraftaggregat är tillgängligt.  
 
Utformning för underlättande av underhåll, kontroll och provning med 
avseende på säkerhet och strålskydd 
SKB beskriver utformningen av anläggningen och komponenter med 
relevans för underområdet. SKB beskriver hantering av utrustning under 
vatten, elförsörjning, installationer som möjliggör inspektioner samt 
dubblering av komponenter med hög säkerhetsbetydelse. 
 
SKB uppger att Clab är utformad med ett gott strålskydd så att de flesta 
objekt går att komma åt för underhåll. I vissa utrymmen där strålningsnivån 
är eller kan vara hög finns kameror monterade, för att minimera stråldosen 
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till personalen. De flesta systemdelarna går att ta ur drift utan att det strider 
mot kraven i de säkerhetstekniska driftförutsättningarna. 
 
Bedömning 
SSM bedömer att SKB uppfyller kraven, men behöver åtgärda brister 
kopplat till bedömningar om strålskyddsperspektivet från Clink 
granskningen, vilket beskrivs närmare i framtidsanalysen för underområde 
utformning för underlättande av underhåll, kontroll och provning med 
avseende på säkerhet och strålskydd. 
 
Användning av beprövade eller utprovade konstruktionslösningar. 
SKB beskriver konstruktion och säkerhetsfunktioner vid Clab som anses 
vara utformade principiellt sett som på kärnkraftverk. Resonemanget 
inkluderar även aktiva skyddssystem som exempelvis lyftutrustningar och 
brandskyddsutrustning.  
 
Bedömning 
SSM bedömer att SKB i allt väsentligt uppfyller kraven inom underområdet 
användning av beprövade eller utprovade konstruktionslösningar. SSM gör 
dock bedömningen att SKB bör överväga att se över sättet att i ÅHB något 
tydligare beskriva alternativt åtgärda brist i verksamheten när det gäller 
miljökvalificering i form av dokumenterade prov för att säkerställa att 
komponenter fungerar på det sätt som förutsätts i säkerhetsredovisningen 
avseende komponenternas konstruktionsegenskaper.  
 
Konstruktionens miljötålighet och miljöpåverkan 
SKB har bedrivit underhållsarbete för förvaringsbassäng 14 (och 15) i Clab. 
Enligt SKB är stödgallren och kassettema i förvaringsbassängerna av rostfritt 
stål och påverkas inte av den måttliga temperatur eller strålningsnivå som de 
befinner sig i. SKB uppger att miljöförhållanden inte finns i anläggningen 
som kan medföra negativ påverkan på säkerhetssystem 736 
Reservspädmatning eller övriga säkerhetsfunktioner. SKB uppger dock att i 
förvaringsbassängerna finns mikrober som på sikt skulle kunna påverka 
plåtbeklädnaden i bassängerna.  
       
SKB anger att problem är identifierade med förvaringsbassängernas 
nivåmätare, som i och för sig inte är säkerhetssystem. Nivåmätare i 
förvaringsdel l är inte specificerade för missödestemperatur. De nuvarande 
mätgivarna i förvaringsdel 2 klarar inte strålning i normaldriftsfallet och inte 
heller vid missödestemperaturer. Arbete pågår med miljökvalificering av  
nivåmätare. 
 
Enligt SKB finns det inte ett samordnat provprogram för förvaringsdelen 
med dess utrustning. Mätresultat finns rapporterade i ett antal rapporter. 
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I SKB:s beskrivning av nutidsanalysen framgår följande åtgärder: 
� Ett åtgärdsprogram genomförs för att begränsa eller helt eliminera 

konsekvenserna av mikrobangrepp i förvaringsbassängerna. 
� Kontrollprogrammet för uppföljning av bassängernas integritet 

saknar dokumenterad styrning. Denna fråga täcks in av avsnittet 
4.7.8 Program för identifiering, hantering och förebyggande av 
åldersrelaterade försämringar och skador i SKB:s ÅHB. 
 

Bedömning 
När underhållsarbetet med förvaringsbassäng 14 avslutades och motsvarande 
underhållsarbeten för bassäng 11 och 12 påbörjades upptäckte SKB under 
arbetenas genomförande bland annat förekomst av mikrober mellan rostfri 
tätplåt och betong samt korrosionsangrepp på bultar för stödgallret i 
förvaringsbassängerna (8). SSM påpekar att ett flertal utredningar 
genomförts under åren och att SSM har beslutat att initiera ett särskilt 
granskningsärende (9) för att följa upp utestående frågeställningar om bland 
annat mikrobförekomst, korrosionsangrepp på stödgallerbultar, eventuell 
korrosion på armering i anslutning till sprickorna, samt oklarheter i 
säkerhetsredovisningen avseende kravbilden för bassängkonstruktionen vad 
avser täthet och läckageövervakningssystem. 
 
När det gäller nivåmätarna i förvaringsdel 1 och 2 gör SSM bedömningen att 
SKB behöver åtgärda brister avseende miljökvalificering och även klassning.  
Se SSM:s bedömning i underområde program för identifiering, hantering 
och förebyggande av åldersrelaterade försämringar och skador, i avsnitt 6.7. 
 
Utförande enligt krav som är anpassade till säkerhetsfunktion och 
säkerhetsbetydelse 
SKB uppger att principer för klassning av byggnadsdelar, system och 
komponenter finns i SAR Allmän del kapitel 3. Först anges en 
säkerhetsklass och därefter mekanisk kvalitetsklass och täthetsklass baserat 
på säkerhetsklassen. De principer som beskrivs är för: 

� Säkerhetsklass 
� Mekanisk kvalitetsklass 
� Elektrisk funktionsklass 
� Täthetsklass 
� Seismisk klass. 

 
Bedömning 
SSM bedömer att SKB uppfyller gällande krav, men att det finns brister i 
säkerhetsredovisningen avseende klassningsprinciper för Clab på sådant sätt 
att det kan ha betydelse för motsvarande delar av säkerhetsredovisningen 
avseende utförande enligt krav som är anpassade till säkerhetsfunktion och 
säkerhetsbetydelse. SSM bedömer att det inte finns underlag i ÅHB som 
tyder på att nämnda brister också finns i de aktuella konstruktionerna direkt i 
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den kärntekniska verksamheten.  
SSM anser att SKB behöver säkerställa att man följer nu gällande lagar, 
föreskrifter och normer. Detta gäller t.ex. då SKB anger att BSK och StBK 
tillämpas. SSM påpekar att normalt konstrueras mekaniska komponenter i 
säkerhetsklass 3 enligt regler i ASME koden. SSM anser att SKB:s tolkning 
om att konstruktionsspecifikationer och dokumentation för 
konstruktionsförutsättningar bara ska tas fram för kvalitetsklass 3 och inte 
för kvalitetsklass 4 är felaktig. 
Se också SSM:s bedömningar i framtidsdelen för utförande enligt krav som 
är anpassade till säkerhetsfunktion och säkerhetsbetydelse som framgår i 
kravområde 7.1 om konstruktion och utförande av anläggningen (inklusive 
ändringar). 
 
Utformning för att personalen skall kunna övervaka och hantera 
anläggningen i alla driftlägen 
SKB uppger att vid långvarigt bortfall av kylning till förvaringsbassänger 
finns en reservövervakningsplats för övervakning av viktiga 
processparametrar att tillgå. 
 
Bedömning 
SSM bedömer att SKB uppfyller gällande krav inom underområdet, men bör 
överväga att utreda om övervakning från reservövervakningsplatsen är 
möjlig även vid ett enkelfel i något av de system som är nödvändiga för 
kylning av förvaringsbassängerna. 
 
Hanteringen av anläggningsändringar 
SKB uppger att drivnings- och utvecklingsansvaret för 
ändringsverksamheten finns hos en koordinatorfunktion. 
Koordinatorfunktionen ingår i verksamhetsområdet teknik vid Clab, vilket 
också anläggningens konstruktionsfunktion gör. För ändrings- och 
konstruktionsverksamheten finns styrmodeller framtagna: 

� Projektstyrmodell SDDC-368 
� Konstruktionsstyrmodell SDDC-362 

 
I dagsläget råder brist på personella resurser vilket innebär att uppskattade 
tider för genomförande av enskilda ärenden inte alltid innehålls. Tydligast 
märks detta för system- och detaljkonstruktion inom samtliga discipliner. 
För såväl små som stora projekt är det ofta svårt att bli klar med 
dokumentationen inom utsatt tid. För projekt gäller generellt att det är 
vanligt att slutdokumentationen släpar efter på grund av att intresset och 
engagemanget företrädesvis inriktas mot nya konstruktionsuppdrag. För att 
komma till rätta med bristen på resurser för konstruktion pågår dels projekt 
SESAM (10) som syftar till att SKB ska få tillgång till egna 
konstruktionsverktyg, dels organisationsutveckling för teknikgruppen (11). 
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SKB:s ser i bedömningstillfället behov av följande åtgärder: 
� Slutför de verksamhets- och organisationsutvecklingsåtgärder med 

anknytning till anläggningsändringar som ingår i projekten SESAM 
och Orcide. 

� För att täcka dagens och morgondagens behov av 
konstruktionsinsatser krävs förstärkningar på konstruktionssidan 

 
Bedömning 
SSM bedömer att SKB i allt väsentligt uppfyller krav inom underområdet 
hanteringen av anläggningsändringar, men det finns brister i verksamheten 
som behöver åtgärdas. 
 
SSM gör den samlade bedömningen att kraven uppfylls i nuläget och att de 
funna bristerna inom område Konstruktion och utförande av anläggningen 
(inklusive ändringar) är av måttlig strålsäkerhetsbetydelse. 

6.2 Område 2 om ledning, styrning och organisation av den 
kärntekniska verksamheten 
 
Principer för ledning och styrning 
SKB har ett integrerat ledningssystem som omfattar ledning och styrning av 
säkerhet, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, ekonomi med mera och som gäller för 
hela SKB:s verksamhet. Ledningssystemet omfattar samtliga 
företagsövergripande och verksamhetsspecifika styrande dokument. 
Funktionsområdesansvaret för ledningssystemet finns hos avdelning 
Kärnteknisk säkerhet. SKB:s chefer är insatta i ledningssystemets 
uppbyggnad och användning. SKB ser ett behov av att samtliga chefer, 
projektledare och funktionsområdesansvariga bör få utbildning och ökad 
kunskap i vad det innebär att driva en kärnteknisk anläggning. SKB har en 
policy som beskriver säkerhet som den grundläggande förutsättningen för 
hela SKB:s verksamhet. SKB beskriver att ett arbetssätt för säkerhetsledning 
har etablerats. Beslut av betydelse för säkerheten på en nivå överprövas 
alltid på nivån ovanför. Rutinerna är inarbetade och kompetens finns 
tillgänglig. Arbetssättet är framtaget efter förebild från kärnkraftverken.  
 
SKB beskriver arbete med personalens arbetsförutsättningar. Rutiner finns 
för att upprätthålla en god säkerhetskultur och för att på lämpligt sätt 
använda MTO-kompetens för att anpassa teknik och verksamhet efter 
människors förutsättningar. Detta bidrar till att alla anställda, konsulter och 
entreprenörer får bra förutsättningar för att arbeta på ett säkert sätt. Vidare 
har rutiner för Pre-job-briefing införts vid Clab. SSM kan konstatera att SKB 
har rekryterat MTO-kompetens till avdelning Drift utöver den MTO-
kompetens som finns på avdelning Kärnteknisk säkerhet. Vid tillsyn har 
SSM kunnat konstatera att arbete med säkerhetskultur pågår inom Clab.   
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Bedömning 
Utifrån den tillsyn som har bedrivits inom området bedömer SSM att SKB 
har förutsättningar att uppfylla kraven för området ledning, styrning och 
organisation, men också att vissa förbättringsbehov finns. 

6.3 Område 3 om kompetens och bemanning för den 
kärntekniska verksamheten 
 
Bemanningen inom organisationen  
SKB beskriver generellt bemanningen inom organisationen och att det 
finns en personalenhet som jobbar strategiskt med kompetensutveckling. 
Bemanningen på personalenheten har förstärkts för att möjliggöra arbetet 
med kompetensutveckling. En strategisk kompetensförsörjare finns på 
personalenheten, en metod för kompetensförsörjning är framtagen och ett 
arbetssätt håller på att etableras. SKB beskriver även ansvarsfördelning 
gällande kompetensutveckling och -försörjning. SKB:s resursbehov finns 
beskrivet i en resursförsörjningsplan och rekryteringsbehovet framgår av en 
personalplan.  I samband med kompetensförsörjningsplaneringen avgör 
enhetschef eller motsvarande från fall till fall om det är lämpligt att anlita 
konsult.  
 
SKB konstaterar att företaget möter en utmaning i och med övertagandet av 
driften av Clab från OKG. Anpassning av verksamheten till en situation där 
drift av kärnteknisk anläggning är i fokus kräver en utveckling av 
organisation, rutiner och stöd för arbetet med komptensförsörjningsfrågor. 
Vidare redogörs att arbete med detta, vid bedömningstillfället, har påbörjats 
men inte slutförts.  
 
Enligt SKB:s redovisning genomgår alla nyanställda en rutinbetonad 
hälsoundersökning. Några andra hälsokrav än de som brukar ställas vid 
konventionellt industriarbete ställs inte. Även en säkerhetsprövning görs vid 
nyanställning. Det finns även övergripande rutiner rörande alkohol och 
droger.  
 
SKB redovisar också att behov finns av att analysera vilka medicinska krav, 
exempelvis med avseende på synskärpa, färgseende, hörsel eller 
sjukdomstillstånd som kan påverka arbetsförmågan, som ska ställas på dem 
som utför arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten i den kärntekniska 
verksamheten.  
 
Bedömning 
Utifrån den tillsyn som har bedrivits inom området bedömer SSM att SKB 
har förutsättningar att uppfylla kraven för området kompetens och 
bemanning, men också att vissa förbättringsbehov finns. 
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SSM bedömer att SKB och Clab har förutsättningar att uppfylla kraven 
gällande kompetens och bemanning. SSM saknar dock en särskild 
redogörelse för hur SKB säkerställer personalens lämplighet på en mer 
daglig basis. I arbetet med ständiga förbättringar är det nödvändigt att 
identifiera möjliga orsaker till felhandlingar – där kan bland annat 
”lämplighet i övrigt” komma in. Detta avser faktorer som är stabila över tid, 
men framförallt avseende faktorer som kan fluktuera i det korta 
tidsperspektivet (tim- till dagsskala), exempelvis trötthet eller nedstämdhet. 
En person som är erfaren och kompetent kan på grund av olika orsaker 
tillfälligt inte vara lämplig, exempelvis på grund av trötthet. Ett första steg i 
att minska risken för misstag i sådana situationer är att tillse att det finns 
rutiner för att identifiera bristande lämplighet. 

6.4 Område 4 om driftverksamheten, inklusive hanteringen 
av brister i barriärer och djupförsvar 
 
Ordning och reda i anläggningen (”house-keeping”) 
Det framgår ur SKB:s beskrivning att ronder genomförs i olika delar av 
anläggningen vid olika tidpunkter under året samt av olika fackområden. I 
dessa ronder ingår ordningsfrågor. De brister som dokumenteras vid 
skyddsronderna följs upp på anläggningschefens möten en gång i månaden. 
Status dokumenteras i månadsrapporten för verksamhetsområdet 
Anläggningsstöd.   
 
Ledning, styrning och uppföljning av den rutinmässiga driften  
SKB beskriver linjeorganisationen, ledningen och ledningssystemet i allt 
väsentligt. SKB beskriver vidare verksamhetsområden, funktioner, mandat, 
mötesrutiner, rapporteringsförfaranden och dokumentation. SKB diskuterar 
också utbildning, bemanning och kompetensförsörjning.  
 
I SKB:s beskrivning av behovet av åtgärder vid bedömningstillfället framgår 
följande: 

� Rekrytera och utbilda med god framförhållning 
kontrollrumspersonal så att förväntade avgångar kan ersättas och 
personalen utökas för att möta framtida behov. 

� Kartlägg för vilka områden det finns sårbarhet på grund av att  
verksamheten är beroende av singelkompetenser och vidta åtgärder 
för att minska sårbarheten. 

� Förstärk resurserna för samordningen av utbildningen av 
driftpersonalen. 

� Inrätta en funktion för dagtidsgående driftstöd, som biträder i 
exempelvis frågor med anknytning till ändringsverksamheten, 
granskningar och driftuppföljning 
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� Inrätta och bemanna en funktion med ansvar för kemifrågorna. 
 

Utbildning och kompetensuppföljning av driftpersonalen inklusive 
träningen i fullskalesimulator 
SKB uppger inledningsvis att nutidsanalysen inom detta avsnitt bygger på 
motsvarande analys i avsnitt 6.3.1 Kompetens- och bemanningsplaner för 
den kärntekniska verksamheten samt 6.3.3 Kompetenssäkringssystemet för 
övrig kravställd personal. SKB uppger vidare att relevant nutidsanalys för 
driftpersonalens utbildning och kompetens även förekommer i avsnitt 4.3.4 
Kompetenssäkringssystemet och behörighetshanteringen för driftpersonal. 
Mer konkret beskriver SKB olika typer av utbildningar samt frekvens för 
återkommande utbildningar. Inom SKB:s organisation finns en 
utbildningssamordnare och SKB kan vid behov anlita externa utbildare. 
 
I SKB:s beskrivning av behovet av åtgärder vid bedömningstillfället framgår 
följande:   

� Förstärk personalenheten med ytterligare resurser för   
kompetensförsörjningsfrågorna samt utveckla kompetensen för 
kompetensförsörjningsfrågorna inom enheten. 

� Förbättra chefernas kompetens för kompetensförsörjningsfrågorna. 
� Tydliggör rollfördelningen mellan personalenhet, chefer och andra  

 intressenter i kompetensförsörjningsarbetet. 
� Etablera inom SKB ett kompetensförsörjningsråd som forum för 

utveckling av kompetensförsörjningsarbetet exempelvis med 
avseende på rollfördelning och arbetssätt. Genom rådet skapas också 
förutsättningar för att intressenterna ska få ökad förståelse för olika 
verksamheters behov. 

� Fortsätt upprätta styrande dokumentför 
kompetensförsörjningsfrågorna. 

� Färdigställ de styrande dokumenten. Lägg särskild vikt vid att 
etablera en entydig begreppsapparat samt att definiera en stark 
process med en väldefinierad koppling till verksamhetsplaneringen. 

� Tydliggör praktiskt tillvägagångssätt, roller, ansvar i samband med  
framtagningen av kompetensförsörjnings- och personalplanerna. 
Målet bör vara att linjeorganisationen ska få ett starkt stöd genom att 
personalenheten får stort ansvar for samordning och drivning.  

� Slutför implementeringen av CAT och fullfölj den inledda 
uppstartningen av det systematiska kompetensförsörjningsarbetet. 

 
Driftplanering 
Av SKB:s beskrivning framgår att uppföljningen av driftsfrågorna sker i 
Clab:s ledningsgrupp. Inför varje verksamhetsår tas en verksamhetsplan 
fram. Verksamhetsplanen innehåller också en långtidsplan. Vid 
planeringsmöten styrs aktiviteterna i den dagliga verksamheten för tre 
veckor framåt i tiden. 
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SKB anser att planeringen av aktiviteter i anläggningen kan bli bättre. SKB 
påpekar att planeringen av driftverksamheten är väldigt händelsestyrd, därför 
att underhållsåtgärder som planeras in vid veckoplaneringen tidsätts för hela 
veckan även om tidsåtgången bara är en till två dagar. Det medför att skiftet 
inte kan planera in när nödvändiga processåtgärder ska vidtas. Åtgärder 
måste då vidtas i samband med att underhållspersonalen kommer för att 
hämta ut arbetstillstånden. SKB anser också att störningsmoment inför 
planeringsarbetet avseende mindre underhållsarbeten infinner sig från det 
faktum att det kan förekomma resursbrist hos underhållsgruppen eller 
avsaknad av reservdelar. 
 
Av SKB:s beskrivning av behovet av åtgärder vid bedömningstillfället 
framgår följande: 

� Ge planeringsfunktionen utökat mandat och förstärkta resurser för 
att bättre kunna driva och samordna planeringen så att antalet 
planeringskrockar kan reduceras och kontrollen av arbetet i 
anläggningen förbättras. 

� Förbättra detaljplaneringen ifråga om resurs- och tidsbehovet för att 
utföra underhållsåtgärder. 

 
Kontrollrumsarbete inklusive skiftavlämningar 
SKB uppger att kontrollsrumsarbete och skiftavlämningar styrs av 
instruktioner. Detsamma gäller driftövervakning, hantering av 
processdatorsystem och statusförändringar i anläggningen. Tjänstgörande 
skiftledare i kontrollrummet har alltid ansvar för att anläggningen är driftklar 
för rådande driftläge. Vid skiftöverlämningar går man igenom 
stationsloggboken överlämningsanteckningarna samt övrig information som 
kan vara till nytta för pågående skiftlag. 
 
I SKB:s beskrivning av behovet av åtgärder vid bedömningstillfället framgår 
följande: 

� Som ett internt mål inom driftgruppen gäller att revideringar i  
ledningssystemet ska genomföras på  maximalt 14 veckor. 

� Förenkla rutinerna för uppdatering av instruktioner och ändra för 
driften  
styrande dokument så att handläggningstiden kan förkortas. 

� Utveckla instruktioner för hanteringen av de missöden som beskrivs 
i SAR kapitel 8. 

 
Instruktioner och instruktionshantering tom konstruktionsstyrande 
händelser 
Enligt SKB:s beskrivning finns det instruktioner för uppdateringar av 
instruktioner samt utsedda ansvariga för arbete med uppdateringar.  
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SKB uppger att det saknas instruktioner för hanteringen av sådana missöden 
som beskrivs i SAR kapitel 8. SKB beskriver att det finns ett ledningssystem 
för hantering av operativa driftdokument, men att den hanteringen kan i 
vissa avseenden upplevas som krånglig. Kontroller av att instruktioner 
uppdateras inom tidsintervallet fem år sker manuellt och SKB anser att den 
rutinen kan förbättras.  
 
Riktlinjer för hantering av haverier utanför konstruktionsstyrande 
händelser 
SKB uppger att kravet på att det ska finnas övergripande 
störningsinstruktioner, motsvarande dem som finns vid kärnkraftverken, 
gäller inte för Clab. 
Mycket osannolika händelser hanteras av Clab:s beredskapsorganisation. 
Beredskapsfrågorna behandlas i avsnittet 4.6 Beredskapen för haverier i 
ÅHB. 
 
Säkerhetstekniska driftförutsättningar; upplägg och hantering 
SKB redogör i stora drag för kapitelindelningen i Clab:s säkerhetstekniska 
driftsförutsättningar (STF). Hur analyser och förslag till ändringar i 
kravbilden tas om hand och via primär- och fristående säkerhetsgranskning 
sedan anmäls till myndigheten beskrivs. Erfarenhetsåterföring och utbildning 
framgår likaså. 
 
Bedömning, klassificering och hantering av brister enligt kategori 1, 2 
och 3 
SKB redogör för hur ansvaret är delegerat för verksamhetsområdeschef 
anläggningsdrift och tjänstgörande skiftledare avseende driftklarhet samt att 
anläggningen drivs enligt gällande krav. Skiftledaren har möjligheten att vid 
oklara förhållanden föra anläggningen till säkert läge. Skiftledaren använder 
de säkerhetstekniska driftförutsättningarna för att kategorisera inträffade 
brister samt för att rapportera. SKB redogör för mötes- och beslutsrutiner 
och instruktioner för vidare hantering.  
 
Hantering av uppdagade förhållanden (inkl. oklara säkerhetslägen) 
SKB redogör för hur ansvaret är delegerat inom underområdet. SKB uppger 
att skiftledaren har befogenheter att använda företagets samtliga tillgängliga 
resurser för att ta hand om uppkomna situationer och återföra anläggningen 
till driftklarhet. Uppdagade förhållanden och oklara driftlägen rapporteras 
via driftledningen. 
 
Arbetsberedning, arbetsbeskedshantering och objektavställningar 
SKB redogör rutiner för styrning av arbetstillstånd, funktioner och process 
samt dokumentation. Vid sällan förekommande arbeten eller arbeten som 
medför en kritisk risk mm. Efter avslutat arbete genomförs objektprov eller 
vid förekommande fall driftklarhetsverifiering, med hjälp av två distinkta 
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instruktionsdokument. SKB beskriver processen för arbetsorderhantering 
med blockdiagram, där det framgår att rutinen Bi-Cycle inte används.  
 
Genomförande av funktionsprov och driftklarhetsverifiering 
SKB beskriver rutiner för objektprov som görs efter genomförda 
underhållsinsatser på motsavarande sätt som beskrivs i avsnitt 7.2 program 
för funktionskontroll. 
SKB uppger att de säkerhetstekniska driftförutsättningarna anger de 
funktioner som krävs för att verifiera driftklarhet och att dessa omfattar 
objektprov, systemprov och säkerhetsfunktionsprov. SKB beskriver också 
huvuddragen i instruktioner samt ansvarsdelegering. 
 
Bedömning 
SSM bedömer att SKB uppfyller kraven för underområdet ordning och reda 
på anläggningen, men bör överväga att ta fram en för ordning och reda 
specifikt dedikerad instruktion. SSM bedömer att SKB bör explicit beskriva 
arbetssätt avseende hantering av kemikalier, hantering av verktyg, rent 
system (där det finns konstaterat behov av arbetssätt för rent system), 
hantering av avfall på kontrollerat område och sanering. SSM gör också 
bedömningen att SKB bör överväga att införa rutinmässig 
omvärldsbevakning avseende underområdet ordning och reda i anläggningen 
(”house-keeping”) i sin verksamhet.   
 
SSM bedömer att SKB har en organisation och rutiner som i allt väsentligt 
uppfyller de gällande kraven för underområdet ledning, styrning och 
uppföljning av den rutinmässiga driften, men behöver åtgärda brister. SSM 
bedömer att det är en brist att SKB inte har en tydlig roll för 
säkerhetsprogram i ledningssystemet. SSM bedömer att det är en brist att 
SKB i ledningssystemet inte tydligare definierar rutiner för upphandling av 
produkter och tjänster av betydelse för den kärntekniska säkerheten. SSM 
bedömer att det är en brist att det för driftverksamheten inte konkret 
definieras hur ansvaret för brister i barriärer och djupförsvar leds och 
delegeras. 
 
SSM bedömer att SKB har ett arbetssätt och rutiner som i allt väsentligt 
uppfyller de gällande kraven för underområdet utbildning och 
kompetensuppföljning av driftpersonalen, men behöver åtgärda brister. SSM 
anser att bristerna avseende kompetenssäkring har beskrivits i stort och 
bedömts av SSM i avsnitt 6.3 Kompetens och bemanning för den 
kärntekniska verksamheten. 
 
SSM bedömer att SKB i allt väsentligt uppfyller de gällande kraven för 
underområdet driftplanering, men behöver åtgärda brister. SSM bedömer att 
SKB behöver åtgärda de funna bristerna inom planeringsarbetet och 
säkerställandet av resurserna för planeringsarbetet.  
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SSM bedömer att SKB i allt väsentligt uppfyller de gällande kraven för inom 
underområde kontrollrumsarbete inklusive skiftavlämningar.  
 
SSM bedömer att SKB i allt väsentligt uppfyller de gällande kraven inom 
underområde instruktioner och instruktionshantering tom 
konstruktionsstyrande händelser, men behöver åtgärda brister. SSM bedömer 
att SKB behöver ta fram instruktioner för hanteringen av sådana missöden 
som beskrivs i SAR kapitel 8. SSM gör också bedömningen att SKB behöver 
uppdatera sitt ledningssystem för instruktionshantering t.o.m. 
konstruktionsstyrande händelser.    
 
SSM bedömer att SKB inte uppfyller de gällande kraven inom underområdet 
riktlinjer för hantering av haverier utanför konstruktionsstyrande händelser. 
SSM påpekar att enligt 2 §, 5 kap. SSMFS2008:1, andra stycket 
Instruktioner och riktlinjer ska utöver instruktioner enligt första stycket vid 
anläggningen finnas dokumenterade riktlinjer för åtgärder som kan behöva 
vidtas för att kontrollera och begränsa konsekvenserna av haverier som inte 
är beaktade i anläggningens konstruktion. SSM observerar att SKB beskriver 
att dessa saknas för Clab. SSM gör därmed bedömningen att SKB behöver 
åtgärda bristen.  
 
SSM bedömer att SKB uppfyller kraven inom underområdet 
säkerhetstekniska driftförutsättningar; upplägg och hantering. SSM påpekar 
att enligt andra delar i ÅHB framkommer det visserligen olika typer av 
brister som kan beröra STF:s innehåll, dvs. kompletteringar kan behövas. 
Det framgår dock att själva verksamheten inom STF hanteras enligt gällande 
krav. SSM anser att SKB har en fungerande verksamhet för uppdatering av 
STF där man säkerhetsprövar ärenden och meddelar myndigheten. 
 
SSM bedömer att SKB uppfyller kraven inom underområdet bedömning, 
klassificering och hantering av brister enligt kategori 1, 2 och 3.  
  
SSM bedömer att SKB i allt väsentligt uppfyller kraven inom underområdet 
hantering av uppdagade förhållanden (inkl. oklara säkerhetslägen).  
 
SSM bedömer att SKB i allt väsentligt uppfyller kraven inom underområdet 
arbetsberedning, arbetsbeskedshantering och objektavställningar.  
 
SSM bedömer att SKB uppfyller kraven inom underområdet genomförande 
av funktionsprov och driftklarhetsverifiering. 
 
SSM gör observationen att funktionskontroller för tryckbärande anordningar 
inte beskrivs explicit för underområde program för funktionskontroll. 
Därmed bedömer SSM att åtgärdandet av brister avseende 
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driftklarhetsverifieringar ska, då det är relevant, också omfatta sådana 
tryckbärande anordningar vars integritet har betydelse för personalens skydd 
mot ohälsa och olycksfall. SSM gör också på motsvarande sätt bedömningen 
att SKB bör överväga att revidera innehållet i sitt program för 
funktionskontroller för att säkerställa att system och andra anordningar av 
betydelse för det fysiska skyddet av anläggningen inkluderas i programmet.  
 
SSM gör den samlade bedömningen att SKB har en verksamhet inom 
område 4 Driftverksamheten, inklusive hanteringen av brister i barriärer och 
djupförsvar, där funna brister är av måttlig strålsäkerhetsbetydelse. SSM:s 
bedömning baseras förutom på ÅHB även på följande underlag (12), (13), 
(8). 

6.5 Område 5 om härd- och bränslefrågor samt 
kriticitetsfrågor 
 
Kriticitetsanalyser och strategier för att förhindra oavsiktlig kriticitet  
 
Verksamhetsbeskrivning 
I detta avsnitt redovisar SKB acceptanskriterier för neutronmultiplikations-
konstanten keff för händelseklasserna H1-H4. Referens ges till SAR Kapitel 
3 – Krav och konstruktionsförutsättningar (14). Avsnittet redovisar att två 
referensbränsletyper, en för vardera BWR- respektive PWR-bränsle, analy-
seras med avseende på kriticitetssäkerhet. Det framgår att analyserna genom-
förts för olika kassettyper, anrikning, med och utan BA-kreditering samt ett 
antal rekonstruerade bränsleelement. Det framgår medelanrikning för 
respektive analysfall. Vidare framgår att kriticitetssäkerhetsanalyserna 
utförts för ett antal fall inom händelseklasserna H1-H4 och att acceptans-
kriterierna på keff uppfylls för alla analyserade fall. Referens ges till SAR 
8.3.7 – Kriticitetssäkerhet, för beskrivning av analyserna samt de 
analyserade fallen (15).  
 
SKB beskriver att alla bränslekonstruktioner som lagras i Clab måste visas 
vara mindre reaktiva än referensbränslekonstruktionerna eller tidigare 
godkända bränsletyper. Verifieringsarbetet för det sker enligt redovisad rutin 
och instruktion. Verifiering leder fram till en förteckning av godkända 
bränsletyper i Clab. Efter verifikation anmäls nya bränsletyper för lagring i 
Clab till SSM. Godkända bränsletyper registreras i en bränsledatabas och 
finns redovisade i referensrapport till SAR. 
 
SKB redovisar även att ett antal administrativa åtgärder införts i syfte att 
klara acceptanskravet för keff. Dessa administrativa begränsningar finns inte 
systematiskt beskrivna i SAR.  
Vidare redovisas förfarandet i korthet om hur man säkerställer att rätt och 
godkända bränsletyper transporteras till Clab och hur det verifieras vid 
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mottagning. Vidare beskrivs ansvarsfördelningen mellan Clab och 
kärnkraftverken vid transport av kärnbränsle.  
 
Det framgår också att bränslehantering inom Clab sker enligt driftorder. 
Ansvarsfördelningen för styrning av bränslehantering samt godkännande av 
driftorder redovisas. I samband med godkännande av driftorder kontrolleras 
att administrativa begränsningar för bränslehanteringen innehålls. 
 
Det redovisas även att utöver bränsle med godkända projektkoder för lagring 
i Clab lagras även andra bränsletyper med särskilda godkännanden. 
 
SKB anser, vid bedömningstillfället, att nuvarande kriticitetsanalyser och 
strategier för att förhindra oavsiktlig kriticitet uppfyller i allt väsentligt 
gällande säkerhetskrav, men att vissa förbättringar är önskvärda. 
 
Organisation, kompetens och resurser, ledning och styrning för 
kravområdet 
 
Organisation 
SKB redovisar ansvarsfördelningen för kriticitetssäkerhet vid Clab. Det 
framgår att anläggningschefen ansvarar för att det ska finnas SAR och STF 
samt att anläggningen drivs inom de ramar som anges i SAR. Vidare framgår 
att Safeguardsansvarig ansvarar för styrning av bränslehantering och att 
enheten Transport ansvarar för godkännande av nya bränsletyper för 
transport och lagring, enligt redovisad instruktion. Bränsleingenjör inom 
enheten Transport styr arbetet med verifiering av nya bränsletyper enligt 
redovisad rutin och instruktion.  
 
Kompetens och resurser 
Det framgår att SKB har egen kompetens och resurser för de uppgifter som 
beskrivs i avsnittet, förutom kriticitetssäkerhetsanalyser vilket utförs av 
externa leverantörer som har kompetens och resurser för arbetet.  
 
Ledning och styrning 
SKB refererar i (1) till SAR Kapitel 3 – Krav och konstruktionsförutsätt-
ningar där krav och standarder som anläggningen analyserats mot redovisas.  
 
Vidare redovisar SKB att det finns internationella anvisningar för hur 
kriticitetssäkerhetsanalyser ska genomföras och vilka acceptanskriterier som 
ska tillämpas. SKB uppger att detta regelverk tillämpas för Clab vilket 
innebär att kriticitetssäkerheten är hög. 
 
Av avsnitten Kriticitetsanalyser och strategier för att förhindra oavsiktlig 
kriticitet samt Ledning, styrning, organisation, kompetens och resurser för 
kravområdet framgår att SKB har gjort en nutidsanalys av 
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kriticitetssäkerheten, att en värdering gjorts samt att åtgärdsbehov 
identifierats.  
 
SKB redovisar för vilka områden styrande dokument behövs och skriver 
samtidigt att de behöver förbättras i ett antal avseenden: 

� Det bör i de styrande dokumenten endast finnas en enda förteckning 
som redovisar godkända bränsletyper och projektkoder. I den mån 
det finns behov av att i andra sammanhang hänvisa till en 
förteckning över godkända bränsletyper och projektkoder bör det 
ske genom referens till den enda godkända förteckningen. 

� De administrativa begränsningarna bör finnas samlade på en eller 
högst två olika platser i de styrande dokumenten.  

� Den grundläggande metodiken för hur kriticitetssäkerhetsanalysen 
analyseras med utgångspunkt från referensbränslekonstruktioner och 
bränsletyper bör beskrivas i SAR Allmän del, Kapitel8 - 
Säkerhetsanalys. Av beskrivningen bör också framgå hur 
kriticitetssäkerhetsanalysens resultat i termer av godkända 
bränsletyper, projektkoder och administrativa begränsningar finns 
redovisade.  

� I den rutin som beskriver verifieringen av nya bränsletyper bör det 
tydligare beskrivas hur analysmetodiken är kopplad till 
säkerhetsanalysen och hur godkända bränsletyper och projektkoder 
är relaterade till det dimensionerade bränslet som finns beskrivet i 
SAR samt till de administrativa begränsningarna.  

� Arbetssättet för att säkerställa att de administrativa begränsningarna 
iakttas vid hanteringen i Clab bör beskrivas i styrande dokument. I 
den mån de administrativa begränsningarna ska inarbetas som 
mjukvarubaserade spärrar i Dark bör detta beskrivas samt därtill 
också hur detta ska kvalitetssäkras.”  

 
SKB anser, vid bedömningstillfället, att nuvarande ledning, styrning, 
organisation, kompetens och resurser för kriticitetssäkerhetsarbetet uppfyller 
i allt väsentligt gällande säkerhetskrav, men avsevärda förbättringar är 
önskvärda. 
 
Bedömning  
Av de allmänna råden till 4 kap. 4 § SSMFS 2008:1 framgår att ”Referenser 
till de krav och standarder som gäller för anläggningens utformning bör 
redovisas liksom den nyare säkerhetsstandard och praxis som är en följd av 
utvecklingen inom vetenskap och teknik, och som bedöms vara tillämplig på 
anläggningstypen. Motiveringar bör kunna ges för urvalet när det gäller de 
senare standarderna.” 
 
SSM finner i det granskade underlaget ingen tydlig referens till 
vilka ”internationella anvisningar” som avses angående genomförande av 
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kriticitetssäkerhetsanalys.  SSM bedömer därför att det är oklart i det 
granskade underlaget vilka standarder som tillämpas avseende 
kriticitetssäkerhetsanalyser vid Clab. 
 
SSM bedömer att SKB inte redovisar eller kommenterar om det finns ny 
säkerhetsstandard som är relevant för anläggningen.  
 
Av de allmänna råden till 4 kap. 4 § SSMFS 2008:1 framgår att ”Analyser 
bör göras av hur anordningar och verksamheter inom varje område 
uppfyller såväl myndighetskrav som interna krav vid analystillfället och om 
de tillämpade lösningarna har fortsatt kapacitet att förebygga sådana 
möjliga brister i barriärer och djupförsvaret som kan leda till radiologisk 
olycka.” 
 
SSM bedömer att ovan citerat stycke ur allmänna råden uppfylls. SSM:s 
bedömning av åtgärden i nutidsanalysen bedöms i avsnittet med 
framtidsanalysen.  
 
Av de allmänna råden till 4 kap. 4 § SSMFS 2008:1 framgår att ”Vidare bör 
en systematisk analys göras inom varje område av hur anordningar och 
verksamheter uppfyller för anläggningen relevant ny säkerhetsstandard och 
praxis. Åtgärdsbehov som följer av dessa analyser bör listas och dess 
säkerhetsbetydelse värderas med hjälp av deterministiska och i 
förekommande fall probabilistiska metoder, eller där detta inte är möjligt 
eller rimligt genom expertbedömning med angivna kriterier.” 

SSM bedömer att SKB inte redovisar en systematisk genomgång eller 
kommenterar om det finns ny säkerhetsstandard och praxis inom 
kriticitetssäkerhet som anläggningen behöver analyseras mot. 
 
Av de allmänna råden till 4 kap. 4 § SSMFS 2008:1 framgår att ”Där 
anläggningen inte uppfyller relevant ny säkerhetsstandard bör åtgärder 
vidtas om detta bedöms vara rimligt med hänsyn till säkerhetsnyttan och 
lämpligt med tanke på anläggningens befintliga 
konstruktionsförutsättningar. För sådana åtgärder och andra åtgärder som 
inte är av akut karaktär, men som bedöms behöva genomföras för att 
anläggningen ska kunna drivas vidare med hög säkerhet fram till nästa 
prövningstillfälle, bör en åtgärdsplan upprättas. Åtgärdsplanen bör ange 
prioriteringar, typ av åtgärder och tid för genomförande. Planen bör efter 
fastställande föras in i anläggningens säkerhetsprogram.” 
 
SSM finner i det granskade underlaget ingen redovisning av en systematisk 
genomgång eller kommentarer om huruvida det finns ny säkerhetsstandard 
och praxis vad gäller kriticitetssäkerhet som anläggningen behöver 
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analyseras mot.  
 
SSM ska enligt SSM:s granskningsrutin för PSR: Kontrollera att berörda 
krav har beaktats av tillståndshavaren samt att det finns beskrivning av hur 
man anser sig uppfylla kraven.   
 
SSM bedömer att, för Clab relevanta punkter enligt SSM:s granskningsrutin 
för PSR, är underområdena: 

� ledning och styrning av härd- och bränslefrågorna, 
� organisation, kompetens och resurser för härd- och bränslefrågorna 

samt  
� kriticitetsanalyser och strategier för att förhindra oavsiktlig kriticitet. 

 
Tillhörande kravreferenser är 2 kap. 1 § (delen om oavsiktlig kriticitet), 3-5 
§§, 7-9 §§ och 3 kap. 1 § SSMFS 2008:1.  
 
Med referens till ovan sammanfattat underlag ur SKB:s ÅHB (1), bedömer 
SSM att SKB har beaktat kraven enligt ovan samt beskrivit på vilket sätt 
man anser sig uppfylla dem. SSM gör därför bedömningen att kraven 
uppfylls.  
 
SSM gör även bedömningen att SKB bör genomföra erfarenhetsåterföring 
avseende rutinerna för administrativa begränsningar som omfattar bränslen 
som är mer reaktiva än referensbränslet, eftersom rutinerna endast är 
beskrivna i instruktioner och inte i SAR. ÅHB bör omfatta beskrivning av 
sådan erfarenhetsåterföring.   
 
SSM gör den samlade bedömningen det finns brister som framgår enligt 
bedömningarna för underområdena. Dessa brister avser sättet att ta fram 
ÅHB.  
 

6.6 Område 6 om beredskapen för haverier 
 
Beredskapsverksamheten 
I kapitlet beredskapen för haverier, sammanfattar SKB kravbilden, ger en 
kortfattad beskrivning av beredskapsverksamheten samt värderar hur SKB 
uppfyller de krav som ställs. SKB redogör även för hur de arbetar med 
beredskapskraven där det under de senaste åren har skett en utveckling inom 
området (16). SKB beskriver att övningsverksamheten och tillhörande 
metodik har prioriterats vid anläggningen. Beredskapsledningen i 
beredskapsorganisationen har försetts med fler personer för att stödja det 
administrativa arbetet i ledningscentralen under en händelse. Dessutom har 
ledningscentralen försetts med bättre teknisk utrustning samt färdiga mallar 
och blanketter för dokumentering av loggbok under en händelse. 
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Bedömning 
SSM har ingen avvikande uppfattning mot SKB:s bedömning av uppfyllande 
av gällande kravbild för beredskapen vid anläggningen. 
 
SSM gör den samlade bedömningen att SKB uppfyller kraven inom området 
för beredskapen för haverier. 

6.7 Område 7 om underhåll, material- och kontrollfrågor med 
särskilt beaktande av degradering p.g.a. åldring 
 
Underhållsstrategi och underhållsprogram 
Enligt SKB:s beskrivning finns definierade mål för verksamheten som en del 
av en övergripande underhållsstrategi. Systematiken för genomförandet 
bygger bl.a. på underhållsintervaller, underhållsinstruktioner, rondlistor och 
statistik. Områden som ingår är el, instrument, mekaniska komponenter, 
mekaniska system och vissa byggnadsdelar.  
 
Program för funktionskontroll 
Enligt SKB:s beskrivning används arbetsorder som underlag för att 
genomföra objektprov efter genomförda ingrepp komponenter eller system. 
Ytterligare driftklarhetsverifiering genomförs av det centrala 
kontrollrummet. Funktionskontrollerna utförs dels av verksamhetsområdet 
Anläggningsdrift och dels av underhållsgruppen FU. SKB uppger att inom 
Anläggningsdrift pågår förbättringsarbete avseende rutinerna för 
driftklarhetsverifiering. 
 
Program för återkommande kontroll av mekaniska anordningar 
SKB uppger att det tidigare inte fanns någon kontrollgruppsindelning i 
kontrollprogrammet, men att man sedan dess har tagit fram instruktioner 
som styr framtagningen av ett kontrollprogram. Tillämpningen av 
instruktionerna resulterar i ett årligt kontrollprogram med kontrollgrupper, 
omfattning och intervall enligt SSM:s föreskrifter samt krav i 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om besiktning och kontroll.  
 
Program för identifiering, hantering och förebyggande av 
åldersrelaterade försämringar och skador som kan uppkomma 
SKB uppger att man har arbetat med att komplettera instruktionerna för 
hantering av åldersrelaterade försämringar och skador efter ett föreläggande 
från myndigheten. En systematisk genomgång av anläggningen har gjorts 
och sammanfattats i ett åldringsprogram, vilket bekräftas av tillsyn gjord av 
myndigheten för perioden 2008-2009 (12). 
 
Genomförande av återkommande kontroll av mekaniska anordningar 
och samverkan med ackrediterat kontrollorgan 
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Enligt SKB anlitas ackrediterat kontrollorgan och/eller ackrediterat 
laboratorium för provning och besiktning. Provtryckning av 
säkerhetsventiler utförs av OKG i samarbete med kontrollorgan.   
 
Omfattning av och hantering av skador i mekaniska anordningar och 
andra byggnadsstrukturer 
Enligt SKB tillämpar man en projektstyrmodell (PSM) då skador hittas vid 
pågående ingrepp i system eller komponenter. Vissa skador kan föranleda 
anläggningsändringar som också hanteras med PSM. Klassificering och 
utredning av skador samt kvalificering av metoder mm styrs av instruktioner. 
SKB uppger att man håller på och inför rutiner vid bedömningstillfället. 
Enligt SKB är kraven nya för Clab inom detta område.  
 
Organisation, kompetens och resurser för underhåll, återkommande 
kontroll, skadehantering och hantering av åldersrelaterade 
försämringar 
SKB uppger att ansvaret för underhåll finns hos chefen för Clab:s 
verksamhetsområde Anläggningsteknik samt att ansvaret för arbetsledning 
vilar hos gruppchefen för underhåll. Underhållsverksamheten styrs med 
hjälp av ledningsdokument. En separat instruktion föreskriver funktionen 
systemansvarig för varje system på Clab. SKB uppger att man kompletterar 
den egna personalstyrkan ibland med externa resurser och att även den 
processen styrs med instruktion. SKB beskriver vidare rutiner för 
erfarenhetsåterföring, måluppfyllelse och rapportering.  
 
Uppföljning av avhjälpande underhåll (TUD, indikatorer) 
SKB uppger att verksamheten vid Clab skiljer sig avsevärt från den vid 
kärnkraftverken och TUD används inte, men SKB har funktionen 
Systemansvar som ansvarar för uppföljning och analys. För verksamheten 
finns instruktion Clab - Verksamhetsstyrningsdokument för anläggningsteknik 
SDDC-954 som stöd och det går att ta fram trender på system eller 
komponent avseende felanmälansstatistik. Erfarenhetsåterföring från andra 
anläggningar bedrivs internt under etablerade former med ledningsens insyn. 
SKB uppger att man planerar att under 2009 anställa en person som bland 
annat kommer att syssla med mer systematiska analyser.   
 
Bedömning 
SSM bedömer att SKB uppfyller kraven för underområde underhållsstrategi 
och underhållsprogram, men behöver åtgärda brister. SSM bygger 
bedömningen på att SKB inte framlägger någon närmare beskrivning i ÅHB 
om huruvida det i underhållsprogrammet ingår någon konkret strategi för 
hantering av åldringsfrågor. Det saknas också ställningstagande till om 
valideringar av underhållsmetoder samt kalibrering av mätutrustningen, som 
används i underhållsarbetet, görs regelbundet. SSM bedömer att det är en 
brist antingen i verksamheten eller i framtagandet av ÅHB. Ett 
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åldringsprogram för Clab nämns visserligen i en av SSM genomförd samlad 
strålsäkerhetsvärdering för 2008-2009 (12), men en verksamhetsbevakning 
gjord 2013 av SSM visar att SKB inte implementerat ett program för 
åldringshantering fullt ut i verksamheten. Detta utvecklas mer i avsnittet med 
framtidsanalysen för detta underområde. Dessutom bedömer SSM att SKB 
behöver se över omfattning, struktur och systematik för deras 
åldringshanteringsprogram (17). Verksamhetsbevakningen visar även att 
SKB inte tillräckligt beaktat ett tidigare föreläggande (18), varken vad avser 
åldringshanteringsprogrammets omfattning eller tidpunkt då det skulle vara 
infört vid anläggningen. 
 
SSM bedömer att SKB uppfyller kraven för underområde program för 
funktionskontroll i allt väsentligt, men behöver rätta till bristerna avseende 
driftklarhetsverifiering som de själva har identifierat i sin nutidsanalys. SSM 
gör observationen att funktionskontroller för tryckbärande anordningar inte 
beskrivs explicit. Därmed gör SSM bedömningen att åtgärdandet av brister 
avseende driftklarhetsverifieringar ska, då det är relevant, också omfatta 
sådana tryckbärande anordningar vars integritet har betydelse för 
personalens skydd mot ohälsa och olycksfall. SSM bedömer också att SKB 
bör överväga att revidera innehållet i sitt program för funktionskontroller för 
att säkerställa att system och andra anordningar av betydelse för det fysiska 
skyddet av anläggningen inkluderas i programmet. SSM bedömer att 
motsvarande bör övervägas avseende aktiva komponenters sannolikheter för 
felfunktion med både kvantitativa mått på felsannolikheter samt kvalitativa 
indikatorer. SSM bedömer att funktionskontrollen också bör omfatta 
nödvändiga hjälpsystem som, t.ex. hjälpkraft- och kylsystem. SSM påpekar 
att ytterligare vägledning om underhåll och hantering av åldersrelaterade 
försämringar finns i IAEA:s säkerhetsstandard om underhåll, kontroll och 
provning av kärnkraftsanläggningar (19). 
 
SSM påpekar att senare tillsyn har gjorts inom underområde program för 
återkommande kontroll av mekaniska anordningar (20). SSM bedömer att de 
av SKB för Clab anmälda principer, metoder och tillvägagångsätt för 
framtagning av program för återkommande kontroll uppfyller ställda krav 
och får tillämpas. SSM bedömer dock att SKB i framtiden bör överväga att 
se över kontrollgruppsindelningen för sina mekaniska anordningar i 
anläggningen som i dagsläget är i klass C. 
 
SSM bedömer att SKB inte fullt ut uppfyller kraven för underområde 
program för identifiering, hantering och förebyggande av åldersrelaterade 
försämringar och skador som kan uppkomma. SSM baserar denna 
bedömning på en verksamhetsbevakning gjord 2013 avseende 
åldringshantering, där det framgår att området är bristfälligt hanterat (17). 
SSM bedömer att SKB behöver säkerställa att man tillämpar ett 
åldringsprogram som på ett systematiskt och trovärdigt sätt identifierar de 
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byggnadsdelar, strukturer och komponentermed tillhörande 
åldringsmekanismer. Enligt SSM:s mening behöver programmet också vara 
proaktivt avseende åldringsmekanismer som kan uppträda på oväntade 
ställen. SSM bedömer att även om Clab endast indirekt påverkas av 
effekthöjningarna inom den svenska kärnkraftsindustrin kan det ändå finnas 
skäl att värdera konsekvenser från ändrade driftssätt för åldringsprogrammet 
(21), (22), (23), (24), (25), (26), (27). SSM bedömer vidare att SKB behöver 
inkludera att en rad olika typer av korrosionsmekanismer, försprödning, 
strålningsassisterade skador, termisk åldring, nedbrytningsmekanismer i 
betong, åldring i polymera material samt åldring av elektroniska 
komponenter och system för att åldringsprogrammet ska uppfylla gällande 
krav.   
 
SSM bedömer att SKB uppfyller kraven inom underområde genomförande 
av återkommande kontroll av mekaniska anordningar och samverkan med 
ackrediterat kontrollorgan. SSM gör observationen att SKB även följer 
kraven för området när det gäller årsrapportering (28). 
 
SSM bedömer att SKB uppfyller kraven inom underområde omfattning av 
och hantering av skador i mekaniska anordningar samt (samt 
reaktorinneslutning) och andra byggnadsstrukturer, men bör säkerställa att 
rutinerna är fullt implementerade och uppdaterade. SSM påpekar även att 
kraven inom området inte är nya som antyds i SKB:s ÅHB. De är i stort sett 
likalydande som i tidigare föreskrifter, dvs. SKIFS 2004:1 som blev SSMFS 
2008:1, och i SKIFS 2005:2 som blev SSMFS 2008:13. Kraven har alltså 
gällt under lång tid. SSM bedömer att SKB bör överväga att se över sin 
metodik avseende registreringen av uppgifter om skador när det gäller 
driftläge, upptäcktssätt, skadeutbredning och eventuella konsekvenser av 
skadan, anordningens dimensioner, materialsammansättning och använd 
tillverkningsmetodik. Dessutom bör ingå uppgifter om miljöförhållanden 
samt skademekanism och skadeorsak. Skadeorsaker bör bl.a. baseras på 
resultat från metallografiska undersökningar av uttagna materialprov. 
 
SSM bedömer att SKB uppfyller kraven inom underområde organisation, 
kompetens och resurser för underhåll, återkommande kontroll, 
skadehantering och hantering av åldersrelaterade försämringar, men behöver 
åtgärda brister. Baserat på tidigare tillsyn gör SSM observationen att SKB 
har infört ett kompetensstödsystem som bedöms ge goda förutsättningar för 
SKB att utveckla kompetenssäkringen inom organisationen. SSM bedömer 
att SKB, inom området, har utvecklats i en positiv riktning avseende 
värdering av arbete utfört av inhyrd personal (13), (8). 
 
SSM bedömer att SKB uppfyller krav inom underområde uppföljning av 
avhjälpande underhåll (TUD, indikatorer), men har också brister inom 
verksamheten. SSM bedömer att SKB behöver bygga ut sin kapacitet inom 
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uppföljning och analyser så att den är systematisk och adekvat för att kunna 
uppfylla gällande strålsäkerhetskrav. SSM bedömer att probabilistiska 
säkerhetsanalyser och TUD är aktuellt inom vissa delar av Clab:s 
verksamhet. 
 
SSM gör den samlade bedömningen att SKB har en verksamhet inom 
område 7 Underhåll, material- och kontrollfrågor med särskilt beaktande av 
degradering p.g.a. åldring, där funna brister är av måttlig 
strålsäkerhetsbetydelse. 

6.8 Område 8 om primär och fristående säkerhetsgranskning 
 
Den primära säkerhetsgranskningens omfattning och inriktning 
Det framgår att den primära säkerhetsgranskningen (PSG) har de 
huvudsakliga komponenterna: sakgranskning, kvalitetsgranskning och 
anläggningsvis säkerhetsvärdering (ASV). PSG är separerad från den 
fristående säkerhetsgranskningen (FSG). Det finns granskningsplaner för de 
olika sakområdena som stöd vid granskningarna. Granskningar utförs på 
tekniska ändringar i anläggningen, inträffade händelser och uppdagade 
förhållanden.  
 
Ledning och styrning av den primära säkerhetsgranskningen 
SKB uppger att avdelning S är kravställande för den övergripande 
granskningsprocessen och att linjen ansvarar för att PSG utförs. Enligt SKB 
finns det ett ledningssystem för PSG. SKB anser att urvalskriterierna för vad 
som ska säkerhetsgranskas behöver utvecklas vidare. Anpassningen av 
granskningsplanerna till de acceptanskriterier som finns i de allmänna råden 
till SSMFS 2008:1 kan också förbättras. 
 
SSM gör observationen att SKB har, sedan tiden för innevarande ÅHB:s 
nuläge, genomfört förbättringsarbete avseende urvalskriterierna i 
ledningssystemet samt granskningsplanernas acceptanskriterier enligt 
allmänna råd till SSMFS2008:1 (13) och (8). 
 
Organisation, kompetens och resurser för den primära 
säkerhetsgranskningen 
SKB preciserar definitionerna för sak- och kvalitetsgranskning, 
anläggningsvis säkerhetsvärdering (ASV), chefsansvar och roller mm. 
avseende organisation, kompetens och resurser. SKB uppger att externa 
resurser anlitas inom vissa kompetensområden. 
 
Fristående säkerhetsgranskningens omfattning och inriktning 
SKB uppger att instruktion SD-037 tillämpas. FSG begärs från linjen, men 
avdelning S har en parallell rättighet att begära in ärenden för granskning 
samt skulle också kunna uppmana linjen att ompröva beslut om 
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säkerhetsgranskning. SKB uppger dock att sådana omprövningsdelegeringar 
inte har skett sedan SKB övertog verksamheten från OKG, men däremot har 
diskussioner inom säkerhetsledningen (läs: ledningen för avdelning S) i 
enstaka fall resulterat i att omprövningar för Clab:s ärenden gjorts.    
SKB uppger att vid FSG bedöms sakfrågan och hur ärendet hanterats enligt 
kraven i SSMFS 2008:1. SKB redogör för att det finns svårigheter att 
definiera en heltäckande granskningsprocess när det gäller hantering av 
angränsande frågor för ärendet. SKB anser att en förutsättning att kunna 
genomföra heltäckande granskningar är att granskarna har hög kompetens. 
 
Ledning och styrning av den fristående säkerhetsgranskningen 
SKB redogör för att indelningen av FSG-funktionen är organiserad i en stab 
underställd VD för att graden av fristående gentemot linjen ska 
vidmakthållas. Riktlinjer påtalas för vad en FSG ska innehålla liksom FSG:s 
uppdrag tilldelat från VD, som är att FSG i sina granskningar ska kontrollera 
att säkerheten är tillfredställande samt att SKB lever upp till lagkraven. SKB 
skildrar även beslutsordning och rutiner vid hantering av förbehåll i 
granskningsärenden där FSG ingår som underlag. SKB preciserar i ÅHB 
beskrivningen av hur man i beslutsordningen förhåller sig till jäv samt även 
säkerhetskommitténs rådgivning. 
 
Organisation, kompetens och resurser för den fristående 
säkerhetsgranskningen 
SKB definierar FSG:s roll i organisationen (dvs. inom avdelning S) inklusive 
dess fristående från linjen.  
 
Enligt SKB finns den mesta kompetensen hos avdelningen som FSG tillhör 
även om vissa brister finns t.ex. inom bränslefrågor, el, MTO och långsiktig 
säkerhet. SKB:s målsättning är att det åtminstone ska finnas kompetens för 
att kunna göra en bedömning om huruvida externa resurser behöver anlitas 
inom ett givet sakområde. 
 
Enligt SKB har det aldrig förekommit att ärenden av budgetskäl granskats 
med för låg kompetens eller kvalitet, men resurser har i vissa fall saknats för 
en snabb handläggning. SKB utvecklar i ÅHB sin syn på bemanningen och 
konstaterar att man genom rekryteringar minskat sårbarheten inom FSG, 
dock utan att närmare beskriva vilka svaga punkter som anses ha blivit 
förstärkta. SKB uppger att man kommer att utbilda internt inom 
bränsleområdet samt planerar att hantera belastningstoppar inom flera andra 
områden med hjälp av ett nätverk av konsulter.    
 
SKB beskriver arbetssätt och instruktioner inom hantering av 
anmälningsärenden.  
Flera olika typer av ärenden är anmälningspliktiga, exempelvis ändrade 
planer för fysiskt skydd och beredskapsplaner, anmälan om uppdragstagare 
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samt tekniska och organisatoriska ändringar som kan påverka förhållanden 
som angivits i SAR.  
Urvalet som anmäls till myndigheten görs av anläggningschefen för Clab med 
stöd av anläggningsingenjören, ibland med bistånd från avdelning 
S. Anmälningsärenden styrs av instruktion SD-047 och genomgår PSG och FSG 
i enlighet med kraven i SSMFS 2008: l.  
 
Hantering och dokumentering av granskningsresultat 
Av SKB:s beskrivning framgår hur ansvaret över omhändertagandet av 
granskningsresultat är uppdelat funktionsvis samt vilken slags mötesrutiner 
man tillämpar. Enligt SKB dokumenteras bl.a. kommentarer om förbehåll 
och man sammanfattar säkerhetsvärderingar i en uppföljningslista. 
 
Bedömning 
SSM bedömer att SKB i allt väsentligt uppfyller gällande krav inom 
underområde primära säkerhetsgranskningens (PSG) omfattning och 
inriktning.  
 
SSM bedömer att SKB bör överväga att på ett ännu tydligare sätt ange sina 
bedömningskriterier skriftligt i tillämpade instruktioner (12), (13) och (8).    
 
SSM bedömer att SKB uppfyller kraven för underområde ledning och 
styrning av den primära säkerhetsgranskningen i allt väsentligt. SSM gör 
dock bedömningen att det finns behov av vissa förbättringar. Exempelvis 
händer det fortfarande någon gång att anmälningar blir sena, att 
säkerhetsredovisningar saknas i bilagorna och att bedömningskriterier är 
otydligt formulerade. SSM bedömer därför att SKB bör utveckla 
ledningssystemet avseende tidsstyrning och återkoppling mellan 
delprocesserna kvalitetsgranskning, sakgranskning och anläggningsvis 
säkerhetsvärdering ASV mot resten av linjeverksamheten samt även 
genomföra fördjupade utbildningar inom organisationen (29).   
 
SSM bedömer att SKB uppfyller kraven inom underområde organisation, 
kompetens och resurser för den primära säkerhetsgranskningen (PSG). SSM 
gör observationen att SKB inte tar ställning till oberoende vid PSG då det 
anlitas externa resurser. SSM bedömer att SKB bör se över detta i sitt 
arbetssätt. 
 
SSM bedömer att SKB uppfyller kraven för den fristående 
säkerhetsgranskningens (FSG) omfattning och inriktning. Enligt senare 
tillsyn gjord av SSM, efter tiden för ÅHB:s framtagande, framgår det att 
SKB har en FSG funktion som i stort uppfyller gällande krav (13) och (8). 
SSM bedömer dock också att SKB bör åtgärda vissa brister som mest 
handlar om förtydligande av omfattningen och inriktningen i 
ledningssystemet för FSG:s verksamhet (alternativt bör se över sitt sätt att 
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beskriva och framställa kritiska aspekter i ÅHB). SSM bedömer att SKB bör 
säkerställa att omfattningen av verksamheten med säkerhetsgranskningar är 
känd för linjen och säkerhetsgranskningsorganisationen samt att 
ledningssystemet är inriktat på att FSG har rätt kompetens. 
  
SSM gör observationen att avd. S inte har begärt omprövningar av 
granskningsbeslut, medan S ledning har gjort det i enstaka fall. SSM 
bedömer därför att SKB bör se över inriktningen i sitt ledningssystem 
avseende att avd. S har tillräckligt med mandat, integritet och stöd från 
ledningen så att dess kompetens kommer till sin rätta på ett optimalt sätt 
inför rekommendationer om granskningsbeslut. SSM anser också att SKB 
bör på motsvarande sätt se över inriktningen för avd. S lednings verksamhet 
så att kriterier för och tillämpningar av ändrade delegeringsbeslut 
systematiseras bättre i processflödet. 
 
SSM bedömer att SKB bör definiera och implementera en heltäckande och 
allsidig granskningsprocess när det gäller hantering av angränsande frågor 
till granskningsärenden. 
 
SSM bedömer att SKB bör definiera inriktningen och omfattningen för 
FSG:s oberoende då externa resurser anlitas. SSM bedömer också att 
processflöde avseende säkerhetskommitténs arbete bör förtydligas i samband 
med genomförandet av FSG. 
 
SSM bedömer att SKB uppfyller kraven för underområde ledning och 
styrning av den fristående säkerhetsgranskningen i allt väsentligt. SSM 
bedömer dock att det finns behov av att i ledningssystemet ytterligare 
förbättra tidsstyrningen. SSM bedömer att SKB bör förbättra tidsstyrningen 
generellt inom säkerhetsgranskningen, men också specifikt för FSG. SSM 
anser att SKB på motsvarande sätt bör förbättra sin kvalitetsstyrning så att 
SAR-bilagor kan tas fram i tid och granskas av FSG för ärenden som innebär 
anmälningar till myndigheten samt andra typer av granskningsärenden.  
 
SSM observerar att SKB anlitar externa resurser då jäv föreligger. SSM 
bedömer därmed att SKB bör uppdatera ledningssystemet avseende 
anlitandet av externa resurser för eventuella andra behov, med jäv 
undantaget, och i sådana fall särskilt utveckla ledningssystemet så att FSG:s 
oberoende ställning främjas. SSM bedömer att SKB bör utveckla 
ledningssystemet avseende utbildning och kompetens om och för FSG.   
 
SSM bedömer att SKB i allt väsentligt uppfyller kraven inom underområde 
organisation, kompetens och resurser för den fristående 
säkerhetsgranskningen (FSG), men bedömer att det är en brist att man i 
nuläget inte har tillräcklig redundans för att kunna hantera belastningstoppar. 
SSM bedömer att SKB behöver åtgärda bristen för att uppfylla gällande 
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krav. Som ytterligare kommentar till den nämnda bristen har SSM vid senare 
tillsyn noterat brister i spårbarhet och ställningstaganden från FSG, vilket 
kan indikera kvalitetsbrister vid sidan av den brist som rör tidsbrist enligt 
SKB:s beskrivning i ÅHB avseende FSG:s arbete vid belastningstoppar (8). 
 
SSM bedömer att SKB uppfyller gällande krav inom underområde hantering 
av anmälningsärenden.  
 
SSM bedömer att SKB uppfyller gällande krav inom underområde hantering 
av granskningsresultat i allt väsentligt. SSM observerar att SKB inte har 
någon instruktion i bruk för hantering av granskningsresultat. SSM bedömer 
således att SKB bör överväga att se över behovet av att dokumentera sitt 
arbetssätt i instruktioner för hantering av granskningsresultat.  
 
SSM gör den samlade bedömningen att de funna bristerna är av måttlig 
strålsäkerhetsbetydelse när det gäller nutidsanalysen för område primär och 
fristående säkerhetsgranskning. 

6.9 Område 9 om utredning av händelser, 
erfarenhetsåterföring samt extern rapportering 
 
Ledning, styrning, kompetens och resurser för utredning av händelser 
och förhållanden 
Det framgår av SKB:s beskrivning att det finns definierade beslutsvägar och 
ett ledningssystem för värdering och överprövning av beslut för att förhindra 
återupprepning av händelser och förhållanden. SKB uppger att mötesforum 
är etablerade för utredning av händelser och att ledningssystemet fungerar 
bra i allt väsentligt inom verksamhetsområdet. 
 
Enligt SKB behöver dock de värderingar som tillämpas i driftmöten 
avseende händelser formuleras tydligare. SKB anser också att särskilda 
resurser behöver avsättas för att förbättra kvaliteten hos de utredningar som 
föregår behandlingen av händelser och uppdagade förhållanden vid 
driftsammanträden. SKB pekar även i sammanhanget på befintliga rutiner 
för rapportering av upplysningar till Strålsäkerhetsmyndigheten avseende 
verksamhetsområdet. 
 
Tillämpad utredningsmetodik för olika typer av händelser 
Det framgår av SKB:s beskrivning att händelser analyseras systematiskt med 
utgångspunkt från beskrivning av händelser i logiska flöden. Det inkluderar 
även bl.a. grundorsaksanalyser. SKB uppger att metodiken inte är 
dokumenterad, förutom vad gäller MTO-analys, och att det saknas en 
funktion som arbetar med denna typ av frågor. 
 
För grundorsaksanalys med MTO-perspektiv finns särskilt utbildad personal. 
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Denna personal ingår i nätverket MTO och säkerhetskultur som leds av 
funktionsområdesansvarig vid avdelningen Kärnteknisk säkerhet. MTO-
analyser beställs av verksamhetsansvariga.  
 
Ledning, styrning, organisation, kompetens och resurser för intern och 
extern erfarenhetsåterföring 
Det framgår av SKB:s beskrivning att samarbete inom erfarenhetsåterföring 
bedrivs med ERFATOM och Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU). 
Inom Clab finns en grupp som arbetar med erfarenhetsåterföring, Clab-ERF.  
Medlemmarna i Clab-ERF har kompetens för drift, underhåll, strålskydd, 
arbetsmiljö och MTO. Clab-ERF är rådgivande till anläggningschefen. SKB 
uppger att Instruktionen för Clab-ERF är otydlig i fråga om mandat i 
förhållande till verksamheten. Instruktionen innehåller inte heller tydliga 
kriterier för urvalet av vilka erfarenheter som ska föras vidare samt hur 
uppföljning sker.  
 
Processen för intern och extern erfarenhetsåterföring 
Det framgår av SKB:s beskrivning att samarbete inom erfarenhetsåterföring 
bedrivs med ERFATOM och Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU). 
SKB:s grupp för erfarenhetsåterföring, Clab-ERFA rapporterar från externa 
samarbeten vidare internt till olika verksamhetsområden inom Clab. Viss 
uppföljning och utvärdering av Clab-ERFA görs kvartalsvis. Av vilken del 
av Clab:s organisation det genomförs framgår inte. SKB beskriver fler 
mötesforum, arbetssätt och rapporteringar inklusive MTO-analyser inom 
organisationen. 
 
SKB arbetar inte aktivt med trendanalyser men överväger möjligheter att 
göra så via samarbete med t.ex. WANO och ERFATOM. SKB deltar även i 
ett antal andra nätverk nationellt och internationellt. 
   
Rutiner, kompetens och resurser för omvärldsbevakning och värdering 
av nya säkerhetsstandarder samt FoU- resultat som har betydelse för 
anläggningens säkerhet (jmf omr. 6.11 och 7.11 om säkerhetsanalyser 
och säkerhetsredovisning samt 6.12 och 7.12 om säkerhetsprogram) 
Det framgår av SKB:s beskrivning att ansvaret för bevakning om förändrade 
krav åligger SKB:s ledningssamordnare. Instruktioner för arbetet finns och 
samordnaren ska informera cheferna om förändringar. Enheten tvärteknik 
bedriver en viss verksamhet inom omvärldsbevakning med syfte att 
säkerställa att nya säkerhetsstandarder samt FoU-resultat värderas och då så 
är lämpligt införs i anläggningens SAR. Denna uppgift är dock inte tydligt 
beskriven i ledningssystem. Hur motsvarande arbete bedrivs för 
säkerhetsprogram (jämför 6.12, 7.12 och 8.12) beskrivs inte. Information om 
FoU kommer också från ledningen och andra källor som t.ex. SKB 
International Consultants, men det beskrivs inte explicit i ledningssystemet. 
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Rutiner och genomförande av rapportering till SSM enligt 7 kap. 1 § 
SSMFS 2008:1 
 Det framgår av SKB:s beskrivning att kriterierna för rapportering, 
kravställda rapporteringstider för rapportering av händelser och förhållanden 
är väl beskrivna i STF. Detta ger god ledning för skiftledaren vid en 
händelse. Ansvarig områdesledare tillämpar beredskapshandboken för 
rapporteringen av händelser. Vissa delar av instruktionerna är inte tillräckligt 
uppdaterade sedan Clab ägdes av OKG. Enligt SKB finns det som helhet 
goda förutsättningar för verksamheten att genomföra rapporteringen med 
kvalitet, men förbättringar behövs avseende kunskapen inom organisationen 
om hur och av vem rapporteringar ska ske. 
 
Rutiner och genomförande av rapportering till SSM enligt 7 kap 2 § 
SSMFS 2008:1 
Det framgår av SKB:s beskrivning att kriterierna för rapportering av kategori 
2 händelser eller händelser som innebär INES nivå 1 rapporteras till 
myndigheten inom 30 dygn. Det finns instruktion för hur rapporteringen ska 
ske samt även instruktioner för primär och fristående säkerhetsgranskning. 
Det är anläggningsingenjören som är processägare. Vissa delar av 
instruktionerna är inte tillräckligt uppdaterade sedan Clab ägdes av OKG.    
 
Rutiner och genomförande av rapportering till SSM enligt 7 kap 3 § 
SSMFS 2008:1 
Det framgår av SKB:s beskrivningar och ställningstaganden hur arbetet med 
dygns-, vecko-, och årsrapportering sker. Driftmöten hålls enligt instruktion. 
Ansvarig för veckorapporten är tjänstgörande skiftledare och godkännande 
utfärdas av anläggningschefen. En dokumentmall används för 
veckorapporten, men någon instruktion finns inte. Uppgiften att 
sammanställa årsrapporten åligger funktionen ingenjör 
verksamhetskoordinering och även här godkänner anläggningschefen.  
 
Rutiner och genomförande av rapportering till SSM enligt 2 kap 5 § 
SSMFS 2008:1 
SKB anger felaktigt att aktuellt krav är 2 kap 5 § SSMFS 2008:13. I SKB:s 
beskrivning finns nutidsanalys, framtidsanalys och åtgärdsbehov för 
rapportering av mekaniska skador. Det är i sammanhanget inte korrekt att 
göra en helhetsbedömning på det sätt som har beskrivits i SKB:s rapport. 
SSM gör observationen att det även har stått fel i SSM:s styrdokument, 
nämligen 2 kap 5§ 2008:17. Det är inte otänkbart att det finns ett samband 
mellan dessa fel, dvs. att varför SKB alltså har använt fel krav i sin 
helhetsbedömning handlar om följdfel orsakat av tryckfelet i SSM:s 
ledningsdokument (6).     
 
Rutiner och genomförande av rapportering till SSM enligt 2 kap 5 § 
SSMFS 2008:1 
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SKB uppger att rutiner och arbetssätt är desamma som angetts i avsnitten 
4.9.6 och 4.9.7. SKB uppger i sin redovisning att ”rapportering enligt 5 
kapitlet 4 § ingår i anläggningens årsrapportering som beskrivs under avsnitt 
4.9.8 ovan.” 
 
Bedömning 
SSM bedömer att SKB i allt väsentligt uppfyller gällande krav avseende 
ledning, styrning, kompetens och resurser för utredning av händelser och 
förhållanden med undantag för några brister. Av underlaget drar SSM 
slutsatsen att organisationen har identifierat ett behov att de värderingar som 
tillämpas i driftmöten avseende bedömning av händelser och förhållanden 
behöver formuleras tydligare. SSM bedömer därmed att SKB behöver 
uppdatera ledningssystemet inklusive rutiner och instruktioner avseende 
värderingar och bedömningsgrunder som tillämpas inom 
verksamhetsområdet.  
 
SSM bedömer vidare att det behov av särskilda resurser för att förbättra 
kvaliteten hos de utredningar som föregår behandlingen av händelser och 
uppdagade förhållanden, som SKB själva har identifierat, behöver 
tillgodoses. 
 
SKB pekar i ÅHB på befintliga rutiner för rapportering av upplysningar till 
Strålsäkerhetsmyndigheten. SSM anser att det inte är tillräckligt att endast 
peka på rutiner för rapportering. SSM anser att SKB:s ledningssystem 
behöver vara utformat på ett sätt som på kontinuerlig basis tillgodoser att 
kännedomen om rapportering och klassificering av händelser och 
förhållanden är väl inarbetade och kända i organisationen. SSM bedömer 
därmed att SKB bör överväga att uppdatera ledningssystemet avseende 
rapportering och klassificering av händelser och förhållanden. SSM bedömer 
även att SKB bör överväga att uppdatera ledningssystemet avseende 
verksamheten med säkerhetsprogram.  
 
SSM bedömer att SKB uppfyller gällande krav avseende att det finns en 
tillämpad utredningsmetodik i bruk för olika typer av händelser. SSM gör 
dock observationen att metodiken, som visserligen är systematisk, till stor 
del är erfarenhetsbaserad samt att det saknas en funktion som arbetar med 
frågor kring utredningsmetodik. SSM bedömer att dessa omständigheter är 
brister. 
 
SSM bedömer att SKB uppfyller krav för ledning, styrning, organisation, 
kompetens och resurser för intern och extern erfarenhetsåterföring, men att 
SKB behöver åtgärda brister inom verksamhetsområdet. SSM bedömer att 
det är en brist att mandat inte är definierat för erfarenhetsåterföring. SSM 
bedömer också att SKB behöver förtydliga vilka delar av organisationen som 

 

 



 
 
 

 Sida: 
42/169 

ska ingå i Clab-ERF. SSM bedömer att det inom gruppen behöver finnas 
kompetens för kärnämne och kärnavfall. 
 
SSM har kännedom om att SKB bedriver verksamhet inom forskning och 
utveckling (FoU). SSM gör dock observationen att det i ÅHB inte beskrivs 
på ett samlat sätt hur ledningssystemet är utbyggt för erfarenhetsåterföring 
från FoU tillbaka till Clab. SSM bedömer att SKB behöver komplettera 
ledningssystemet för erfarenhetsåterföring från resultat av FoU.  
 
SSM bedömer att SKB uppfyller krav avseende processen för intern och 
extern erfarenhetsåterföring, men anser att SKB till viss del behöver 
förtydliga och systematisera arbetssättet inom verksamhetsområdet. SSM 
bedömer att SKB bör överväga att förtydliga hur utvärderingarna av Clab-
ERFA görs och av vilken funktion inom organisationen.     
 
SSM bedömer att SKB uppfyller krav avseende rutiner, kompetens och 
resurser för omvärldsbevakning och värdering av nya säkerhetsstandarder 
samt FoU- resultat som har betydelse för anläggningens säkerhet, men anser 
att SKB behöver förtydliga sitt ledningssystem avseende värdering och 
implementering av säkerhetsstandarder och forskningsresultat i 
verksamheten. Motsvarande beskrivning i ledningssystemet behöver också 
finnas för säkerhetsprogram.   
 
SSM bedömer att SKB uppfyller krav avseende  rutiner och genomförande 
av rapportering till SSM enligt 7 kap. 1 § SSMFS 2008:1, men bedömer 
också att SKB behöver åtgärda de identifierade bristerna avseende 
kännedom om arbetssättet inom organisationen samt aktualitet hos 
checklistor och instruktioner.   
 
SSM bedömer att SKB uppfyller krav avseende rutiner och genomförande av 
rapportering till SSM enligt 7 kap. 2 § SSMFS 2008:1, men gör också 
bedömningen att SKB behöver åtgärda de identifierade bristerna avseende 
mall för RO och andra instruktioner.   
 
SSM bedömer att SKB uppfyller krav avseende rutiner och genomförande av 
rapportering till SSM enligt 7 kap. 3 § SSMFS 2008:1, men bedömer också 
att SKB behöver ta fram en instruktion för veckorapport för att uppfylla 
relevant kravbild. SSM gör observationen att SKB inte i ÅHB har redovisat 
huruvida man uppfyller krav avseende trendning enligt p.7 bilaga 4 
SSMFS2008:1. SSM bedömer att SKB bör se över denna del av 
verksamheten då man sammanställer årsrapporter.       
 
SSM bedömer att SKB inte fullt ut uppfyller kravet för 2 kap 5§ SSMFS 
2008:13, därför att referensen från den paragrafen till 7 kap 3§ SSMFS 
2008:1 inte är helt beaktad.  SSM bedömer att denna brist behöver åtgärdas. 
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SSM gör den samlade bedömningen att de funna bristerna inom område 
förvaring av anläggningsdokumentation har måttlig strålsäkerhetsbetydelse. 

6.10 Område 10 om fysiskt skydd 
SKB redovisar att planen för fysiskt skydd upprättades med utgångspunkt 
från de riktlinjer SKI anvisade medan innehållet i stort är anpassat till 
SSMFS 2008:1, 2 kap 11§ och SSMFS 2008:12. Syftet med planen är att 
beskriva hur kraven uppfylls och att tjäna som hjälpmedel om hur 
föreskrifternas krav ska tolkas och vid bedömning av eventuella avvikelser. 
 
Enligt SKB behandlas organisation, tekniska system och personell 
bevakning där. Planen används främst av bevakningstekniker samt vid 
konstruktion och ombyggnation i de tekniska bevakningssystemen. 
 
Vidare anges att spridningen är mycket begränsad eftersom planen är klassad 
som kvalificerat företagshemlig.  
 
SKB redovisar att hotbilden mot Clab har studerats och analyserats för ett 
antal typfall, där metodiken Target Analysis har använts. Förändringar i 
aktuell hotbild som kan leda till åtgärder följs genom kontakter med Säpo 
samt med andra säkerhetsskyddsansvariga inom kärntekniska anläggningar 
och genom SKB:s egen omvärldsbevakning. 
 
SKB redovisar under Ledning och styrning att i deras ledningssystem finns 
instruktioner som styr verksamheten och även kravbilden för det fysiska 
skyddet förutom ett tjugotal detaljerade instruktioner. 
 
Under Organisation redovisas att ansvaret för fysiska skyddet är delegerat 
från anläggningschefen till chefen för verksamhetsområde Stöd. 
Säkerhetskontroll, rondering m.m. sköts av ett externt bevakningsföretag. 
 
Rubriken Kompetenser och resurser (Bemannings- och kompetenssäkring 
av det fysiska skyddet) delas upp i bevakning, teknisk utrustning och 
operativ drift.  
För bevakning redovisas att den sedan länge är baserad på en extern 
leverantör av bevakningstjänster och att ett detaljerat avtal styr leveransen. I 
samband med att SKB tog över driften av Clab beslutades att gällande avtal 
skulle fortsätta tillämpas för bevakningen av Clab vilket innebär att Clab 
köper en stor del av bevakningstjänsterna från bevakningsbolaget via OKG. 
 
För teknisk utrustning redovisas att den är omfattande och att underhållet 
köps in från OKG. Efterhand som ny utrustning tas i drift via projektet Cans 
så överförs underhållsansvaret till Clab:s egen organisation. Kompetens och 
resurser för underhåll för systemen är en bristvara inom organisationen och 
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dokumentationen av en del av utrustningen som ingår i det fysiska skyddet 
är dåligt uppdaterad. 
 
För operativ drift redovisas att det är en samfunktion mellan 
bevakningsföretaget, kontrollrumspersonalen och Clab:s 
bevakningstekniker. De pågående arbetena med en anpassning till SSMFS 
2008:12 inkluderar en flyttning av BC-funktionen till Clab vilket ökar 
närheten och förutsättningarna för samarbete. 
 
Under Uppföljning och kontroll redovisas att uppföljningen av den 
operativa verksamheten sker månadsvis i möten med Clab:s ledningsgrupp 
och sker i huvudsak med hjälp av nyckeltal. Controllerfunktionen för det 
fysiska skyddet sköts av Säkerhetsskyddschefen som är utbildad för 
ändamålet och har en inom företaget fristående ställning. 
 
Anläggningen är ansluten till OKG:s BC. Arbetsledning för 
bevakningspersonalen finns dygnet runt. Alla larmanordningar vid Clab 
övervakas och verifieras i BC som är bemannad dygnet runt. Utryckning av 
åtgärdsväktare sker från BC. Sambandsutrustningen är diversifierad och 
täcker både intern och extern kommunikation. Kommunikationssystemen är 
moderniserade och utbytta under 2006-2008. 
 
Den principiella utformningen av det fysiska skyddet har inte i väsentlig 
grad förändrats sedan anläggningens tillkomst.  De olika moderniseringarna 
som skett har inte förändrat helhetsintrycket av en föråldrad anläggning där 
mycket kommer att bytas ut i samband med projektet Cans. 
 
SKB redovisar att tillträdeskontrollen är reglerad i enlighet med kraven i 
SSMFS 2008:12, bilaga 2 punkterna 1.12, 1.14. Kravbilden är detaljerad och 
i olika omfattning beroende på avsikten med tillträdet. 
 
För att få arbeta på Clab krävs bland annat säkerhetsprövning med 
registerkontroll. All inpassering kontrolleras och registreras och vid tjänste- 
och studiebesök ledsagas besökarna. Inpassering av fordon kräver särskilt 
tillstånd. Rutiner finns för kontroll av förbjudna föremål. Säkerhetskontroll 
genomförs alltid vid inpassering genom områdesskyddet. Undantag för de 
nya kraven på säkerhetskontroll har funnits men nu är alla åtgärder vidtagna 
innebärande att gällande krav uppfylls. Tillträdeskontrollen kommer att 
flyttas över till nya den entrébyggnaden som blir klar 2010. 
 
SKB redovisar att uppbyggnaden av områdes- och skalskyddet är i princip 
oförändrat sedan anläggningen togs i drift. Befintligt områdesskydd och 
skalskydd har uppfyllt tidigare krav ända fram till ikraftträdandet av SSMFS 
2008:12. Etableringen av projektet Cans blev försenat vilket medfört behov 
av tidsbegränsande undantag från dessa nya föreskrifter. 
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Det bevakade området omges av ett områdesskydd, bestående av 
dubbelstaket med larm. Staketet är under ombyggnad för att öka robustheten. 
Områdesskyddet förstärktes 2006 med fordonshinder. Tillträde till området 
är bevakat. 
 
Clab:s skyddade område är beläget inom bevakat område och försett med 
skalskydd. Det skyddade området är indelat i sektioner och tillträde sker 
kontrollerat och besök registreras. 
 
SSM har lämnat ett interimistiskt undantag fram till 2010 avseende de nya 
kraven på skalskydd som trädde i kraft den 1 oktober 2008 som inte uppfylls 
fyllt ut. 
 
SKB redovisar att kraven uppfylls förutom det krav som berör förmågan att 
motstå intrång eller annan yttre påverkan där det finns ett permanent 
undantag beviljat. Kravet på kontrollerat och registrerat tillträde är uppfyllt 
men med ett manuellt förfarande som inte i ett längre tidsperspektiv är 
tillfredsställande. Det saknas också instruktioner för utrymning av 
kontrollrummet. 
 
SKB redovisar att begreppen vitalt utrymme eller inre förvaringsutrymme 
inte är tillämpbart på Clab. Det finns en underjordisk förvaringsdel där stora 
mängder använt kärnbränsle förvaras. Denna del är sektionerad och utrustad 
med fysiskt skydd som motsvarar tidigare krav på vitalt utrymme. 
 
SKB redovisar angående IT-säkerheten att de datoriserade systemen finns i 
skilda nätverk. Ett för driften av anläggningen, ett för drift av 
bevakningssystem och ett allmänt nät för annan verksamhet. De två första 
systemen är autonoma med egen behörighetsstyrning. Kopplingar från 
nätverket för bevakningssystemet mot externa servicelämnare finns därför 
finns också brandväggar mellan Clab-systemen och omvärlden. 
 
Clab anser att befintliga system med rutiner ger bra skydd mot dataintrång 
men saknar rutiner för att detektera och logga intrångsförsök i näten. 
 
Det finns andra system med externa kopplingar och en del av dessa kan ha 
betydelse för anläggningens säkerhet eller vara viktiga av andra skäl. 
 
Skyddet mot obehörig åtkomst baseras på flera säkerhetsnivåer men det 
finns ingen samlad bedömning av IT-säkerheten. 
 
SKB redovisar att samverkan med polisen under de senaste åren varit 
begränsad p.g.a. polisens minskade resurser. Det har förekommit 
återkommande anläggningsbundna övningar för den lokala kärnkraftsstyrkan 
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men den senaste genomfördes 2003. Det finns planer på att återuppta dessa 
övningar. 
Överfallslarm går direkt till Polisen och reservhuvudnycklar förvaras där 
också. Säkerhetsskyddschefen har kvartalsvisa möten med lokala polisen och 
månatliga kontakter med SÄPO. 
 
SKB redovisar avseende kraven på utbildning att personalen utbildas i 
fysiskt skydd vid nyanställning och därefter återkommande. Förändringarna i 
det fysiska skyddet är vanliga och därför har åtskilliga korta utbildningar 
genomförts för all personal. Utbildningen bedrivs direkt i linjen. 
 
Konsulter och entreprenörpersonal m.m. får särskild utbildning vid 
ankomsten till Clab. 
 
Bevakningspersonalen följer vad som anges i avtalet mellan parterna om 
generell och objektinriktad utbildning med interna övningar fyra gånger per 
år. De interna övningarna har kommit i skymundan då utbildningens 
huvudsakliga innehåll de senaste åren varit inriktad på nya arbetsuppgifter 
och ny teknisk utrusning. 
 
Säkerhetskontrollen kontrolleras med skarpa prov varje vecka. 
 
SKB redovisar avseende kraven på övningar att för hela organisationen 
genomförs i beredskapsorganisationens regi. De senaste två årens övningar 
har inte i någon större omfattning engagerat bevakningsfunktionen.  
Övningar gom genomförts i bevakningsföretagets regi utvärderas och 
rapporteras översiktligt vid årliga avtalsgenomgångar. Övningarna är 
dokumenterade. 
 
Bedömning 
Av 2 kap 11 § SSMFS 2008:1 framgår att utformningen av skyddet ska vara 
grundat på analyser som utgår från nationell dimensionerande 
hotbeskrivning och vara dokumenterat i en plan av vilken ska framgå 
skyddets utformning, organisation, ledning och bemanning. 
Hotbildsanalysen och planen ska hållas aktuella och planens 
ändamålsenlighet prövas genom regelbundna övningar.  
 
SSM bedömer att planen för fysiskt skydd uppfyller de syften som framgår 
av SSMFS 2008:12. 
 
SSM bedömer att utformningen av det fysiska skyddet synes vara grundat på 
en analys av den dimensionerande hotbeskrivningen mot anläggningen där 
kontinuerlig uppföljning sker så att förändringar i hotbeskrivningen kan 
återspeglas i det fysiska skyddet. Skyddets utformning med organisation, 
tekniska system och personell bevakning finns beskrivet i planen. 
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Instruktioner för ledningen av det fysiska skyddet finns i SKB:s 
ledningssystem som styr verksamheten. Ansvaret för fysiska skyddet är 
delegerat från anläggningschefen till chefen för verksamhetsområde Stöd 
och att ett externt bevakningsföretag sköter säkerhetskontroll, rondering 
m.m. 
 
SSM instämmer i SKB:s bedömning att det fysiska skyddet i allt väsentligt 
motsvarar gällande säkerhetskrav. 
 
SSM har beviljat SKB undantag för Clab, från kravet i 4 § 2 punkten 1.9 
andra stycket, SSMFS 2008:12 till och med 30 juni 2010, undantaget gäller 
för kravet att omedelbart verifiera larm. 

6.11 Område 11 om säkerhetsanalyser och 
säkerhetsredovisning    
Ledning, styrning, kompetens och resurser för arbetet med 
säkerhetsanalys och säkerhetsredovisning 
SKB redogör för sin roll som tillståndshavare och anläggningsägare samt 
därmed ansvarig för säkerhetsredovisning (SAR). I och med SKB:s 
övertagande av verksamheter från OKG har en tvärvetenskaplig funktion 
etablerats vid SKB. Chefen för avdelning Drift ansvarar för funktionen, och 
funktionen ansvarar i sin tur för att SAR ständigt hålls aktuell. Funktionen 
har väsentligen bestått av en person som i sin tjänstgöring har tillhört samma 
organisation som grupperna ändringsverksamhet och konstruktion. SKB 
beskriver hur de styrande instruktionerna i ledningssystemet är inrättade för 
tvärteknikområdet.  
 
Vid Clab finns också verksamhetsområdet Anläggningsteknik som ansvarar 
för systembeskrivningar samt till dessa underställda dokument såsom 
flödesscheman och konstruktionsförutsättningar. Funktionen 
Systemkonstruktör har till uppgift att se till att dessa underlag är korrekta 
och aktuella. Tvärteknikfunktionen kvalitetsgranskar normalt dessa underlag 
och tar därigenom del av de uppdateringar som sker. SKB uppger att 
systemkonstruktionen är en flaskhals så att förmågan att genomföra 
anläggningsändringar vid Clab påverkas. Delar av tvärteknikfunktionen 
inklusive kvalitetssäkring av SAR är beroende av externa resurser. 
 
Deterministiska säkerhetsanalyser tom konstruktionsstyrande 
händelser 
SKB uppger att i den gällande SAR Allmän del, kapitel 8, finns en samlad 
deterministisk säkerhetsanalys som omfattar de störningar och missöden till 
och med händelseklass H4 som kan tänkas inträffa i anläggningen. 
 
Analyser av anläggningens uppförande vid haverier utanför 
konstruktionsstyrande händelser 
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SKB anser att föreskriftskraven gäller enbart för kärnkraftverk. Det finns 
därför inget krav på att denna typ av analyser för Clab. SKB hänvisar till 
diskussionen i ÅHB i avsnitt 3.6 Allmänt om radiologiska risker och 
kärnsäkerhet vid Clab (1). 
 
Probabilistiska säkerhetsanalyser, inklusive anläggningens samfunktion 
och möjliga beroenden 
Enligt SKB finns i gällande SAR för Clab enskilda probabilistiska analyser 
för att belysa sannolikheten för att utrustning som hanterar använt bränsle 
tappar lasten. Dessa redovisas som enskilda rapporter för respektive 
hanteringssystem.  
 
Struktur och innehåll i säkerhetsredovisningen 
SKB beskriver de viktigaste delarna i SAR där det även framgår att för 
tillgodoräknad säkerhetsanalys genomförs verifikationer funktionsvis. SKB 
beskriver ett pågående arbete med uppdateringar delvis som ett resultat av 
myndighetens tillsyn i olika sammanhang.  
 
Rutiner för uppdatering av säkerhetsredovisningen och hantering av 
ändringar 
I SKB:s beskrivning framgår vilken del av organisationen som ansvarar för 
verksamheten samt att uppdateringar och ändringar av SAR styrs av 
instruktioner.   
 
Utnyttjandet av säkerhetsredovisningen i anläggningens 
säkerhetsarbete och för haveriberedskapen 
SKB presenterar olika sätt hur man utifrån säkerhetsredovisningen bedriver 
säkerhetsarbetet på anläggningen.   
 
Bedömning  
SSM bedömer att SKB uppfyller kraven på ledning, styrning, kompetens och 
resurser för arbetet med säkerhetsanalys och säkerhetsredovisning, men 
behöver åtgärda brister. SSM anser att, även om ledningssystemet i stort är 
enhetligt och ändamålsenligt, finns det dock bristande resurser och 
redundans avseende viktiga funktioner. SSM bedömer också att SKB 
behöver se över omfattningen i sitt revisionsprogram så att all 
dokumentation av betydelse för säkerheten, inklusive t.ex. deterministiska 
och probabilistiska analyser, är specificerad och kontrollerad enligt rutiner i 
ledningssystemet.  
 Vidare anser SSM att förändringar i dokumentationen ska initieras, granskas 
och godkännas enligt fastställda rutiner sett över hela den nämnda 
omfattningen samt att om någon typ av ”graded approach” tillämpas så ska 
det i så fall ske enligt gällande krav, normer och tillämpningar avseende 
säkerhetsbetydelser.  
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SSM bedömer att SKB även behöver se över sina instruktioner i 
ledningssystemet som avser upphandling av produkter och tjänster med 
säkerhetsbetydelse i den kärntekniska verksamheten för att uppfylla gällande 
krav. SKB behöver även säkerställa att ovan nämnda krav för 
revisionsprogram och upphandling är kopplade till varandra på ett adekvat 
sätt i ledningssystemet så att de omfattar värdering av både extern och SKB-
knuten kompetens via exempelvis bemanningsanalyser, 
funktionsbeskrivningar, andra instruktioner och möjliga övriga 
beröringspunkter.  
 
SSM bedömer att SKB i allt väsentligt uppfyller de gällande kraven på 
deterministiska säkerhetsanalyser tom konstruktionsstyrande händelser, men 
behöver åtgärda brister.  SSM observerar dels att SKB inte uppger i ÅHB 
huruvida resultaten av de deterministiska analyserna används för att 
identifiera nödvändiga ingripanden av personalen dels att SKB saknar 
instruktioner för hanteringen av sådana missöden som beskrivs i SAR kapitel 
8 enligt ÅHB avsnitt 4.4.6 om instruktioner och instruktionshantering tom 
konstruktionsstyrande händelser. SSM bedömer därmed att denna brist 
behöver åtgärdas avseende innehållet i säkerhetsredovisningen.  
 
SSM bedömer att kraven på analyser av anläggningens uppförande vid 
haverier utanför konstruktionsstyrande händelser inte är applicerbara för 
Clab, men att SKB bör bevaka möjliga ändrade krav. En rekommendation är 
också att kontinuerligt omvärldsbevaka eventuella nya rön och aktivt delta i 
relevanta nationella och internationella forum för dessa frågeställningar.  
 
SSM bedömer att SKB uppfyller kraven på probabilistiska 
säkerhetsanalyser, inklusive anläggningens samfunktion och möjliga 
beroenden, men bör överväga att utöka antalet betraktade system och 
komponenter, inom området. SSM bedömer också att SKB bör dokumentera 
användningen av PSA i ledningssystemet.  
 
SSM bedömer att SKB uppfyller kraven på struktur och innehåll i 
säkerhetsredovisningen, men behöver åtgärda de brister som SKB själv 
identifierat samt kontinuerligt uppdatera SAR i samband med ändringar i 
anläggningen (8).    
 
SSM bedömer att SKB uppfyller krav på rutiner för uppdatering av 
säkerhetsredovisningen och hantering av ändringar. SSM påpekar att SKB i 
ÅHB inte explicit tar ställning till säkerhetsgranskningar i samband med 
uppdateringar och ändringar i SAR, men att SSM vid annan tillsyn bedömt 
att denna del av verksamheten uppfyller gällande krav även om det finns 
brister att åtgärda (12), (13), (8). SSM bedömer baserat på senare tillsyn att 
SKB behöver åtgärda brister inom uppdatering av säkerhetsredovisningen 
och hantering av ändringar (8).  
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SSM bedömer att SKB uppfyller krav på utnyttjandet av 
säkerhetsredovisningen i anläggningens säkerhetsarbete. SSM anser att SKB 
på ett godtagbart sätt i ÅHB belyser de förutsättningar som finns i 
verksamheten för att fortlöpande kunna ta tillvara erfarenheter av betydelse 
för säkerheten. Innehållet i SAR enligt bilaga 2 i SSMFS2008:1 bedöms 
således vara ämnat för säkerhetsarbete enligt krav från 2 kap. 9§ första 
stycket 7. SSM bedömer dock att SKB behöver säkerställa att redovisningen 
av hur administrativa krav uppfylls bör kunna bekräftas genom uppgifter om 
de styr- och ledningssystem som tillämpas vid anläggningen. SSM bedömer  
utöver detta att SKB behöver åtgärda de brister som hittats i den egna 
nutidsanalysen i ÅHB, nämligen utfallet från de strukturerade 
genomgångarna av de kärntekniska kraven.   
 
SSM gör den samlade bedömningen att de funna bristerna är av måttlig 
strålsäkerhetsbetydelse när det gäller nutidsanalysen för område 11 
Säkerhetsanalyser och säkerhetsredovisning. SSM:s bedömning baseras 
förutom ÅHB även bl.a. på följande underlag (12), (13), (8). 

6.12 Område 12 om säkerhetsprogram 
Struktur och innehåll i säkerhetsprogrammet 
Enligt instruktionen Säkerhetsprogram SDD-041 ska en åtgärd som ska 
tillföras säkerhetsprogrammet ha signifikant betydelse för säkerheten. För att 
underlätta bedömningen av vad som bör ingå i säkerhetsprogrammet 
tillämpas kriterier. Säkerhetsprogrammet tillförs aktiviteter genom att 
tekniska frågor formuleras. Resultat av analyser, intern och extern 
erfarenhetsåterföring samt förändrade myndighetskrav leder till att en 
teknisk fråga skapas. SKB anser att eftersom det finns flera olika sätt att 
fånga upp säkerhetsfrågor via insyn från olika fackområden inom 
organisationen säkerställs det därmed att en bred uppsättning säkerhetsfrågor 
aktualiseras för säkerhetsprogrammet. SKB anser att de nuvarande 
kriterierna är väl beprövade, men att kriterier i syfte att kunna göra 
prioriteringar till fördel för hantering av frågor med störst 
strålsäkerhetsbetydelse skulle bidra till ett bättre resursanvändande i arbetet 
inom säkerhetsprogrammet. SKB uppger att sedan tiden för framtagningen 
av ÅHB har man arbetat med att förtydliga kriterierna för urval av aktiviteter 
i säkerhetsprogrammet samt valt att arbeta mer med ärenden av 
organisatorisk karaktär då ärenden av teknisk karaktär har dominerat 
processen (13).  
 
Organisation och rutiner för hantering av säkerhetsprogrammet 
SKB beskriver processflödet vid hantering av ärenden och frågor av teknisk 
karaktär relevanta för säkerhetsprogram samt även funktioner med ansvar 
och koordination av verksamheten. Vidare framgår det ur SKB:s beskrivning 
att chefen för avdelningen Drift har möjlighet att sent i beredningsprocessen 
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hänskjuta ärendet till säkerhetskommittén då denne bedömer att ärendet är 
av övergripande strategisk karaktär eller särskilt resurskrävande. SKB anser 
att nuvarande arbetssätt med beredning både vid ett ändringsmöte och av 
ledningsgruppen dock innebär ett visst dubbelarbete. SKB beskriver därför 
också i ÅHB möjliga sätt att förbättra denna process med ett nytt forum.  
 
SKB redovisar i ÅHB att uppföljningar av ärenden i säkerhetsprogrammet 
görs samt även att viss utvärdering av säkerhetsprogrammet görs en gång per 
år i samband med upprättandet av årsrapporter. Enligt SKB:s rutin har 
säkerhetskommittén ansvaret att fastställa säkerhetsprogrammet, men detta 
sker inte för Clab:s säkerhetsprogram. SKB uppger att Clab:s 
säkerhetsprogram dock uppdateras löpande. 
 
I SKB:s beskrivning av åtgärder utifrån nutidsanalysen framgår också 
följande (1), (8): 

� Säkerhetsprogrammet ska dokumenteras i eget dokument. 
� Säkerhetsprogrammet integreras i verksamhetsplaneringens 

årscykel. 
� Instruktion Säkerhetsprogram SDD-041 ska omarbetas för att 

anpassas till ett förändrat  
arbetssätt. Ett nytt arbetssätt bedöms kunna bli etablerat i början av 
2009.  

� Säkerställa IT-säkerhet.  
� Ta fram detaljerad produktionsanvisning med producentperspektiv 

som beskriver arbetssätt för uppdateringar av typbeskrivningar.  
� Säkerställa att säkerhetsanalyser för hantering av kärnavfall 

uppfyller kravbild.  
� Genomgång och uppgradering av kylkedjan.   
� Stresstest, jordbävningsanalyser. Kontrollera och uppdatera den 

bedömning som ursprungligen ligger till grund för den seismiska 
konstruktionen av anläggningen.  

� Stresstester, bortfall av värmesänka. Åtgärder med anledning av  
stresstester, analysera konsekvenser av mycket osannolika händelser 
på Clab.  

 
Säkerhetsprogrammets betydelse som styrinstrument för anläggningens 
säkerhetsutveckling 
SKB gör gällande att säkerhetsprogrammet är ett verktyg för ledningen som 
används för att styra säkerhetsutvecklingen. Primärt sker detta för 
närvarande genom att säkerhetshöjande åtgärder, som beslutats, ges särskild 
prioritet och uppmärksamhet vid uppföljningen. SKB påtalar att 
säkerhetsprogrammet ingår för närvarande som en integrerad, men relativt 
anonym del i Clab:s ändringsverksamhet, som i sin tur administreras i en 
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ärendedatabas där samtliga ändringsärenden följs upp. SKB uppger att ett 
arbete har inletts för att tydliggöra säkerhetsprogrammet för hela 
verksamheten. SKB återger i sin summering av säkerhetsprogrammets 
betydelse som styrinstrument för anläggningens säkerhetsutveckling också 
några iakttagelser från de tidigare avsnitten.   
 
Bedömning 
SSM bedömer att SKB uppfyller kraven för struktur och innehåll i 
säkerhetsprogram, men bör åtgärda brister inom samspelet människa-teknik-
organisation, utvärderingar av organisationen och personalens 
arbetsförutsättningar samt egenvärderingar av säkerhetsklimat och 
säkerhetskultur. 
  
SSM bedömer att SKB har en organisation och rutiner med potential att 
uppfylla de gällande kraven för säkerhetsprogram, men dels finns det en del 
brister och dels går vissa sakfrågor inte fullt ut att bedöma från 
redovisningen i ÅHB. 
 
SKB tar inte explicit ställning till hur man säkerställer systematiken i 
säkerhetsprogrammet när det gäller implementerandet av eventuella nya krav 
sedan den kärntekniska anläggningen togs i drift, men SSM bedömer att 
SKB har inom organisationen tillräckligt med resurser för att kunna 
säkerställa kännedomen om nya krav inom organisationen. SSM bedömer att 
SKB behöver säkerställa att säkerhetsprogrammet fastställs baserat på den 
nämnda systematiska analysen av säkerhetsprogrammet alternativt se över 
sättet att i ÅHB redovisa att så sker. SSM bedömer att SKB behöver 
genomföra sådana fastställanden på årlig basis för att uppfylla gällande krav. 
 
SSM bedömer att brister avseende krav om systematik är indikerade, dels då 
delar av organisationen inte har tillräcklig kännedom om 
säkerhetsprogrammet och dels avseende de begränsade förutsättningarna för 
säkerhetsprogrammets uppföljning inom ändringsverksamheten. SSM 
bedömer för övrigt att kraven uppfylls inom underområdet.   
 
SSM gör den samlade bedömningen att de funna bristerna är av måttlig 
strålsäkerhetsbetydelse när det gäller nutidsanalysen för område 
säkerhetsprogram. 

6.13 Område 13 om hantering och förvaring av 
anläggningsdokumentation  
Ledning, styrning, organisation, kompetens och resurser för 
dokumentationshantering 
Det framgår ur SKB:s beskrivning att det vid Clab finns insikter i och 
förståelse för kraven som följer av SSMFS 2008:1 inklusive kraven på 
hanteringen och förvaringen av anläggningsdokumentationen. Motsvarande 

 

 



 
 
 

 Sida: 
53/169 

djupa insikter uppges ännu inte finnas inom övriga SKB vilket gör att det i 
den övriga SKB-organisationen inte alltid finns full förståelse för de krav 
som ställs på dokumentationen vid en kärnteknisk anläggning.  
SKB beskriver vidare organisationsenheter/avdelningar, funktioner, 
ansvarsområden och arbetsuppgifter inom verksamheten med förvaring av 
anläggningsdokumentation vid Clab enligt följande: centralt arkivansvarig, 
lokalt arkivansvarig, dokumentalist, teknisk dokumentation, 
anläggningsteknik samt chefen för anläggningsteknik. Hantering av 
anläggningens dokumentation beskrivs i rutin SD-008 och 
verksamhetsstyrning inklusive kompetenssäkring beskrivs i instruktion Clab 
- Verksamhetsstyrningsdokument för anläggningsteknik SDDC-954.  
 
SKB beskriver rutiner för hantering av den tekniska 
anläggningsdokumentationen, SAR samt andra förekommande 
dokumenttyper. När det gäller ritningar och vissa typer av tekniska 
dokument uppger SKB att de hanteras med applikationen Alladin 2. Alladin 
2 är en Clab anpassad version av OKG:s applikation Alladin. För ritningar 
finns trippel redundans varav en nivå av redundansen är förlagd hos OKG i 
form av en editeringsfil. Trippel redundans framgår också för flödesscheman 
på samma sätt som för ritningar, förutom att flödesscheman även lagras på 
SKB:s intranät och i pärmar hos tre sakenheter inom SKB:s organisation. 
Elanläggningsdokumentation har dubbel redundans varav den ena är lagring 
av pappersformat hos OKG. När det gäller dokument som tillhör SAR 
framgår det ur SKB:s beskrivning att de förvaras i ett arkiv samt att det finns 
en instruktion för hanteringen.  
 
SKB beskriver rutiner för registrering och sparande av process- och 
parameterdata från driften samt hanteringen av sparade data. Alla 
kravställda datatyper beskrivs inte på detaljnivå som t.ex. 
persondosunderlag, haveriinstruktioner och årsrapporter. SKB uppger att 
vissa driftsinstruktioner med anknytning till strålskydd gallras och lagras 
sedan under anläggningens livstid. SKB beskriver inte hur 
störningsinstruktioner sparas, men uppger att det finns instruktioner för 
resultatredovisningen från driften av Clab.   
 
SKB beskriver rutiner för hantering av annan dokumentation av 
driftverksamheten samt verksamheter av betydelse för säkerheten. Ur 
SKB:s beskrivning framgår att genomförda periodiska provningar, 
kalibreringar och kontroller dokumenteras i underhållssystemet ODU och i 
vissa fall även i pappersformat i Clab:s centralarkiv. I SKB:s beskrivning 
framgår inte hur dokumentation hanteras för utbildning och 
kompetensuppföljning.  
 
SKB beskriver verksamheten med arkivlokaler samt åtkomlighet och 
användarvänlighet vad gäller kravställd sparad och förvarad 
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dokumentation. Ur SKB:s  beskrivning framgår att företaget nyttjar ett 
centralt arkiv samt flera andra arkivlokaler för förvaring av Clab 
dokumentation. SKB uppger att centralarkivet i rum P1.15 uppfyller krav i 
RA-FS 1997:3 gällande fukt, brand, klimat och miljö samt obehörig åtkomst. 
 
Bedömning 
SSM bedömer att SKB uppfyller gällande krav avseende att verksamheten 
med förvaring av anläggningsdokumentation ska ledas, styras, utvärderas 
och utvecklas med stöd av ett ledningssystem utformat så att kraven på 
säkerhet tillgodoses, men att det finns brister. Av det underlaget som SKB 
inkommit med drar SSM slutsatsen att organisationen som är närmast Clab 
visserligen uppfyller gällande krav för verksamheten, men att övriga SKB 
inte gör det på en tillräckligt djup nivå. SSM gör därmed bedömningen att 
SKB behöver åtgärda brister inom ledningssystemet inklusive rutiner och 
instruktioner som behövs för styrningen av verksamheten samt att dessa 
hålls aktuella och dokumenterade. Tillämpningen av ledningssystemet, dess 
ändamålsenlighet och effektivitet ska systematiskt och periodiskt undersökas 
av en revisionsfunktion som ska ha en fristående ställning i förhållande till 
de verksamheter som blir föremål för revision. Ett fastställt 
revisionsprogram ska finnas. 
SSM gör även bedömningen att SKB:s verksamhet avseende organisation, 
kompetens och resurser inom området förvaring av 
anläggningsdokumentation vid Clab är tillräckliga.        
 
SSM bedömer att SKB i allt väsentligt uppfyller gällande krav för förvaring 
av anläggningsdokumentation, men påpekar ändå att det finns skäl för SKB 
att se över och eventuellt harmonisera redundansnivåerna med avseende på 
antal och typ. SSM påpekar också att SKB kan behöva se över verksamheten 
med förvaring avseende fler typer av dokumentation som t.ex. utredningar 
som hör till säkerhetsredovisningar samt sådana inventarieförteckningar som 
nämns i 6 kap. 1 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd 
(SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar. SSM bedömer att 
det är en brist att OKG ansvarar för lagring av dokumentation. 
 
SSM bedömer att SKB i allt väsentligt uppfyller gällande krav avseende 
rutiner för registrering och sparande av process- och parameterdata från 
driften samt hanteringen av sparade data, men anser att SKB bör se över 
gällande gallringsfrister enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter 
(SSMFS2008:38) om arkivering vid kärntekniska anläggningar. Översynen 
gäller specifikt driftinstruktioner med anknytning till strålskydd där 
lagringstiden är 50 år enligt gällande krav, medan SKB tillämpar lagringstid 
på anläggningens livstid. SSM anser att lagring på anläggningens livstid 
istället för 50 år kan innebära vissa förenklingar t.ex. med avseende på 
rutiner för spårbarhet.     
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SSM bedömer att SKB i allt väsentligt uppfyller gällande krav avseende 
rutiner för hantering av annan dokumentation av driftverksamheten samt 
verksamheter av betydelse för säkerheten, men också att SKB bör se över 
verksamheten avseende fler typer av dokumentation som t.ex. rör utbildning, 
kompetensuppföljning mm.  
 
SSM bedömer att SKB i allt väsentligt uppfyller gällande krav avseende 
arkivlokaler samt åtkomlighet och användarvänlighet vad gäller kravställd 
sparad och förvarad dokumentation, men också att SKB bör se över om det 
finns behov att även andra arkivlokaler än det centrala arkivet uppfyller 
kraven i RA-FS 1997:3. 
 
SSM gör den samlade bedömningen att bristerna inom område förvaring av 
anläggningsdokumentation är av liten strålsäkerhetsbetydelse. 

6.14 Område 14 om hantering av kärnämne och kärnavfall 
SKB redovisar hantering av kärnavfall i avsnitt 4.14. SKB anger 
inledningsvis att redovisningen omfattar sådant driftavfall som uppkommer 
vid verksamheten vid Clab. Frågor med anknytning till bl.a. 
kriticitetssäkerhet och kärnämneskontroll, exportkontroll och 
transportsäkerhet granskas i andra avsnitt i denna granskningsrapport. 
 
Driftavfall som uppkommer vid Clab:s verksamhet, redovisas i detta avsnitt 
för bedömningen av nutidsanalys. SSM:s granskning av motsvarande frågor 
för bedömningen av framtidsanalys samt för bedömningen av föreslagna och 
planerade åtgärder redovisas i avsnitt 7.14. 
 
SKB:s redovisning 
Ledning, styrning kompetens och resurser för hantering av kärnavfall 
Avfallshanteringen i anläggningen leds och styrs vid rapporteringstillfället 
med stöd av ledningssystemet för Clab. För betydande delar av 
avfallshanteringen vid Clab utnyttjas tjänster som tillhandahålls av OKG. I 
Clab:s ledningssystem ingår olika instruktioner som styr hanteringen av 
driftavfall. SKB redovisar även att OKG har de tillstånd som krävs för att 
hantera driftavfall från Clab. 
 
SKB redovisar att i organisationen för avfallshantering är ansvaret för 
driftavfall delegerat från anläggningschefen för Clab till chefen för 
verksamhetsområdet Drift. Driftingenjörer inom verksamhetsområdet och 
fyra processtekniker utgör tillsammans den så kallade Avfallsgruppen. Inom 
SKB:s organisation vid Clab finns en av SSM godkänd 
strålskyddsföreståndare och en ersättare för denna. Inom organisationen 
finns även en driftingenjör för hotcell. 
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Systemet för hanteringen av kärnavfall som uppstår vid anläggningen 
Beskrivningen redogör för innehållet i instruktion Clab - Hantering av 
kärnavfall SDDC-030, vilken är det styrande dokumentet för hanteringen av 
driftavfall vid Clab. Beskrivningen utgår från de olika kategorier driftsavfall 
som uppstår vid Clab. Kornformig och pulverformig jonbytarmassa samt 
inert filterhjälpmedel gjuts in i betongkokiller. Sopor och skrot med ytdosrat 
högre än 2 mSv/h kompakteras och kringgjuts. Sopor och skrot med ytdosrat 
lägre än 2 mSv/h kompakteras till sopbalar. Dessutom beskrivs hanteringen 
av visst driftavfall i hot-cell. För samtliga hanteringslinjer görs 
nuklidspecifika mätningar och registreringar. 
 
Planer för omhändertagande av kärnavfall 
Ansvaret för att upprätthålla avfallsplaner och instruktioner ligger på 
driftingenjören med särskilt ansvar för driftsavfallsfrågor (driftingenjör 
Kärnavfall). SKB beskriver att instruktion Clab - Hantering av kärnavfall 
SDDC-030 innehåller den information som motsvarar kravet på avfallsplan i 
SSM:s föreskrifter. SKB redogör i avsnitt 4.14.6 för att det inte uppstått 
något avvikande driftsavfall under rapporteringsperioden. 
 
SKB/Clab har efter inlämnandet av ÅHB 2009 inkommit till myndigheten 
med en avfallsplan. Granskning och utvärdering av avfallsplanen sker inom 
ramen för ordinarie tillsynsverksamhet. 
 
SKB redovisar att typbeskrivningar beskriver hela hanteringskedjan från 
uppkomst av avfallet till slutförvaring av det konditionerade avfallet, per 
avfallstyp. SKB redovisar vidare att för avfall som inte uppkommer 
rutinmässigt är det tillräckligt att göra en förenklad beskrivning. SKB 
redovisar i avsnitt 4.14.4 att det är driftingenjören för kärnavfall (eller någon 
med motsvarande kompetens) som har ansvaret att utfärda eller revidera 
typsbeskrivningar och avfallsbeskrivningar. För de avfallskollin som 
producerades vid Clab vid rapporteringstillfället användes OKG:s 
typbeskrivningar eftersom avfallshanteringen varit gemensam för OKG och 
Clab fram till 1 januari 2007. Dessa typbeskrivningar ska ersättas med 
typbeskrivningar för Clab.  
 
Inom området bestämning av radioaktiva ämnen i kärnavfall beskriver 
SKB att aktivitetsinnehåll mäts av OKG innan driftavfallet från Clab förs 
vidare för mellanlagring eller slutförvaring. Detta sker oberoende av om 
ingjutning skett på Clab eller om ingjutning sker hos OKG. 
 
SKB beskriver att driftavfallet från Clab registreras i kärnavfallsregister på 
motsvarande sätt som OKG:s avfall i OKG:s avfallsregister Mapper (i 
avsnitt 4.14.3 i sin ÅHB 2009). Huvuddelen av driftavfallet registreras i 
OKG:s avfallsregister Mapper. Det finns dock jonbytarmassa som 
mellanlagras, längre tid än två år, i tankar innan den gjuts in som inte är 
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registrerad vid redovisningstillfälle. Någon beskrivning över i vilket system 
det driftavfall som lagras på Clab registreras i framgår inte av SKB:s 
redovisning. 
  
SKB:s har inte tagit fram någon redovisning avseende acceptanskriterier 
därför att gällande krav trädde i kraft den 1 november 2012.  
 
SSM:s Bedömning 
SSM bedömer att redovisningen gällande Clab:s arbetssätt och organisation 
för hantering av anläggningens driftavfall är acceptabel. SSM instämmer i 
SKB:s bedömning av att utbildning och resurser behöver förstärkas för att 
gradvis minska behov av stöd från OKG. Inom ramen för denna granskning 
har inte granskning skett av de avtal som finns mellan OKG och Clab. SSM 
anser att det inte tydligt framgår av SKB:s definition av driftavfall om de 
inkluderar ”härdkomponenter” från kärnkraftverken i denna post eller om det 
ingår i uppgiften att mellanlagra. Inför kommande återkommande 
helhetsbedömningar behöver detta tydligöras. SSM konstaterar att SKB valt 
att enbart redovisa kärnavfall och inte också kärnämnen inom område 14 och 
anser att redovisningen behöver utvecklas till kommande återkommande 
helhetsbedömningar. Detta utifrån att område 14 inkluderas hantering av 
kärnämne och kärnavfall utifrån i SSMFS 2008:1 allmänna råd till 4 kap. 4 
§.  
 
SSM bedömer att SKB tydligare borde beskrivit den identifierade kravbild 
som gäller för område 14 och förväntar sig en sådan förtydligad beskrivning 
i kommande återkommande helhetsbedömningar. 
 
SSM bedömer att SKB:s redovisning av hantering av kärnavfall är alltför 
övergripande vilket gör det svårt att utifrån denna redovisning göra en 
bedömning över om hanteringen av kärnavfall sker på ett ordnat sätt med 
hänsyn till säkerhet och strålskydd. SKB:s redovisning fokuserar på att 
återge exempel på hur de viktigsate avfallstyperna omhändertas. Rollen som 
OKG har i hanteringskedjan av kärnavfall försvårar även den bedömningen. 
De avtal som finns mellan SKB och OKG har inte ingått i denna granskning.  
 
SSM bedömer att SKB:s redovisning är kortfattad och dessutom begränsad 
till att redovisa uppfyllelse av krav som tidigare återfanns i SSMFS 2008:22. 
SSM saknar i SKB:s redovisning en redogörelse för uppfyllelse av de krav i 
SSMFS 2008:1 avseende kärnavfall som gällde vid tidpunkten för SKB:s 
redovisning. SSM förväntar sig en förtydligad beskrivning i kommande 
återkommande helhetsbedömningar som särskilt beaktar de ändringar som 
införts i 6 kap 3-4 §§ i SSMFS2008:1, genom utfärdande av SSMFS 2011:3. 
Clab har inkommit till myndigheten med avfallsplan och fått besked om att 
granskning sker av myndigheten (30). Granskningen kommer att ge tydligt 
besked om huruvida kravet kring avfallplaner uppfylls.  

 

 



 
 
 

 Sida: 
58/169 

 
SSM bedömer att SKB:s redovisning av arbetet med typbeskrivningar vid 
rapporteringstillfället är acceptabel. Det finns typbeskrivningar för de typer 
av avfall som skickas till slutförvaring i SFR, vilket är ett villkor för driften 
av SFR att enbart godkända avfallstyper får deponeras. SSM har fattat beslut 
om medgivande för typbeskrivningarna C.02 (31) och C.23 (32). SSM 
förväntar sig en förtydligad beskrivning i kommande återkommande 
helhetsbedömning för hur nya typbeskrivningar tas fram och hur 
typbeskrivningsverksamheten vid SKB/Clab integreras med SKB:s arbete 
med typbeskrivningar på ett generellt plan.  
 
SSM bedömer att redovisning av hur bestämning av radioaktiva ämnen inte 
är tillräcklig och bristfällig och förväntar sig en förtydligad beskrivning i 
kommande återkommande helhetsbedömning. Redovisningen beskriver inte 
alls de mätningar som görs för att bestämma de långlivade ”betastrålare” i 
detta avseende kol-14, nickel-63, teknetium-99, jod-129 och cesium-135. 
Metodik för bestämning av dessa nuklider har utvecklats under senare år. 
SSM anser att en översiktlig beskrivning av detta borde ha ingått då Clab:s 
system för vattenrening och provtagning skiljer sig från OKG:s. Vidare 
saknar SSM en redovisning över hur transuraninnehållet bestäms och följs 
särskilt som tidigare myndigheter lyft fram att det är av vikt att detta följs för 
att kunna hantera avfall från Clab tillsammans med avfall från OKG. Det 
godkännande som SKB pekar på i sin redovisning borde även ingå som en 
referens och inte bara nämnas i förbigående.  
 
SSM bedömer att SKB:s redovisning är acceptabel men alltför kortfattad, 
exempelvis framgår det inte av redovisningen om Clab har tillgång till 
Mapper eller om all registrering enbart sker på OKG. SSM förväntar sig en 
förtydligad beskrivning i kommande återkommande helhetsbedömning. SSM 
bedömer också att det finns behov för SKB att utveckla 
avfallsregistreringsverksamheten vid Clab. Särskilt med avseende på att 
SKB tagit över driften av Clab och därmed är skyldiga att upprätthålla en 
adekvat avfallsregistreringsverksamhet i egen regi samt att SKB i sin 
redovisning påtalar att det finns vid redovisningstillfället oregistrerat avfall.  
 
Krav på acceptanskriterier trädde ikraft först den 1 november 2012 och 
bedöms inte i denna rapport. SSM förutsätter att SKB:s kommande 
återkommande helhetsbedömning återger hur arbetet har skett kring i att 
implementera kravet. 

6.15 Område 15 om kärnämneskontroll, exportkontroll och 
transportsäkerhet   
SKB anger att deras ledningssystem för kärnämneskontroll finns beskrivet 
i rutinen SD-147. De ger sedan en kortfattad beskrivning av de 
ansvarsförhållanden som beskrivs däri. SKB:s VD har det yttersta ansvaret 
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för kärnämneskontrollen medan chefen för avdelningen Drift ansvarar för att 
det finns en organisation med tillräckliga ekonomiska och personella 
resurser för kärnämneskontrollen samt att det finns aktuella och 
dokumenterade rutiner och instruktioner. Anläggningschefen för Clab 
ansvarar för att kravet på kärnämneskontroll uppfylls och har delegerat 
uppgiften att sköta tillsyn och kontroll av verksamheten till 
Safeguardansvarig. Safeguardansvarig anges som den som handlägger 
bokföring, rapportering och inspektioner samt håller dokumenterade rutiner 
(t.ex. SD-147) aktuella enligt gällande krav. SKB anger också att det i 
organisationen finns ersättare för Safeguardansvarig som kan hantera 
administration av driftordrar men att ersättare saknas för hantering av 
rapportering till myndigheter och genomförande av inspektioner. SKB lyfter 
fram detta som ett åtgärdsbehov med utgångspunkt från värdering avseende 
bedömningstillfället.     
 
SKB anger att de tillsammans med OKG varje år uppdaterar sin 
gemensamma anläggningsbeskrivning för Simpevarpshalvön. Det finns ett 
etablerat arbetssätt för att ta fram en anläggningsbeskrivning i enlighet med 
tilläggsprotokollets krav. SKB berättar också att anläggningsbeskrivningen 
verifieras årligen av IAEA i samband med den återkommande fysiska 
inventeringen. 
 
SKB anger att de har ett system för dokumentation av källdata för 
kärnämneskontroll. De använder sig av en applikation kallad Dark. Dark 
har utvecklats av SKB i sammarbete med IT-företaget Logica och används 
för både dokumentation, bokföring och rapportering till myndigheter. SKB 
refererar till instruktionerna Clab - Användarmanual för applikationen Dark 
SDDC-014 och Safeguardsbeskrivning Clab WSIM SDDC-013, där 
instruktioner över arbetssättet med Dark beskrivs. Ansvarig för 
applikationen Dark är Safeguardsansvarig. Om Safeguardsansvarig är 
frånvarande finns det särskilt utsedda ersättare för registrering av driftordrar 
men ingen särskild ersättare för framställande av rapporter eller registrering 
av källdata. SKB anger att dokument rörande kärnämneskontroll arkiveras i 
enlighet med SSMFS 2008:3 och i lokaler som uppfyller kraven i 
Riksarkivets föreskrifter.  
 
SKB redovisar systemet för dokumentation av källdata samt systemet för 
bokföring och rapportering av kärnämne under samma avsnitt. Samma 
applikation (Dark) används i båda syftena och Safeguardsansvarig är 
ansvarig för det hela.  
 
SKB har inte redovisat hur de hanterar ett register över genomförda 
exporter av kärnämne och kärnteknisk utrustning. SKB skriver dock 
under kapitlet för System för dokumentation att endast mottagande av 
kärnämne sker.  
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SKB redovisar systemet för dokumentation och rapportering enligt 
tilläggsprotokollet i samma avsnitt som anläggningsbeskrivningen. 
Anläggningsbeskrivningen har redan gåtts igenom i en annan punkt i detta 
dokument. Den andra betydelsefulla delen i tilläggsprotokollet är 
rapportering av forsknings- och utvecklingsarbete i anslutning till 
kärnbränslecykeln samt verksamhet som utveckling och produktion av 
utrustning eller material som används vid tillverkning eller utveckling av 
kärnbränsle. SKB anger att de inte sysslar med rapporteringspliktig 
verksamhet enligt ovan på Clab.  
 
SKB anger avseende rutiner i samband med internationella inspektioner 
för kärnämneskontroll att det vid tidpunkten för dokumentets 
framställande utfördes fyra internationella safeguard-inspektioner per år. 
Rutiner för framställande av underlag inför inspektion finns beskrivet i 
instruktion Clab - Användarmanual för applikationen Dark SDDC-014. Det 
var då redan annonserat att Integrated Safeguards skulle införas och 
planering för det beskrivs i dokumentet.   
 
Bedömning 
SSM bedömer att SKB har rutiner som fastlägger ansvarförhållanden inom 
kärnämneskontroll. SSM noterar dock att mycket av ansvaret för den dagliga 
driften ligger på en enskild person. Ett åtgärdsbehov som beskrivs i SKB:s 
text avseende ansvar för rapportering och utförande av internationella 
inspektioner är att utse en ersättare till Safeguardansvarig. Enligt § 5 i 
SSMFS 2008:3 ska det vid varje inspektionstillfälle finnas tillgång till 
kompetent personal med tillräckliga befogenheter så att de olika inspektions-
organen kan fullgöra sina uppgifter. SSM noterar även att under kapitlet 
Ledning, styrning, kompetens och resurser för kravområdet nämns varken 
exportkontroll eller transportsäkerhet. I ett senare avsnitt anges att export 
inte förkommer vid Clab vilket motiverar varför detta utelämnas från 
redovisningen. Vad gäller transportsäkerhet så ägs och drivs 
transportsystemet av SKB centralt. Clab:s huvudroll ur ett 
transportperspektiv var och är att tillhandahålla en anläggning för service av 
befintliga transportbehållare samt terminalfordon. Clab ansvarar för detta 
underhåll, se 2.5.3, 2.7.8 och 3.7.8 i ÅHB. Några tillsynsinsatser av Clab:s 
transportsystem har under 1999-2009 inte bedrivits varför 
transportsäkerheten på Clab inte kan verifieras av SSM.  
 
SSM håller med i SKB:s bedömning att eftersom SKB producerar en 
anläggningsbeskrivning årligen som uppfyller kraven i tilläggsprotokollet är 
kravet på anläggningsbeskrivning uppfyllt. SSM tror att SKB här har 
förväxlat anläggningsbeskrivning med den grundläggande tekniska 
beskrivningen (BTC) när de anger att anläggningsbeskrivningen verifieras 
årligen vid en internationell inspektion. Det är alltså den grundläggande 
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tekniska beskrivningen som verifieras årligen medan 
anläggningsbeskrivningen ligger till grund bland annat för inspektioner med 
utökat tillträde.  
 
SSM bedömer att SKB i stort har ett fungerande system för dokumentation 
av källdata. SSM tycker dock att det är lite problematiskt att delar av 
systemets funktionalitet administreras enbart av Safeguardansvarig. Vid 
oannonserade internationella inspektioner måste korrekt dokumentation över 
anläggningens innehav av kärnämne kunna produceras och personal med 
tillräcklig kompetens måste finnas på plats (se 5§ SSMFS 2008:3).  
 
SSM ser att rapportering till myndigheten i nuläget fungerar bra inom SKB. 
SSM har dock samma anmärkning som för underområdena ledning, styrning, 
kompetens och resurser samt systemet för dokumentation av källdata dvs. att 
namngivna ersättare bör utses under perioder då Safeguardsansvarig är 
frånvarande.  
 
SSM anser att eftersom SKB:s verksamhet vid Clab inte ägnar sig åt export 
av varken kärnämne eller kärnteknisk utrustning finns inget behov för ett 
sådant register.  
 
Eftersom SKB:s verksamhet vid Clab inte berörs av rapporteringsplikten 
enligt tilläggsprotokollet för annat än anläggningsbeskrivningen behöver ett 
sådant system inte finnas. Skulle SKB vid Clab ta upp verksamhet inom en 
sådan bransch måste detta givetvis revideras. SKB centralt lägger ut 
forsknings- och utvecklingsarbete på andra instanser, så som Studsvik, 
Chalmers, KTH och UU, och dessa rapporteras till SSM och sedan vidare till 
IAEA utifrån bestämmelserna i tilläggsprotokollet.  
 
SSM gör den samlade bedömningen att SKB i allt väsentligt uppfyller 
gällande krav i området, men att vissa förbättringar är nödvändiga. SSM 
bedömer att de identifierade bristerna är av låg strålsäkerhetsbetydelse men 
att de ändå kan leda till allvarliga konsekvenser om t.ex. en oannonserad 
internationell inspektion blir fördröjd för att personal med tillräckliga 
kunskaper och befogenheter inte finns på plats. 

6.16 Område 16 om strålskydd inom anläggningen  
Ledning, styrning och resurser för strålskydd inom anläggningen 
SKB uppger att ett ledningssystem tillämpas för verksamheten vid Clab. I 
ÅHB beskriver SKB organisationen, funktioner, kompetens, 
ansvarsområden, mål och principer för verksamheten vid Clab. SKB uppger 
att en del av personalen vid Clab anlitas från externa företag.    
 
Strålskyddskompetens och – utbildning 
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SKB uppger att man följer det utbildningsmaterial som tas fram gemensamt 
för kärnkraftsindustrin samt att utbildningsbehov och kravuppfyllande 
registreras i OKG/CDIS.  
 
Förebyggande strålskydd 
SKB uppger att det finns behov av att ge arbetet med ALARA-programmet 
mer uppmärksamhet.  
 
Operativt strålskydd 
Det område där det kan finnas brister enligt SKB är kvalitetssäkringen av 
verksamheten. Handhavande, kontroll och kalibrering av mätutrustning finns 
inte beskrivet – instruktioner saknas. Den vanligaste funktionskontrollen för 
handinstrument - den dagliga – dokumenteras inte. Det är inte tydligt hur 
ofta kontrollen görs. SKB:s uppger att det finns behov av att avsevärt 
förbättra kvalitetssäkringen av mätverksamhet.  
 
Strålningsmiljön i anläggningen 
Den kollektiva strålningsdosen visar mellan åren 1993-2009 en minskande 
global trend. SKB gör också viss trendning på systemnivå som ibland kan 
föranleda operativa åtgärder för att minska dosrater. Neutronstrålning vid 
hantering av bränsletransportflaskor följs upp. I SKB:s beskrivning av 
nutidsanalysen framgår att det finns behov av åtgärder avseende neutrondos. 
Enligt SKB finns det utrustning och rutiner för mätning av neutrondos – 
främst för de hanteringstekniker som kan bli utsatta för sådan strålning. 
Utvärderingen är manuell och lagras lokalt i OKG:s lokala dosregister. 
Återkommande problem med utrustning och utvärdering kommer att lösas i 
samband med anskaffande av nytt system för elektronisk persondosimetri.  
 
Strålskydd i samband med haverisituationer 
SKB uppger avseende lokaler att ledningscentralerna inte är särskilt 
utrustade för att skydda mot externstrålning eller kontaminering. Avståndet 
till ordinarie ledningscentral från centrum av Simpevarpshalvön är ca 3,5 
km. SKB uppger att kontrollrummet inte är långvarigt bemannat samt inte 
försedd med filtrerad ventilation. Personal i kontrollrummet har tillgång till 
friskluftmask och kan upprätthålla verksamheten i timskala innan centralen 
måste utrymmas. Nya bevakningscentralen har dock filtrerad ventilation. 
Kravet på kontinuerlig bemanning i bevakningscentralen uppfylls inte fullt 
ut. Avseende krav för utrymning av anläggningen uppger SKB att 
kontaminationskontroll och personsanering sker vid ordinarie 
utpasseringsväg, men särskild beredskap för externkontaminerade finns inte. 
SKB anger också i ÅHB att det finns någon oklarhet avseende kriterier vid 
larmning. I SKB:s beskrivning av nutidsanalysen framgår också att det finns 
behov av åtgärder när det gäller att klarställa kriteriet för nivån av 
radioaktivt utsläpp innan områdeslarm beslutas. 
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Hantering av incidenter och missöden 
SKB uppger att händelser av större art som kan påverka fler än enstaka 
personer antas hanteras via beredskapsorganisationen som det beskrivs i 
beredskapsplanen. Det finns ingen instruktion som beskriver 
tillvägagångssättet om en incident eller ett missöde ger eller hotar att ge en 
förhöjd stråldos till en eller flera medarbetare. I de fall händelser ändå har 
inträffat har de hanterats på ett tillfredsställande sätt. SKB anger att det finns 
behov av att ta fram en enkel instruktion som beskriver de 
strålskyddsrelaterade åtgärder som erfordras vid inträffade 
händelser/incidenter. 
 
Besökare i anläggningen 
SKB tar ställning till att kraven enligt 15 och 16 §§ SSMFS 2008:26 anses 
uppfyllda. 
 
SKB beskriver arbetssätt och instruktioner inom hantering av radioaktiva 
strålkällor och röntgenutrustningar och inom erfarenhetsåterföring, 
dokumentation och rapportering.  
 
Bedömning 
SSM påpekar att det saknas ställningstagande huruvida ledningssystemet 
inkluderar krav från Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 
2008:52) om externa personer i verksamhet med joniserande strålning. SSM 
påpekar också att SKB i avsnitt 3.1.9 Hantering av radioaktiva strålkällor 
och röntgenutrustningar anger att ledningssystemet innehåller kraven, men 
inga instruktioner som stöd för åtgärder även om hanteringen i och för sig är 
ganska enkel och ett fåtal personer är direkt berörda (33). 
 
SSM bedömer att SKB uppfyller de gällande kraven för ledning, styrning, 
kompetens och resurser, men bör åtgärda brister i ledningssystemet dels 
avseende avsaknaden av ledning för kraven i SSMFS 2008:52, dels avseende 
behovet av fler instruktioner som bygger på kraven i 
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:9) om kontroll av 
slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet. 
 
SSM påpekar att SKB inte tar ställning till hur kraven för utbildning inom 
hanteringen av radioaktiva strålkällor och röntgenutrustningar följs upp. 
SSM bedömer att SKB uppfyller de gällande kraven på 
strålskyddskompetens och -utbildning, men bör se över behovet av 
utbildning utifrån kraven i SSMFS 2008:9.     
 
SSM påpekar att det i SKB:s beskrivning i ÅHB inte framgår hur man 
arbetar med minimering av luftburen aktivitet som en del av det 
förebyggande arbetet med hjälp av ALARA-programmet (34). SSM 
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bedömer att SKB uppfyller de gällande kraven på förebyggande strålskydd, 
men bör se över kravuppfyllnaden avseende luftburen aktivitet. 
 
SSM påpekar att det i SKB:s beskrivning i ÅHB inte framgår hur man 
arbetar med minimering av luftburen aktivitet inom det operativa 
strålskyddet. SSM bedömer att SKB uppfyller de gällande kraven på 
förebyggande strålskydd, men bör se över kravuppfyllnaden avseende rutiner 
för luftburen aktivitet samt åtgärda de brister SKB själv har identifierat inom 
delar av kvalitetssäkringen för den operativa mätverksamheten. 
 
SSM bedömer att SKB uppfyller de gällande kraven på strålningsmiljön i 
anläggningen.  
 
SSM bedömer att SKB uppfyller kraven på strålskydd i samband med 
haverisituationer i allt väsentligt. 
 
SSM påpekar angående beredskapslokaler att kontrollrummet visserligen 
inte har tillgång till filtrerad luft, men att de kompensatoriska åtgärder som 
vidtagits ändå har varit tillräckliga. SSM påpekar att det i framtiden kommer 
att ställas krav på filtrerad ventilation i centrala kontrollrummet. Vad gäller 
ledningscentral på anläggningsområdet ska denna uppfylla kraven i 29 och 
32 §§ SSMFS 2008:15. Vid Clab har man valt att lägga ledningscentralen 
utanför anläggningsområdet, vid Äspö, och fått undantag (35) från 32 § 
SSMFS 2008:15. SSM bedömer att larmkriterier behöver definieras tydligt 
och ses över så att kraven uppfylls.   
 
SSM bedömer att SKB uppfyller de gällande kraven på hantering av 
incidenter och missöden, men bör åtgärda bristerna som nämns i ÅHB.  
 
SSM bedömer att SKB uppfyller de gällande säkerhetskraven på besökare i 
anläggningen. SSM påpekar dock att SKB inte explicit tagit ställning 
huruvida samtliga krav uppfylls. 
 
SSM bedömer att SKB uppfyller de gällande kraven på hantering av 
radioaktiva strålkällor och röntgenutrustningar. 
 
SSM bedömer att SKB uppfyller de gällande kraven på 
erfarenhetsåterföring, dokumentation och rapportering, men att det finns 
visst förbättringsbehov som t.ex. inom uppföljningen av neutrondosimetri. 
 
SSM gör den samlade bedömningen att bristerna inom verksamhetsområdet 
strålskydd inom anläggningen är av liten strålsäkerhetsbetydelse.  
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6.17 Område 17 om utsläpp av radioaktiva ämnen till miljön, 
omgivningskontroll och friklassning av material 
Ledning, styrning, kompetens och resurser för utsläpps-, 
omgivningskontrolls- och friklassningsfrågor 
SKB beskriver i kompletteringen till ÅHB 2009 att verksamheten på Clab 
medför mycket begränsade radioaktiva utsläpp och därmed liten påverkan på 
omgivningen i form av doser och deponering. Detta avspeglas i de 
begränsade resurser som avdelats för den delen av verksamheten. Efter 
SKB:s övertagande har kemiverksamheten inte prioriterats utan SKB har 
förlitat sig på tjänster från OKG.  
 
Utsläppsbegränsande åtgärder 
SKB uppger att de är medvetna om att aktivitetsinventariet i Clab ökar i 
framtiden bland annat på grund av ökad inlagring av bränsle när 
inkapslingsanläggningen tillkommer. SKB måste ta ställning till om en 
modernare reningsteknik kan komma att behövas. En modernare 
reningsteknik kan komma att ställa krav på större utrymme och det är inte 
säkert att man i Clab:s nuvarande utrymmen kan få plats med ytterligare 
reningsutrustning. Dessutom kommer processkemisk kompetens att 
erfordras. 
 
Mätning av vatten och luftutsläpp av radioaktiva ämnen 
SKB uppger att kompletterande krav på detektionsgränser och 
rapporteringsnivåer kommer från SSM till SKB. Anpassning till dessa 
upplevs av SKB vara ett omfattande arbete som Clab inte har några egna 
resurser för att klara av. Utökningen av verksamheten med en 
inkapslingsanläggning medför att utsläpp via vatten rimligen kommer att öka 
något. Däremot anser SKB inte att man behöver förändra mätmetodiken eller 
rutiner. 
 
Omgivningskontroll 
I SKB:s  komplettering till ÅHB 2009 ges information om hur Clab förhåller 
sig till kravet på omgivningskontroll. Omgivningskontrollprogrammet är så 
utformat att det omfattar hela Simpevarpshalvön och alla anläggningar som 
är lokaliserade där. I praktiken utförs provtagning och analys av OKG:s 
laboratorium och det finns ingen anledning att förvänta sig att detta 
förfarande kommer att ändras samt att Clab inte har egna resurser för detta. 
Clab har dock rapporteringsskyldighet enligt SSMFS 2008:23. Detta 
uppfylls genom att OKG skickar den färdiga rapporten till Clab som utför en 
granskning av rapporten och gör om den till ett SKB-dokument som skickas 
till SSM med ett följebrev från SKB.  
 
Friklassning av radioaktivt material 
Det framgår av SKB:s beskrivning att friklassningsfrågor hanteras på ett 
liknande sätt som för utsläpp och omgivningskontroll, d.v.s. att sedan SKB:s 
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övertagande av verksamheter från OKG år 2007 har friklassningsfrågor 
tillkommit som ett nytt ansvarsområde inom SKB:s organisation. 
Friklassningsfrågorna hanteras inom enheten Stöd av en för 
arbetsuppgifterna tillsatt särskild personalstyrka. En viss del av 
friklassningsverksamheten ombesörjs dock fortfarande av OKG, närmare 
bestämt nuklidspecifik mätning/analys av material som ska friklassas för 
återanvändning eller deponering på kommunal deponi. SKB definierar 
chefsansvar inom friklassningsverksamheten och tar ställning till att det 
finns tillräcklig styrning, kompetens och resurser för att verksamheten kan 
anses vara sådan att kraven uppfylls. SKB nämner inte explicit huruvida 
friklassningsverksamheten ingår som en del av ledningssystemet, men SKB 
gör gällande att verksamheten i allt väsentligt uppfyller kraven i 2 kap. 7–9 
§§ SSMFS 2008:1. 
 
Bedömning  
SSM bedömer att för kravområdet utsläpp och omgivningskontroll uppfylls 
gällande krav men anser att vissa förbättringar är önskvärda. Eftersom OKG 
tidigare hanterat utsläpp- och omgivningskontroll behövs både 
resurstilldelning samt kompetensuppbyggnad inom området. 
 
SSM bedömer att SKB uppfyller gällande krav för ledning, styrning, 
kompetens och resurser för friklassning, men bedömer att SKB även behöver 
säkerställa att de nya kraven i SSMFS 2011:2 uppfylls där detta är relevant.  

6.18 Sammanfattning – bedömningar 6.1-17           
SKB:s uppfattning om huruvida verksamheten vid Clab är sådan att det i 
nuläget finns förutsättningar att uppfylla gällande strålsäkerhetskrav är i allt 
väsentligt bekräftad. SKB anser att kraven uppfylls för de flesta 
kravområden, men att det finns brister att åtgärda.  
 
SSM gör efter granskning av inkommen ÅHB samt annat tillsynsunderlag i 
princip samma bedömning som SKB, dvs. att kraven uppfylls för de flesta 
områdena, men att brister finns att åtgärda. SSM anser med andra ord att det 
arbetssätt och de metoder som SKB vid bedömningstillfället tillämpar för att 
bedriva verksamheten vid Clab främjar strålsäkerheten så som den definieras 
inom de 17 olika kravområdena i SSMFS 2008:1.  
 
SSM anser att de funna bristerna har måttlig eller liten strålsäkerhetsbetydel-
se. Enligt SSM:s bedömningar finns vid Clab inga brister med stor strål-
säkerhetsbetydelse.   
 
SSM anser även att det inom några sakområden inte fullständigt kan 
bedömas om brister finns i verksamheten eller i den tillämpade systematiken 
för hur ÅHB har framtagits samt att det även kan förekomma att information 
saknas i ÅHB.  
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SKB:s beskrivningar av åtgärdsbehoven för nutidsanalysen bedöms i de 
olika kravområdena i framtidsanalysen 7.1 – 7.17. En detaljerad beskrivning 
om avgränsningar som SSM gjort vid granskning av åtgärdsbehoven framgår 
i PSR avsnitt 3. Granskningens genomförande och avgränsningar.  
 
SSM påpekar att förutom bedömningarna i detta avsnitt 6.18 finns det dels 
fler bedömningar, dels mer detaljinformation om bedömningarna av 
nutidsanalyserna i avsnitten 6.1 – 6.17. 
 
Konstruktion och utförande av anläggningen 
SSM bedömer att SKB uppfyller gällande krav för området konstruktion och 
utförande av anläggningen, men att det finns brister. SSM påpekar att 
analyserna inom området konstruktion och utförande av anläggningen är 
delvis inaktuella då ny föreskrift har trätt i kraft sedan ÅHB togs fram 2009. 
SSM bedömer att SKB behöver säkerställa att man följer korrekta 
föreskriftskrav. SKB har t.ex. inte i ÅHB närmare beskrivit hur utsläpp till 
omgivningen av radioaktiva ämnen, som kan ske till följd av driftstörningar 
och haverier, förhindras eller, om detta inte är möjligt, kontrolleras och 
begränsas genom anordningar och förberedda åtgärder.  
 
SSM anser att SKB behöver säkerställa att man följer nu gällande lagar, 
föreskrifter och normer. Detta gäller t.ex. då SKB anger att BSK och StBK 
tillämpas. SSM påpekar att normalt konstrueras mekaniska komponenter i 
säkerhetsklass 3 enligt regler i ASME koden.  
 
SSM anser att SKB:s tolkning om att konstruktionsspecifikationer och 
dokumentation för konstruktionsförutsättningar bara ska tas fram för 
kvalitetsklass 3 och inte för kvalitetsklass 4 är felaktig. 
 
Med anledning av SSM:s ovan nämnda bedömningar avseende referenser till 
utgångna föreskrifter, lagar och normer samt avseende avvikelser gällande 
klassningar anser SSM att SKB behöver säkerställa att korrekta krav och 
kvalitetskrav följs.  
 
SSM bedömer att problematiken med sprickbildning i bassänger och andra 
relaterade frågor är bristfälligt hanterad i nuläget.   
SSM anser att SKB inte i ÅHB tar ställning till hur djupförsvarsnivåers 
oberoende vid driftomläggningar i samband med underhållsåtgärder 
säkerställs samt vilka funktioner i organisationen har ansvar för detta. SSM 
bedömer att SKB bör överväga att genomföra erfarenhetsåterföring avseende 
metodiken för framtagning av ÅHB alternativt åtgärda eventuella brister 
med hänsyn tagen till att en extra styrka i en barriär eller djupförsvarsnivå 
inte bör tillgodoräknas för att acceptera svagheter i en annan barriär eller 
djupförsvarsnivå.   
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SSM bedömer att SKB bör överväga att se över sättet att i ÅHB beskriva 
alternativt åtgärda brist i verksamheten när det gäller miljökvalificering i 
form av dokumenterade prov för att säkerställa att komponenter fungerar på 
det sätt som förutsätts i säkerhetsredovisningen. Vid kvalificering bör 
hänsyn tas till såväl normala driftsförhållanden som förhållanden vid 
driftstörningar och haverier som är beaktade i anläggningens konstruktion.    
 
SSM gör den samlade bedömningen om Clab att de funna bristerna inom 
område konstruktion och utförande av anläggningen är av måttlig 
strålsäkerhetsbetydelse. 
 
Ledning, styrning och organisation 
SSM observerar att det inom kravområdet pågår arbete på hela SKB för att 
informera om och förankra SKB:s ledstjärnor - säkerhet, effektivitet och 
lyhördhet. 
 
Kompetens och bemanning för den kärntekniska verksamheten 
SSM bedömer att SKB och Clab uppfyller kraven gällande kompetens och 
bemanning, men SSM saknar en särskild redogörelse för hur SKB 
säkerställer personalens lämplighet på en mer daglig basis dels avseende 
faktorer som är stabila över tid, men framförallt avseende faktorer som kan 
fluktuera i det korta tidsperspektivet (tim- till dagsskala), exempelvis trötthet 
eller nedstämdhet. 
 
Driftverksamheten, inklusive hanteringen av brister i barriärer och 
djupförsvar 
SSM bedömer att SKB uppfyller kraven inom driftverksamheten, men att det 
är en brist att det för driftverksamheten inte konkret definieras hur ansvaret 
för brister i barriärer och djupförsvar leds och delegeras. 
 
SSM bedömer att SKB behöver åtgärda de funna bristerna inom 
planeringsarbetet och säkerställandet av resurserna för planeringsarbetet.  
 
SSM bedömer att SKB behöver ta fram instruktioner för hanteringen av 
sådana missöden som beskrivs i SAR kapitel 8. SSM gör också 
bedömningen att SKB bör uppdatera sitt ledningssystem för 
instruktionshantering för konstruktionsstyrande händelser. 
 
SSM observerar att funktionskontroller för tryckbärande anordningar inte 
beskrivs explicit i ÅHB för underområde program för funktionskontroll (jmf 
4.13). Därmed bedömer SSM att åtgärdandet av brister avseende 
driftklarhetsverifieringar ska, då det är relevant, också omfatta sådana 
tryckbärande anordningar vars integritet har betydelse för personalens skydd 
mot ohälsa och olycksfall. SSM bedömer också på motsvarande sätt att SKB 
bör överväga att revidera innehållet i sitt program för funktionskontroller för 

 

 



 
 
 

 Sida: 
69/169 

att säkerställa att system och andra anordningar av betydelse för det fysiska 
skyddet av anläggningen inkluderas i programmet.  
 
SSM gör den samlade bedömningen att SKB har en verksamhet inom 
område driftverksamheten, inklusive hanteringen av brister i barriärer och 
djupförsvar, där funna brister är av måttlig strålsäkerhetsbetydelse. 
 
Kriticitet 
SSM finner i det granskade underlaget ingen tydlig referens till 
vilka ”internationella anvisningar” som avses angående genomförande av 
kriticitetssäkerhetsanalys. SSM bedömer därför att det är oklart i det 
granskade underlaget vilka standarder som tillämpas avseende kriticitets-
säkerhetsanalyser vid Clab. SSM bedömer att SKB inte redovisar om det 
finns ny säkerhetsstandard och praxis inom kriticitetssäkerhet som 
anläggningen behöver analyseras mot. 
 
SSM gör bedömningen att SKB bör genomföra erfarenhetsåterföring 
avseende rutinerna för administrativa begränsningar som omfattar bränslen 
som är mer reaktiva än referensbränslet, eftersom rutinerna endast är 
beskrivna i instruktioner och inte i SAR.      
 
SSM anser att SKB har beaktat gällande krav samt beskrivit på vilket sätt 
man anser sig uppfylla dem. SSM gör därför bedömningen att SKB uppfyller 
kraven.  
 
SSM gör den samlade bedömningen det finns brister som framgår enligt 
bedömningarna för underområdena. Dessa brister avser sättet att ta fram 
ÅHB.  
 
Beredskapen för haverier 
SSM har ingen avvikande uppfattning mot SKB:s bedömning av uppfyllande 
av gällande kravbild för beredskapen vid anläggningen, men SSM anser att 
SKB behöver se över kravuppfyllnaden när de gäller de delar i avsnitt 16.6 
Strålskydd i samband med haverisituationer, som direkt kan beröra området 
beredskapen för haverier.  
 
SSM gör i övrigt den samlade bedömningen att SKB uppfyller kraven inom 
området beredskapen för haverier. 
 
Underhåll, material- och kontrollfrågor med särskilt beaktande av 
degradering p.g.a. åldring 
SSM bedömer att SKB uppfyller kraven inom underhållsstrategi och 
underhållsprogram, men behöver åtgärda brister. SSM bygger bedömningen 
på att SKB inte framlägger någon närmare beskrivning i ÅHB om huruvida 
det i underhållsprogrammet ingår någon konkret strategi för hantering av 
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åldringsfrågor. Det saknas också ställningstagande för validering av 
underhållsmetoder och kalibrering av mätutrustningen som används i 
underhållsarbetet.  
 
SSM bedömer att SKB bör överväga att se över sin metodik avseende 
registreringen av uppgifter om skador när det gäller driftläge, upptäcktssätt, 
skadeutbredning och eventuella konsekvenser av skadan, anordningens 
dimensioner, materialsammansättning och använd tillverkningsmetodik. 
Dessutom bör ingå uppgifter om miljöförhållanden samt skademekanism och 
skadeorsak. Skadeorsaker bör bl.a. baseras på resultat från metallografiska 
undersökningar av uttagna materialprov. 
 
SSM gör den samlade bedömningen att SKB har en verksamhet inom 
område underhåll, material- och kontrollfrågor med särskilt beaktande av 
degradering p.g.a. åldring, där funna brister är av måttlig 
strålsäkerhetsbetydelse. 

Primär och fristående säkerhetsgranskning 
SSM bedömer att SKB uppfyller kraven för området ledning och styrning av 
den fristående säkerhetsgranskningen i allt väsentligt. SSM bedömer dock att 
det finns behov av att i ledningssystemet ytterligare förbättra tidsstyrningen. 
SSM bedömer att SKB bör förbättra tidsstyrningen generellt inom 
säkerhetsgranskningen, men också specifikt för FSG. SSM anser att SKB på 
motsvarande sätt bör förbättra sin kvalitetsstyrning så att SAR bilagor kan 
tas fram i tid och granskas av FSG för ärenden som innebär anmälningar till 
myndigheten samt andra typer av granskningsärenden. 
 
SSM gör den samlade bedömningen att de funna bristerna är av liten 
strålsäkerhetsbetydelse när det gäller nutidsanalysen för område primär och 
fristående säkerhetsgranskning.   
 
Utredning av händelser, erfarenhetsåterföring samt extern rapportering 
SSM bedömer att SKB uppfyller gällande krav inom området, men behöver 
åtgärda brister. SSM bedömer att SKB behöver uppdatera ledningssystemet 
inklusive rutiner och instruktioner avseende värderingar och 
bedömningsgrunder som tillämpas i driftmöten avseende händelser och 
rapportering.  SSM gör vidare bedömningen att det behov av särskilda 
resurser för att förbättra kvaliteten hos de utredningar som föregår 
behandlingen av händelser och uppdagade förhållanden, som SKB själva har 
identifierat, behöver tillgodoses.  
 
SSM bedömer att det är en brist att mandat inom organisationen inte är 
definierat för implementering av åtgärder baserat på erfarenhetsåterföring. 
SSM bedömer också att SKB behöver förtydliga vilka delar av 
organisationen som ska ingå i Clab-ERF. SSM bedömer att det inom 
gruppen Clab-ERF behöver finnas kompetens för kärnämne och kärnavfall. 
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SSM har kännedom om att SKB bedriver verksamhet inom forskning och 
utveckling (FoU). SSM observerar dock att det i ÅHB inte beskrivs på ett 
samlat sätt hur ledningssystemet är utbyggt för erfarenhetsåterföring från 
FoU tillbaka till Clab. SSM bedömer att SKB behöver komplettera 
ledningssystemet för erfarenhetsåterföring från FoU resultat.  
SSM gör den samlade bedömningen att SKB har en verksamhet inom 
område utredning av händelser, erfarenhetsåterföring samt extern 
rapportering, där funna brister är av måttlig strålsäkerhetsbetydelse. 
 
Fysiskt skydd 
SSM instämmer i SKB:s bedömning att det fysiska skyddet i allt väsentligt 
motsvarar gällande säkerhetskrav. 
 
Säkerhetsanalyser och säkerhetsredovisning 
SSM bedömer att SKB uppfyller gällande krav inom området, men behöver 
åtgärda brister.  
 
SSM observerar att SKB inte uppger i ÅHB huruvida resultaten av de 
deterministiska analyserna används för att identifiera nödvändiga 
ingripanden av personalen och dels att SKB saknar instruktioner för 
hanteringen av sådana missöden som beskrivs i SAR kapitel 8 enligt ÅHB 
område 4 om instruktioner och instruktionshantering t.o.m. 
konstruktionsstyrande händelser. SSM bedömer därmed att denna brist 
behöver åtgärdas avseende innehållet i säkerhetsredovisningen.  
 
Med anledning av SSM:s bedömningar inom kravområdet konstruktion,  
avseende referenser till utgångna föreskrifter, lagar och normer samt 
avseende avvikelser gällande klassningar, anser SSM att SKB behöver 
säkerställa att korrekta krav och kvalitetskrav följs. 
 
SKB behöver säkerställa att säkerhetsanalyserna är grundade på en 
systematisk inventering av de händelser, händelseförlopp och förhållanden 
som kan leda till en radiologisk olycka.  

SSM gör den samlade bedömningen att de funna bristerna är av måttlig 
strålsäkerhetsbetydelse när det gäller nutidsanalysen för område säker-
hetsanalyser och säkerhetsredovisning. 

Säkerhetsprogram 
SSM bedömer att SKB uppfyller gällande krav inom området, men behöver 
åtgärda brister. 
 
SSM bedömer SKB bör åtgärda brister inom samspelet människa-teknik-
organisation, utvärderingar av organisationen och personalens 
arbetsförutsättningar samt egenvärderingar av säkerhetsklimat och 
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säkerhetskultur. 
  
SKB tar inte explicit ställning till hur man säkerställer systematiken i 
säkerhetsprogrammet när det gäller implementerandet av eventuella nya krav 
sedan den kärntekniska anläggningen togs i drift. SSM bedömer att SKB 
behöver säkerställa att säkerhetsprogrammet fastställs baserat på den 
nämnda systematiska analysen av säkerhetsprogrammet. SSM bedömer att 
SKB behöver genomföra sådana fastställanden på årlig basis för att uppfylla 
gällande krav. 
 
SSM gör den samlade bedömningen att de funna bristerna är av måttlig 
strålsäkerhetsbetydelse när det gäller nutidsanalysen för område säkerhets-
program.   
 
Förvaring av anläggningsdokumentation 
SSM bedömer att SKB uppfyller gällande krav inom området, men behöver 
åtgärda brister. 
 
SSM bedömer att det är en brist att OKG ansvarar för lagring av 
dokumentation. 
 
SSM gör sammanfattningsvis bedömningen att de funna bristerna inom 
område förvaring av anläggningsdokumentation är av liten strålsäkerhets-
betydelse. 
 
Hantering av kärnämne och kärnavfall 
Se 7.18 Samlad bedömning av framtidsanalys.  
 
Kärnämneskontroll, exportkontroll och transportsäkerhet 
SSM bedömer att SKB uppfyller gällande krav inom området, men behöver 
åtgärda brister. 
 
SSM anser att det är lite problematiskt att delar av systemets funktionalitet 
administreras enbart av Safeguardansvarig. Vid oannonserade internationella 
inspektioner måste korrekt dokumentation över anläggningens innehav av 
kärnämne kunna produceras och personal med tillräcklig kompetens måste 
finnas på plats.  
 
SSM bedömer att de identifierade bristerna är av liten 
strålsäkerhetsbetydelse.  
 
Strålskydd inom anläggningen 
SSM bedömer att SKB uppfyller gällande krav inom området, men behöver 
åtgärda vissa brister. 
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SSM bedömer att SKB uppfyller kraven inom området strålskydd i samband 
med haverisituationer i allt väsentligt. 
 
Bevakningscentralen, däremot, ska ses som en lokal som blir långvarigt 
bemannad vid en nödsituation och ska uppfylla kraven i 29 och 31 §§ 
SSMFS 2008:15 i tillämpliga delar. Vad gäller ledningscentral på 
anläggningsområdet ska denna uppfylla kraven i 29 och 32 §§ samma 
föreskrifter. Vid Clab har man valt att lägga ledningscentralen utanför 
anläggningsområdet, vid Äspö, och fått undantag (35) från 32 § SSMFS 
2008:15. 
 
SSM gör den samlade bedömningen att bristerna inom verksamhetsområdet 
strålskydd inom anläggningen är av liten strålsäkerhetsbetydelse.  
 
Utsläpp av radioaktiva ämnen till miljön, omgivningskontroll och 
friklassning av material 
SSM bedömer att SKB uppfyller gällande krav inom området, men behöver 
åtgärda vissa brister. 
 
SSM bedömer att kravområdet utsläpp och omgivningskontroll uppfyller 
kraven men anser att vissa förbättringar är önskvärda. Eftersom OKG 
tidigare hanterat utsläpp- och omgivningskontroll behövs både 
resurstilldelning samt kompetensuppbyggnad inom området. 
 
Då ÅHB är framtagen och kompletterad innan de nya 
friklassningsföreskrifterna SSMFS 2011:2 gavs ut tar SKB inte ställning till 
om de nya kraven är uppfyllda, men det framgår dock att SKB har 
kännedom om att föreskriften var under framtagande hos SSM vid tiden för 
framtagning av SKB:s komplettering till ÅHB (2).   
 
SSM bedömer att de identifierade bristerna är av liten 
strålsäkerhetsbetydelse inom detta kravområde. 

7. SSM:s bedömning av framtidsanalys  

7.1 Område 1 om konstruktion och utförande av 
anläggningen (inklusive ändringar)  
I granskningen av konstruktionsområdet ingår underlag bl.a. från SKB:s 
ansökan om uppförande av inkapslingsanläggningen Clink, resultat från 
stresstesterna och ÅHB för Clab. SSM:s bedömningar anges i detta avsnitt 
med de identifikationsnummer för motsvarande bedömningar som 
förekommer i den redaktionellt reviderade versionen av 
granskningsrapporten för Clink ansökan (4). 
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Anläggningens tillförlitlighet och driftstabilitet  
ÅHB Clab: 
SKB uppger att kraven förväntas förbli oförändrade inom underområde 
anläggningens tillförlitlighet och driftstabilitet. SKB uppger att det för 
säkerhetsfunktionerna det inte finns något som tyder på försämring av 
tillförlitligheten. För vissa skyddsfunktioner, som exempelvis säkra lyft, 
finns tecken som tyder på försämrad funktion, som dock inte har bäring på 
kärnteknisk säkerhet. Anläggningen åldras och åtgärder kommer att vidtas 
på de systemfunktioner som är i störst behov av detta. 
I SKB:s beskrivning av framtidsanalysen framgår att åtgärder utöver de som 
beskrivs i nutidsanalysen inte erfordras.  
 
Clink:  
SKB har tagit fram Clink:s F-PSAR (36) inför ansökan till myndigheten om 
att få bygga inkapslingsanläggningen Clink.  
 
Bedömning 
ÅHB Clab: 
SSM påpekar att i årsrapporten för 2011 (37), beskriver SKB att linorna i 
bränslehissen har bytts ut, ett byte som genomförs var sjätte år. Den gamla 
linan som enligt instruktion ska inspekteras vid bytet visar på normalt och 
förväntat slitage. SKB har även genomfört en generalbesiktning av 
bränslehissen. Detta innebär en total genomgång av hissens alla delar och 
genomförs var tionde år. Endast några mindre anmärkningar noterades. En 
förstudie för modernisering av hissen har inletts. SKB vill bland annat byta 
ut styr- och kontrollutrustningen då denna börjar bli föråldrad och det på sikt 
kommer bli svårt att hitta delar samt kompetens som kan underhålla denna 
typ av utrustning. SSM bedömer att SKB utifrån åtgärden med bränslehissen 
behöver utvärdera eventuellt övrigt underhållsbehov (38). 
 
SSM bekräftar att hos SKB pågår ´Projekt kylkedja´, som omfattar 
utbyggnaden av en ny kylkedja, redundant mot befintligt stråk. Den totala 
kylkapaciteten kommer då att uppgå till 15 MW istället för som i dagsläget 
8,5 MW och den nya kylkedjan planeras vara klar 2015 (39). SSM bedömer 
att SKB på detta sätt förbättrar kravuppfyllnaden mot 2 kap l § SSMFS 
2008:l, men att brister återstår att åtgärda enligt SSM:s bedömningar i övriga 
underområden inom kravområde 1 om konstruktion och utförande av 
anläggningen (inklusive ändringar). SSM påpekar att SKB:s framtidsanalys 
kring åldringsfrågor inte är tillräcklig för att uppfylla gällande krav. SSM 
anser att det behövs ett åldringsprogram vid Clab. Mer om SSM:s 
bedömningar angående åldringsfrågor för Clab finns i avsnitt 7 Underhåll, 
material- och kontrollfrågor med särskilt beaktande av degradering p.g.a. 
åldring. SSM bedömer att de åtgärder som SKB presenterar i ÅHB är sådana 
att de höjer strålsäkerheten, men att SKB behöver omvärdera behovet av 
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ytterligare åtgärder enligt SSM:s bedömningar i avsnitten för nutids- och 
framtidsanalyserna också för de andra underområdena i förekommande fall.  
 
Clink: 
(7:9:4) 
Med stöd av allmänna råd till 4 kap 5 § SSMFS 2008:1 anser SSM att SKB 
behöver redovisa hur aktuell status (”nolläge”) för befintlig anläggning Clab 
samt dess anläggningsdelars känslighet mot rörelser, vibrationer och 
sättningar som kan komma från belastning, schaktning, 
grundvattensänkning, sprängning eller vajersågning kommer att beaktas i 
samband med utförandet av inkapslingsanläggningen. SSM förutsätter att 
SKB under sprängningsarbetet vid uppförandet av inkapslingsanläggningen 
kommer att genomföra de nödvändiga åtgärderna och kontrollerna för att 
den befintliga anläggningen Clab inte påverkas negativt och att dessa 
kommer att redovisas till myndigheten i ett senare skede men innan 
byggstart. SSM bedömer att det med dessa kompletteringar finns 
förutsättningar för att sakgranska underområde tillförlitlighet och 
driftstabilitet ur ett framtidsperspektiv (4). 
 
Konstruktionens generella förmåga att upprätthålla 
säkerhetsfunktionerna vid händelser tom konstruktionsstyrande 
händelser 
ÅHB Clab: 
SKB förväntar sig att kraven inom underområdet kommer att förbli 
oförändrade. I SKB:s beskrivning av framtidsanalysen framgår att åtgärder 
utöver det som beskrivs i nutidsanalysen inte erfordras.  
 
Clink: 
SKB tillämpar internationella krav och normer för kärnteknisk verksamhet 
vid Clab (36). 
 
Bedömning 
ÅHB Clab: 
SSM bedömer att SKB i framtiden kommer att uppfylla kraven inom 
underområdet under förutsättning att funna brister åtgärdas avseende 
djupförsvaret av passiva och aktiva säkerhetsfunktioner.  
 
Inför drifttagning av bassäng 14 efter genomfört underhåll meddelade SSM i 
februari 2012 SKB att en granskning av handlingarna som legat till grund för 
underhållsåtgärdernas genomförande skulle göras. SSM efterfrågade också 
(40) kompletterande information från SKB avseende en grundorsaksanalys 
för sprickornas uppkomst, oklarheter i säkerhetsredovisningen, korrosion av 
armering i anslutning till sprickområdet (bassäng 14) samt eventuell 
påverkan av detta på mekanisk integritet för bassängerna med hänsyn till 
seismiska laster. SSM efterfrågade även en tidsplan för när den 
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informationen skulle kunna vara SSM tillhanda. SSM bedömde att SKB:s 
svar (41) inte var tillfredställande och förelade i beslut den 5 december 2012 
(42) SKB att uppdatera säkerhetsredovisningen i enlighet med den begärda 
informationen senast den 15 oktober 2013. 
 
Efter att underhållsarbetet för förvaringsbassäng 14 (och 15) i Clab 
avslutades och motsvarande underhållsarbeten för bassäng 11 och 12 
påbörjades upptäckte SKB under arbetenas genomförande bland annat 
förekomst av mikrober mellan rostfri tätplåt och betong samt 
korrosionsangrepp på bultar för stödgallret i förvaringsbassängerna (8). 
Bultarna för stödgallret byttes därför ut i samband med underhållsarbetet. 
Det har sedan länge varit känt att det funnits sprickor i betongen i bassäng 12 
och 14 i anslutning till bassäng 13 och att läckage förekommit i 
bassängplåten i bassäng 14, vilket medfört vattenströmning genom en 
spricka. SSM har följt SKB:s arbete med orsaks- och konsekvensanalyser av 
förekomsten av sprickor i betongen. Då frågan har många dimensioner och 
ett flertal utredningar genomförts under åren beslutade SSM att initiera ett 
särskilt granskningsärende (9) för att följa upp utestående frågeställningar 
om bland annat mikrobförekomst, korrosionsangrepp på stödgallerbultar, 
eventuell korrosion på armering i anslutning till sprickorna, samt oklarheter i 
säkerhetsredovisningen avseende kravbilden för bassängkonstruktionen vad 
avser täthet och läckageövervakningssystem. 
 
Bland senare tillsyn som gjorts av SSM när det gäller bergkonstruktionen vid 
Clab framgår att i juni 2012 deltog SSM som observatör vid SKB:s 
besiktning (syn) av berg (43) och i oktober deltog SSM som observatör vid 
SKB:s besiktning (syn) av förvaringsbassänger och betongkonstruktioner 
(44). Syftet med deltagandet var att få en uppfattning om hur SKB genomför 
besiktningsverksamheterna. SSM vill också bilda sig en egen uppfattning om 
problematiken kring sprickbildning i bassänger och fundament. SKB 
redovisade i samband med besiktningarna bland annat att man skulle ersätta 
tidigare använd rutin (45) genom att dela upp den i fyra mindre omfattande 
instruktioner. 
 
Inom SSM pågår också arbete med att förnya SSMFS 2008:1 vilket kan 
komma att påverka detta kravområde. 
SSM bedömer att den åtgärd som SKB presenterar avseende nutidsanalysen 
är sådan att den höjer strålsäkerheten, men att SKB behöver omvärdera 
behovet av ytterligare åtgärder. 
 
Clink: 
(8:1:4) 
Med stöd av 4 kap. 1 § och Bilaga 2 till 4 kap. 2 § SSMFS 2008:1 anser 
SSM att SKB för Clab:s kärntekniska verksamhet behöver ha samtliga 
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referenser tillgängliga till dokumentationen (36) avseende internationella 
krav och normer. 
 
Konstruktionens specifika tålighet mot felfunktioner samt andra yttre 
och inre händelser tom konstruktionsstyrande händelser 
ÅHB Clab: 
SKB uppger att kraven inom underområdet förväntas förbli oförändrade.  
 
Resultat från stresstester vid Clab 
Enligt SKB:s innebär bortfall av kylning i normalfallet långa tider innan 
bränsle riskerar att friläggas. Det finns även möjligheten att spädmata 
bassängerna via det passiva säkerhetssystemet (5), (8). Vid bortfall av yttre 
nät säkerställer ett reservkraftaggregat att hantering av bränsle kan avslutas 
och ett säkert läge intas (5). 
 
Clink: 
SKB definierar inre händelser (36) enligt:  

� vattenläckage från kylsystem och komponenter, 
� läckage från bassänger och dilatationsfogar, 
� inre översvämning, 
� begränsad brand, 
� aktivitetsläckage. 

 
SKB:s redovisning av analys för missöde brand inom Clink utgörs främst av 
en sammanfattning av konsekvenser från 6 olika brandfall i typutrymmen 
inom Clab (36).  
 
Enligt SKB är följande slags yttre händelser relevanta för Clink (4): 

� vind och snölaster, 
� blixturladdningar, 
� extrema temperaturer, 
� extrema havsvattennivåer, 
� nederbörd, 
� blockering av kylvattenintag. 

 
Bedömning 
ÅHB Clab: 
SSM bedömer att SKB kommer att uppfylla kraven för underområdet, men 
behöver åtgärda bristerna i nutidsbedömningen. 
 
Resultat från stresstester vid Clab: 
SSM bedömer att SKB behöver ta fram ytterligare redovisning av hur 
rörelsefogarna mellan förvaringsdelarna påverkas i långtidsförloppet vid 
överskriden drifttemperatur samt vilka marginaler som råder. SKB behöver 
även se över driftbegränsningar avseende isolering av bassänger i 
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mottagningshallen (5). SSM påpekar att Clab har idag endast ett 
reservkraftaggregat. SSM bedömer att behovet av ytterligare reservkraft 
behöver värderas vidare av SKB (5). 
 
Clink: 
SSM bedömer att SKB i framtiden behöver avvakta och kontinuerligt bevaka 
åtgärdandet av de brister som SSM bedömt inom område 11 
Säkerhetsanalyser och säkerhetsredovisning samt, i de fall förnyade analyser 
visar på behov av åtgärder med relevans för underområde konstruktionens 
specifika tålighet mot felfunktioner samt andra yttre och inre händelser tom 
konstruktionsstyrande händelser, genomföra dem.  
 
Konstruktionens beaktande av mycket osannolika händelser 
ÅHB Clab: 
SKB uppger att aktiva komponenter som tillhör konsekvenslindrande system 
ska vara tåliga mot enkelfel vid mycket osannolika händelser. Den generella 
säkerheten vid Clab är så hög att konsekvenslindrande system av den typ 
som finns vid kärnkraftverken inte behövs. Därmed finns inget att redovisa 
för denna punkt. SKB:s ser inget behov av åtgärder i framtiden.   
 
Clink: 
För System 131 - Bergrum redogörs för att skyddsfunktionerna mot 
bombning eller flygplanstörtning upprätthålls genom en bergtäckning om 
minst 20 m (46). SKB redovisar att schaktningen vid bygget av 
inkapslingsanläggningen innebär att bergtäckningen för bergrum 1 i Clab 
delvis reduceras till ca 14 m (47). 
 
Bedömning 
ÅHB Clab: 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för att krav kan uppfyllas, men 
SKB behöver utvärdera behovet av ytterligare reservkraft då endast ett 
reservkraftaggregat är tillgängligt. 
 
Clink: 
(7:5:2) 
Med stöd av 3 kap. 1 § SSMFS 2008:1 anser SSM att SKB behöver 
förtydliga hur skyddsfunktionerna för bergrummet upprätthålls trots 
reducerad bergtäckning (36). 
 
Utformning för underlättande av underhåll, kontroll och provning med 
avseende på säkerhet och strålskydd 
 
ÅHB Clab: 
SKB uppger att man i samband med att inkapslingsanläggningen byggs, 
installerar ytterligare en dieselgenerator, vilket ger bättre subseparering av 
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elkraftsförsörjningen som till stor del består av konstruktioner med två skilda 
stråk (subar). SKB:s ser inget behov av åtgärder i framtiden.   
 
Clink: 
Enligt SKB:s beskrivning framgår det att inkapslingsanläggningens 
anläggningsdelar av betydelse för säkerheten omfattas av 
underhållsaktiviteter i Clab:s kontrollprogram (36). 
 
Bedömning 
ÅHB Clab: 
SSM bedömer att SKB:s åtgärd med dieselgeneratorn är sådan att den höjer 
strålsäkerheten från nuvarande nivå och underlättar genomförandet av 
underhållsåtgärder. SSM bedömer att det finns förutsättningar för att SKB 
kommer att uppfylla kraven i framtiden, men bedömer att SKB bör 
omvärdera åtgärdsbehovet i framtiden kopplat till bedömningarna för Clink 
där det kan beröra Clab:s anläggningsdelar.  
 
Clink: 
(7:9:2) 
SSM påpekar att i SKB:s underlag framgår det att säkerhetsgranskning av 
Clink:s F-PSAR främst genomförts utifrån ett kärnsäkerhetsperspektiv, 
medan strålskyddsperspektivet saknas. SSM bedömer att det inte är uteslutet 
att detta förfarande kan ha påverkan även på Clab. Med stöd av 4 kap. 3 § 
SSMFS 2008:1 anser SSM att SKB behöver komplettera 
säkerhetsgranskningen ur ett strålskyddsperspektiv där det bedöms finnas 
relevans för Clab i frågan. 
 
(7:10:1) 
SSM bedömer att det i SKB:s säkerhetsredovisning inte framgår hur SKB 
under konstruktionsfasen kommer att beakta kraven enligt 3 kap. 1 § i 
SSMFS 2008:1 (36). Dessa krav ställs även i av SKB tillämpade krav i 
IAEA Safety Series No 116 paragraf 230 och 231 (48). SSM anser att SKB 
behöver redovisa hur kraven beaktas. 
 
(7:10:2) 
Med stöd av 5 kap. 2 och 3 §§ SSMFS 2008:1 samt tillhörande allmänna råd 
anser SSM även att SKB behöver förtydliga de principer och metoder som 
SKB ska använda vid framtagande av kontrollprogram och instruktioner för 
återkommande kontroll och provning samt fortlöpande tillsyn för Clink. 
Detta avser även programmet för åldersrelaterade försämringar och skador 
samt underhållsprogrammet. SSM anser också att det i nämnda 
förtydliganden och kompletteringar ska tas hänsyn till frågor om utformning.   
 
Användning av beprövade eller utprovade konstruktionslösningar 
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ÅHB Clab: 
SKB förväntar sig att kraven kommer att förbli oförändrade i framtiden. 
SKB:s ser inget behov av åtgärder i framtiden.    
 
Clink:   
SKB tillämpar ANSI/ANS 51.1 (49) och ANSI/ANS 52.1 (50) i Clink:s F-
PSAR (36). Konstruktioner med ny teknik för torr hantering av bränsle 
kommer att användas. Konstruktionerna baseras på teknik som under lång tid 
använts i omvärlden. 
 
Bedömning 
ÅHB Clab: 
SSM bedömer att SKB har förutsättningar att uppfylla gällande krav på 
användning av beprövade eller utprovad konstruktionslösningar. 
 
Clink 
(1:19) 
SSM kommer i samband med tillsyn bedöma om ANSI/ANS 51.1 (49) och 
ANSI/ANS 52.1 (50) kan tillämpas fullt ut för säkerhetsklassning av 
inkapslingsanläggningen med tanke på bland annat den torra 
bränslehanteringen (36). 
 
Konstruktionens miljötålighet och miljöpåverkan 
ÅHB Clab: 
SKB förväntar sig att kraven kommer att förbli oförändrade i framtiden. I 
SKB:s beskrivning av framtidsanalysen framgår att åtgärder inte erfordras. 
 
Clink: 
Enligt SKB ska sprängning utföras nära bergrum 1 i Clab där spännstag för 
förankringar för traversbanan är installerade (47). 
 
Bedömning 
ÅHB Clab: 
Se SSM:s bedömning av program för identifiering, hantering och 
förebyggande av åldersrelaterade försämringar och skador, i avsnitt 7.7. 
Angående åtgärder bedömer SSM att de som SKB presenterar för 
bedömningstillfället är sådana att de höjer strålsäkerheten, men att SKB 
behöver omvärdera behovet av ytterligare åtgärder enligt SSM:s 
bedömningar i nutids- och framtidsanalyserna inom underområde 
konstruktionens miljötålighet och miljöpåverkan .  
 
Clink: 
(1:15) 
2010 har ett av dessa spännstag brustit som resultat av korrosion pga. 
väteförsprödning (51). Det finns en risk för att övriga spännstag också kan 
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vara påverkade av väteförsprödning och att det i samband med 
bergschaktsarbeten kan uppstå deformationer som påverkar stagens 
bärförmåga negativt uppstå. SSM vill uppmärksamma SKB på att 
myndigheten kommer att följa upp frågan (36). 
 
Utförande enligt krav som är anpassade till säkerhetsfunktion och 
säkerhetsbetydelse 
ÅHB Clab: 
SKB uppger att möjligen bör en förutsättningslös genomgång av gällande 
klassningsprinciper göras eftersom principerna förtydligats under de senaste 
åren. I SKB:s beskrivning av framtidsanalysen framgår att åtgärder inte 
erfordras.   
 
Clink (4): 
ANSI/ANS 52.1 (50) anger att säkerhetsklass 3 ska gälla för system som 
”ensure required cooling for liquid-cooled stored fuel, e.g. spent fuel storage 
pool and cooling system”. Denna skrivning om säkerhetsklassningen 
återfinns även i SKB:s underlag (52). En tabell med klassning av system 
skiljer sig dock från ovanstående (53). 
 
SKB beskriver att till förvaringsbassängerna (system 151) i Clab finns ett 
reservspädmatningssystem (system 736, säkerhetsklass 3) med kapacitet att 
kyla förvaringsbassängerna vid elbortfall eller missöde som medför läckage. 
Det normala kylsystemet (system 324, säkerhetsklass 4) för 
förvaringsbassängerna är klassad som säkerhetsklass 4 medan system 736 är 
klassad som säkerhetsklass 3 och tillgodoräknas i säkerhetsanalyserna. 
Bassängplåt och betongen i förvaringsbassängerna (Clab) är klassade som 
säkerhetsklass 3. Av beskrivningen av klassningen av bassängerna i 
inkapslingsanläggningsdelen framgår att till exempel hanteringsbassängen 
(system 152) som hanterar ett relativt stort antal kasetter (upp till 16 kasetter 
med 25 bränsleelement i varje kassett (BWR) är klassad som säkerhetsklass 
4 (bassängplåt och betong). 
 
Bassängportarna i förvaringsbassängerna för Clab är klassade som 
säkerhetsklass, 3 vilket är kravställt i ett SKI-beslut (54) medan 
bassängportarna i bassängerna (system 226) som tillhör inkapslingsdelen har 
klassats som säkerhetsklass 4. 
 
SKB beskriver att system 733 (nytt avsaltat vatten, säkerhetsklass 4) och 
system 735 (renat avsaltat vatten, säkerhetsklass 4) består av vattentankar 
som i sin tur försörjer system 736 (reservspädmatningssystem, 
säkerhetsklass 3) i Clab:s förvaringsbassänger.  
 
Av SKB:s redovisning framgår att kassettställ i inkapslingsdelen (system 
226) har klassats som säkerhetsklass 3 medan motsvarande kassettställ i 
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förvaringsbassänger (system 245) har klassats som säkerhetsklass 4. 
Dessutom anges att kassettställen konstrueras, oavsett säkerhetsklass, enligt 
Boverkets handbok för stålkonstruktioner (BSK) respektive 
Stålbyggnadsnormen (StBK). Samma skrivning förekommer för bassängplåt 
och betong för bassänger (system 152, säkerhetsklass 4) i 
inkapslingsbyggnad samt för bassängplåt och betong för förvaringsbassänger 
(system 151, säkerhetsklass 3) och mottagningsbassänger (system 154, 
säkerhetsklass 3). 
 
Enligt SKB:s underlag framgår att konstruktionsförutsättningar och 
konstruktionsspecifikationer inte kommer att tas fram för anordningar 
klassade i kvalitetsklass 4 eller lägre (55). 
 
SKB redovisar konstruktionsförutsättningar enligt SSMFS 2008:13 gällande 
Clab (36). 
 
I samband med ansökan inför den kommande konstruktionen av 
inkapslingsanläggningen har Clab inte analyserats och bedömts utifrån nu 
gällande krav enligt SKB (4). 
 
SKB har tagit fram Clink:s F-PSAR (36). 
 
Bedömning 
ÅHB Clab: 
SSM bedömer att SKB behöver se över och uppdatera klassningar för Clab i 
säkerhetsredovisningen. 
 
Clink (4): 
(7.2.2) 
Med stöd av 3 kap. 4 § samt Bilaga 2 (Konstruktionsregler) till 4 kap. 2 § 
SSMFS 2008:1 anser SSM att SKB behöver förtydliga vilka definitioner 
som är gällande av säkerhetsklassningen och varför man inte följt de 
definitioner som anges i ANSI/ANS 51.1 (49) och 52.1 (50). 
 
(7.2.3) 
Med stöd av 3 kap. 4 § samt Bilaga 2 (Konstruktionsregler) till 4 kap. 2 § 
SSMFS 2008:1 anser SSM att SKB behöver beskriva grunderna för att 
säkerhetsklassningen för bassängerna skiljer sig åt mellan Clab-delen och 
inkapslingsanläggningsdelen. 
 
(7.2.4) 
SSM påpekar att i samma beslut anges av dåvarande SKI att bassängportarna 
är en mekanisk anordning med uppgift att uppbära inre tryck vilket innebär 
att de omfattas av föreskriftens tillämpningsområden och behöver således 
kvalitetsklassas. Med stöd av 3 kap. 4 §, Bilaga 2 (Konstruktionsregler) till 4 
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kap. 2 § SSMFS 2008:1 samt 4 kap. 1 § SSMFS 2008:13 anser SSM att SKB 
behöver förtydliga orsaken till varför säkerhetsklassningen för 
bassängportarna skiljer sig åt mellan Clab-delen och 
inkapslingsanläggningsdelen. Dessutom behöver SKB förtydliga varför man 
trots tidigare SKI-beslut inte har kvalitetsklassat bassängportarna i system 
226 och i system 223 (förbindelse-bassängen). 
 
(7.2.6) 
Med stöd av 3 kap. 4 § samt Bilaga 2 (Konstruktionsregler) till 4 kap. 2 § 
SSMFS 2008:1 anser SSM att SKB behöver förtydliga orsakerna till varför 
system 733 och 735 är klassade som säkerhetsklass 4 trots att system 736 är 
klassat som säkerhetsklass 3. 
 
(7.2.8) 
Reglerna som SKB pekar på har utgått. Med stöd av 3 kap. 4 § samt Bilaga 2 
(Konstruktionsregler) till 4 kap. 2 § SSMFS 2008:1 anser SSM att SKB 
behöver komplettera ansökan med en redovisning av orsaken till 
skillnaderna i klassning samt varför man anger att BSK samt StBK ska följas 
oavsett säkerhetsklass. Normalt konstrueras mekaniska komponenter i 
säkerhetsklass 3 enligt regler i ASME koden (56). Dessutom anser SSM att 
SKB behöver säkerställa att man följer nu gällande lagar, föreskrifter och 
normer.  
 
(7.2.10) 
SSM anser att SKB:s tolkning om att konstruktionsspecifikationer och 
konstruktionsförutsättning bara ska tas fram för kvalitetsklass 3 och inte för 
kvalitetsklass 4 är felaktig. Med stöd av 4 kap. 4 § SSMFS 2008:13 och 
tillhörande allmänna råd anser SSM att SKB behöver ta fram 
konstruktionsförutsättningar (KFM), som är en del av 
konstruktionsspecifikationerna, för system i alla kvalitetsklasser för Clab. 
 
(7.2.11) 
SKB har inte redovisat konstruktionsförutsättningarnas kravuppfyllnad 
enligt SSMFS 2008:13 gällande Clab (36). Principer eller metoder som 
tillämpas för kontrollgruppering eller hur man utarbetar kontrollprogrammet 
framgår inte heller (55). Med stöd av 3 kap. 1 och 9 §§ SSMFS 2008:13 
anser SSM således att SKB behöver förtydliga de principer och metoder som 
SKB har tillämpat för kontrollgruppering och vid framtagande av 
kontrollprogrammet för Clab och som avses tillämpas i 
inkapslingsanläggningsdelen.  Dessutom med stöd av 4 kap. 2 § SSMFS 
2008:1 anser SSM att SKB behöver förtydliga (36) med en beskrivning av 
tillämpning och metoder för att uppfylla krav enligt SSMFS 2008:13 för 
Clab.  
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(7.4.3) 
SSM påpekar att det förekommer underlag som beskriver hur Clab uppfyller 
kraven enligt gamla SKIFS 2005:2 (55). Med stöd av 2 kap. 10 § och 4 kap. 
2 § SSMFS 2008:1 anser myndigheten att en analys och bedömning utifrån 
dagens krav behöver genomföras.  
 
(7.4.1) 
SSM påpekar att det i SKB:s ansökan för byggandet av den kommande 
inkapslingsanläggningen, i F-PSAR, förekommer hänvisningar till icke 
gällande normer, regler, lagar och föreskrifter. I och med observationerna 
hyser SSM farhågor att motsvarande brister kan föreligga i Clab:s 
säkerhetsredovisning. Som exempel kan nämnas Boverkets byggregler 
(BBR), klass Br1, BFS 1993:57 som ska tillämpas avseende brandskydd och 
Boverkets konstruktionsregler (BKR). SKB hänvisar bland annat till 
Boverkets handbok för stålkonstruktioner (BSK), Stålbyggnadsnormen 
(StBK) och Boverkets handbok för betongkonstruktioner (BBK). Dessa 
regler har utgått. Med stöd av 4 kap. 2 § SSMFS 2008:1 anser SSM att 
ansökan behöver uppdateras till nu gällande lagar, föreskrifter och normer. 
Likaså bör Bilaga J ”Kravidentifiering och kravhantering – 
Inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle” (36) uppdateras. SSM gör i 
sammanhanget med stöd av 4 kap. 2 § SSMFS 2008:1 också bedömningen 
att SKB behöver uppdatera säkerhetsredovisningen för Clab avseende 
lyftanordningar (57). SSM påpekar att SKB bör överväga att använda SSM:s 
utredning om lyftanordningar som stöd i eventuella uppdateringar av 
säkerhetsanalysen samt följa utvecklingen avseende ny krav. 
 
Utformning för att personalen skall kunna övervaka och hantera 
anläggningen i alla driftlägen 
ÅHB Clab: 
SSM genomförde inspektion i november 2011 inom integrering av MTO i 
projekt och anläggningsändringar (58). 
SKB uppger att inkapslingsanläggningen kommer att innehålla ett lokalt 
kontrollrum för övervakning och styrning av processer under dagtid. 
I SKB:s beskrivning av framtidsanalysen framgår följande åtgärd: 

� SKB uppger att en bevakningscentral BC kommer att byggas vid 
Clab. 
 

Clink (4):  
SKB har tagit fram Clink:s F-PSAR (36). 
 
Bedömning 
ÅHB Clab: 
SSM bedömer på basis av inspektionen i november 2011 (58) att SKB inom 
integrering av MTO i projekt och anläggningsändringar sammantaget följer 
tillämpliga krav inom området, men med vissa förbättringsbehov. Dessa 
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innebär att SKB behöver: säkerställa att kompetens finns tillgänglig för att 
utföra kvalificerat MTO-arbete i egen regi. Alternativt säkerställa att 
tillräcklig kompetens finns för att kunna beställa, leda och värdera resultatet 
av arbetsuppgifter som utförs av inhyrd personal och som har betydelse för 
säkerheten. Värdera hur integreringen av MTO-arbete i projekt ska ske 
gällande: framtagande av instruktioner, framtagande av utbildning, samt 
uppföljning efter införande av anläggningsändring 
 
Vidare anser SSM att SKB bör värdera om nuvarande arbetssätt, där 
identifiering av säkerhetspåverkan begränsas till system och funktioner, är 
tillräckligt för att minimera risken för felhandlingar beroende av 
konstruktioners utformningar. Dessutom behöver SKB säkerställa att 
behovet av integrering av MTO i projekt tillgodoses. 
 
SSM bedömer att åtgärden som SKB presenterar i framtidsanalysen är sådan 
att den höjer strålsäkerheten (59). SSM bedömer att det finns förutsättningar 
för att SKB kommer att uppfylla gällande krav inom underområdet. Se också 
SSM:s bedömningar om hanteringen av anläggningsändringar. 
Clink:  
(Onumrerad då denna bedömning inte ingår i (4)) 
Avseende SSM:s bedömningar i avsnitt ´utförande enligt krav som är 
anpassade till säkerhetsfunktion och säkerhetsbetydelse´ om lyftanordningar 
som används på Clab finns aspekter som berör avsnitt ´utformning för att 
personalen skall kunna övervaka och hantera anläggningen i alla driftlägen´. 
SSM bedömer att SKB bör angående lyftanordningar följa upp revideringar 
av säkerhetsredovisningen att omfatta de instruktionspaket som tillämpas vid 
anläggningen för normaldrift, driftstörningar och haverier. Enligt 5 kap. 2 § 
SSMFS 2008:1 bör det ingå övergripande beskrivningar av 
instruktionspaketens innehåll, struktur samt hur instruktionerna ska 
användas, hållas aktuella och vilka krav som gäller vid ändringar. SSM 
bedömer också om erfarenhetsåterföring att det bör ingå uppgifter om 
systemets utformning och hur detta ska säkerställa att erfarenheter av 
betydelse för säkerheten i den egna verksamheten och från annan liknande 
verksamheter fortlöpande tas tillvara inför framtida konstruktionsarbeten och 
delges berörd personal enligt 2 kap. 9 § första stycket 7.  
 
Hanteringen av anläggningsändringar 
ÅHB Clab: 
SKB beskriver instruktioner och arbetssätt inom underområde hanteringen 
av anläggningsändringar. SKB ser i framtidsanalysen inget behov av 
åtgärder. 
 
Clink: 
Enligt SKB framgår att inkapslingsanläggningen kommer att uppföras i 
direkt anslutning till Clab och dela ett antal befintliga system med den 
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nuvarande anläggningen (60). I och med detta kommer ombyggnation av 
befintliga system att bli nödvändigt. Ombyggnationen av systemen kommer 
att ske successivt under uppförandet av den nya anläggningen och 
ändringsarbetet kommer att ske under beaktande av bibehållen säkerhet och 
minimering av störningar på den ordinarie driften. Varje ändring i befintliga 
system kommer att hanteras enligt idag gällande rutiner samt anmälas till 
myndigheten (36). Av SKB:s redovisning framgår även att en detaljerad plan 
för genomförandefasen, där hänsyn tas till Clab:s ordinarie drift, ska tas fram 
inför varje ändring. Före provdrift av inkapslingsanläggningen kommer 
samtliga ändringar att vara genomförda. Vidare redovisar SKB vilka system 
som berörs av uppförandet av inkapslingsanläggningen samt hur de kommer 
att påverkas. Påverkan på system med bäring på den kärntekniska säkerheten 
beskrivs med följande underrubriker:  

� beskrivning av ingrepp, 
� påverkan på säkerhetsredovisning, 
� driftbegränsningar, 
� påverkan på driftklarheten, 
� kompensatoriska åtgärder. 

SKB har tagit fram en byggbarhetsanalys för att undersöka möjligheten till 
vald byggnadsutformning med bibehållen säkerhet under uppförande och 
driftskedet. Enligt SKB visar både den statiska och den dynamiska delen i 
analysen att påverkan på befintlig anläggning är liten. SKB anger att 
uppförandet av inkapslingsanläggningen administrativt kommer att 
genomföras som anläggningsändringar på Clab. Vidare framgår att SKB 
bedömer att SSM kommer att meddela villkor för uppförande och ändringar i 
Clab etappvis, allt eftersom projektet fortskrider. SKB har redan år 2008 
säkerhetsgranskat underlaget till den förnyade ansökan (Clink). Clab har 
genomfört ett driftsammanträde där påverkan på säkerheten vid Clab under 
uppförande av Clink värderades. Driftsammanträdet bedömde att 
anläggningen kan uppföras utan påverkan på den kärntekniska säkerheten i 
Clab. 
 
När inkapslingsanläggningen byggs ska enligt SKB sprängning utföras nära 
bergrum 1 i Clab där spännstag för förankringar till traversbanan är 
installerade (47). 
 
SKB uppger uttryckligen att bergschakten kommer att sprängas för de 
planerade bassängerna i inkapslingsanläggningen (60). 
 
Bedömning 
ÅHB Clab: 
SSM bedömer att SKB i allt väsentligt uppfyller krav inom underområde 
hanteringen av anläggningsändringar bortsett från mindre brister. SSM 
bedömer delvis baserat på senare tillsyn som bl.a. indikerar att SKB har 
under perioden ökat sin bemanning inom Människa-Teknik-Organisation 
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(MTO), vilket därmed innebär att SKB har förbättrat sina förutsättningar att 
kunna säkerställa att nya konstruktioner i anläggningen är anpassade efter 
människans förmåga (8).  
 
SSM bedömer att SKB behöver omvärdera åtgärdsbehovet baserat på SSM:s 
bedömningar i nutids- och framtidsanalyserna inom underområdet 
hanteringen av anläggningsändringar. 
 
Clink: 
(1:17) 
SSM vill uppmärksamma SKB på att myndigheten ställer sig tveksam till 
SKB:s uppfattning att ”SSM kommer att meddela villkor för uppförande och 
ändringar i Clab etappvis, allt eftersom projektet fortskrider” (36).  
 
(7:9:3) 
SSM förutsätter att SKB under sprängningsarbetet vid uppförandet av 
inkapslingsanläggningen kommer att genomföra de nödvändiga åtgärderna 
och kontrollerna för att den befintliga anläggningen Clab inte påverkas 
negativt och att dessa kommer att redovisas till myndigheten i ett senare 
skede men innan byggstart. Med stöd av allmänna råd till 4 kap 5 § SSMFS 
2008:1 anser SSM att i detta skede behöver SKB redovisa vilka principer för 
kontroll, program, åtgärder med mera som kommer att användas vid 
uppförandefasen för att säkerställa att Clab inte påverkas negativt. 
 
(1:15) 
SSM påpekar att 2010 har ett spännstag brustit som resultat av korrosion 
pga. väteförsprödning (51). Det finns en risk för att övriga spännstag också 
kan vara påverkade av väteförsprödning och att det i samband med 
bergschaktsarbeten kan uppstå deformationer som påverkar stagens 
bärförmåga negativt. SSM vill uppmärksamma SKB på att myndigheten 
kommer att följa upp frågan. 
 
(7:5:3) 
Vid SSM:s platsbesök på Clab den 15 mars 2012 nämnde SKB:s sakkunniga 
att bergschakten skulle vajersågas istället för att sprängas. SSM anser att 
SKB behöver förtydliga vilken referensmetod som man planerar att använda 
för bergschaktsarbetena. 
 
SSM gör den samlade bedömningen att det finns förutsättningar för att krav 
kommer att uppfyllas i framtiden och att de funna bristerna inom område 
konstruktion och utförande av anläggningen (inklusive ändringar) är av 
måttlig strålsäkerhetsbetydelse. 
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7.2 Område 2 om ledning, styrning och organisation av den 
kärntekniska verksamheten  
Arbete inom ledning och styrning för att informera om och förankra SKB:s 
ledstjärnor - säkerhet, effektivitet och lyhördhet - pågår inom hela SKB. Det 
finns även specifika säkerhetsmål för Clab. 
 
SKB reflekterar över att de ser ett avstånd mellan dem som skriver/tar fram 
övergripande instruktioner/rutiner och dem som utför arbete i enlighet med 
styrande dokument. Denna problematik märks vid Clab. Ett antal 
åtgärdsbehov kring detta har identifierats av SKB. 
 
SKB ser åtgärdsbehov gällande arbetet med MTO. Dels behöver riktlinjer tas 
fram för hur detta arbete ska bedrivas och dels behöver en plan för 
kompetensutveckling med avseende på MTO och säkerhetskultur tas fram 
för chefer. Åtgärdsbehovet är i första hand relaterat till resurser och 
kompetens för ledarskap i den speciella situation som företaget befinner sig i 
samt för utveckling av organisationen. 
 
SKB identifierar att man håller på att omvandlas från ett företag vars 
verksamhet från början i huvudsak avsåg utredningar och forskning till en 
situation då väsentligen all verksamhet kommer att vara tillståndspliktig 
kärnteknisk verksamhet. Denna omvandling medför krav på bättre kunskaper 
och medvetenhet om kärnsäkerhet i kärntekniska anläggningar. SKB 
redovisar att det inom organisationen ännu inte finns någon fullständig 
förståelse för vad detta kommer att innebära för företaget.  
 
SKB redovisar att avdelningen Kärnteknisk säkerhet ansvarar för att en gång 
per år upprätta ett internrevisionsprogram för fyra år. Programmet fastställs 
under det fjärde kvartalet av VD. Internrevisionsfunktionen är fristående och 
organiserad inom avdelningen Kärnteknisk säkerhet.  
 
Under 2010 genomfördes en organisationsändring inom driftavdelningen på 
Clab. Syftet var att få en tydligare beslutshierarki samt att minska antalet 
medarbetare per chef.  
 
SKB gör värderingen att det finns goda förutsättningar för att aktuella krav, 
med anknytning till ledning, styrning, organisation, kompetens och resurser 
för den kärntekniska verksamheten, i framtiden ska kunna uppfyllas, men att 
vissa förbättringar är önskvärda. 
 
Exempelvis har avdelningar lokaliserade i Stockholm rekryterat personer 
med lokalisering på Clab för att främja kommunikation och förståelse mellan 
verksamheterna på de olika orterna. SKB jobbar även med att förbättra 
förståelsen och kommunikationen mellan driftavdelningen och 
säkerhetsavdelningen.    
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SSM kunde dock i den senaste samlade strålsäkerhetsvärderingen (8) se att 
SKB fortfarande behöver värdera om en mer enhetlig styrning av de olika 
verksamheterna inom företaget kan ge bättre förutsättningar för en fortsatt 
tillfredställande ledning och styrning. 
 
Bedömning  
SSM har i sin tillsyn konstaterat att SKB kan förbättra sin styrning och 
ledning så att den blir mer enhetligt (8).  
 
SSM bedömer att SKB har arbetat med de åtgärdsbehov som identifierats i 
redovisningen. 
 
SSM kunde vid en verksamhetsbevakning 2012 konstatera att personalen på 
Clab upplever positiva effekter av att den kärntekniska anläggningen drivs 
av SKB (efter övertagandet från OKG 2007) men att det finns delar av 
företagets verksamhet som behöver utvecklas för att kunna fungera som ett 
bra stöd för anläggningarna.  
 
SSM har under 2011-2012 gjort ett antal stickprov inom olika delar av 
SKB:s verksamhet gällande internrevision (58), (38), (61). I samtliga 
stickprov har SSM kunnat se att internrevision har genomförts, 
dokumenterats och att åtgärder genomförts. Dock har SSM sett exempel på 
att SKB har svårigheter med att mäta effekter av vidtagna åtgärder (8).  
Även vid SSM:s tillsyn av internrevisionsverksamheten under 2013 (62) har 
dessa och likartade svårigheter kunnat observeras, där det i vissa avseenden 
också kunnat konstateras att brister av måttlig strålsäkerhetsbetydelse 
förekommer.  
 
SSM har i tillsyn kunnat se att SKB arbetar med att hitta former för 
organisationen i den situation som råder med olika verksamhetsdelar som 
arbetar med olika mål. SSM har sett en rad exempel på åtgärder som gjorts 
för att förbättra känslan av att vara en organisation som jobbar mot samma 
mål. 
 

7.3 Område 3 om kompetens och bemanning för den 
kärntekniska verksamheten  
Avseende bemanningen inom organisationen tillämpar SKB  
upphandlingsrutiner vid upphandling av konsulttjänster (1). Under 2011-
2012 har SKB infört kompetensstödsystemet Competence Tool (CT) för att 
underlätta kompetenssäkring av personal. SSM har vid tillsyn uppfattat att 
detta upplevs som positivt av organisationen på Clab (8). 
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SKB beskriver att de ser en utmaning i att hitta kompetens inom vissa 
områden, så som säkerhetsanalys och kärnteknisk säkerhet. De kommer även 
att ha stora pensionsavgånger inom de närmsta åren och ser ett behov av 
särskilda åtgärder för att säkerställa kompetensöverföring vid 
generationsväxling. De uppmärksammar också att förändringar av SKB:s 
verksamhet kommer att medföra förändrade kompetensbehov (1). Under 
2011 och 2012 har ett antal nya rekryteringar gjorts till konstruktionsenheten 
på driftavdelningen. Exempelvis har en tjänst tillsatts med MTO-kompetens 
(beteendevetenskaplig högskolekompetens), för att bland annat bredda 
kompetensen inom den primära säkerhetsgranskningen (1).  
 
I maj 2012 tillträdde en ny säkerhetschef på SKB (63) och i september 2012 
fick SKB en ny VD (64), (8).    
 
I SKB:s beskrivning av åtgärder för framtidsanalyserna framgår att en del 
åtgärder är påkallade. 
 
Bedömning  
SSM bedömer att SKB har jobbat vidare med frågor gällande 
kompetensförsörjning och bemanning sedan bedömningstillfället. Vid tillsyn 
har SSM kunnat konstatera att resurser finns för att kunna stödja 
organisationen i kompetenssäkringsarbetet. SSM kan konstatera att det pågår 
ett förbättringsarbete på SKB gällande kompetenssäkringssystemet vilket 
bedöms som positivt. SSM bedömer att SKB och Clab har förutsättningar att 
uppfylla kraven gällande kompetens och bemanning.    
 
SSM saknar dock en särskild redogörelse för hur SKB säkerställer 
personalens lämplighet på en mer daglig basis. I arbetet med ständiga 
förbättringar är det nödvändigt att identifiera möjliga orsaker till 
felhandlingar – där kan bland annat ”lämplighet i övrigt” komma in. Dels 
avseende faktorer som är stabila över tid, men framförallt avseende faktorer 
som kan fluktuera i det korta tidsperspektivet (tim- till dagsskala), 
exempelvis trötthet eller nedstämdhet. En person som är erfaren och 
kompetent kan på grund av olika orsaker tillfälligt inte vara lämplig, 
exempelvis på grund av trötthet. Ett första steg i att minska risken för 
misstag i sådana situationer är att tillse att det finns rutiner för att identifiera 
bristande lämplighet. 
 
SSM bedömer att SKB delvis bör överväga en omprövning av 
åtgärdsbehovet baserat på SSM:s bedömningar i nutids- och 
framtidsanalyserna inom området kompetens och bemanning för den 
kärntekniska verksamheten.  
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7.4 Område 4 om driftverksamheten, inklusive hanteringen 
av brister i barriärer och djupförsvar  
SKB förväntar sig att kraven inom ordning och reda i anläggningen 
(”house-keeping”) kommer att förbli oförändrade. I SKB:s beskrivning av 
framtidsanalyserna framgår att åtgärder inte är påkallade. 
 
SKB förväntar sig att kraven inom ledning, styrning och uppföljning av 
den rutinmässiga driften kommer att förbli oförändrade. SKB förväntar sig 
att framtiden kan innebära förändringar i arbetsbelastning och nya 
arbetsuppgifter för personalen som arbetar med hantering av bränsle och 
komponenter i anläggningen. SKB förväntar sig att behovet att rekrytera 
personal ökar i framtiden. SKB:s ser i övrigt inget behov av åtgärder i 
framtiden utöver de i nutidsanalysen redan beskrivna åtgärderna.  
 
SKB tar inte ställning till huruvida kraven inom utbildning och 
kompetensuppföljning av driftpersonalen inklusive träningen i 
fullskalesimulator kan förväntas förändras i framtiden, men anser att 
framtiden i allt väsentligt inte erbjuder andra problemställningar än de ovan 
beskrivna i avsnittet för nutidsanalysen. SKB:s ser i övrigt inget behov av 
åtgärder i framtiden utöver de i nutidsanalysen redan beskrivna åtgärderna. 
 
SKB förväntar sig att kraven inom driftplaneringen kommer att förbli 
oförändrade i framtiden, men att omfattningen ökar i samband med att 
inkapslingsanläggningen konstrueras. Avseende framtidsanalysen 
konstaterar SKB att åtgärder utöver de ovan beskrivna inte erfordras. 
 
SKB förväntar sig att kraven inom kontrollrumsarbete inklusive 
skiftavlämningar kommer att förbli oförändrade i framtiden. SKB:s ser 
inget behov av åtgärder i framtiden utöver de i nutidsanalysen redan 
beskrivna åtgärderna. 
 
SKB förväntar sig att kraven inom instruktioner och 
instruktionshantering tom konstruktionsstyrande händelser kommer att 
förbli oförändrade i framtiden. SKB:s ser inget behov av åtgärder i 
framtiden. 
  
SKB förväntar sig att kraven inom riktlinjer för hantering av haverier 
utanför konstruktionsstyrande händelser kommer att förbli oförändrade i 
framtiden. SKB uppger att processen i inkapslingsanläggningen innefattar 
torrhantering av bränsle vilket kan ge andra konsekvenser vid ett missöde än 
de som för närvarande beskrivs i SAR. SKB konstaterar avseende 
framtidsanalysen att man ska bevaka om det i säkerhetsanalysen för 
inkapslingsanläggningen som inledande händelser finns fog för analyser 
över mycket osannolika händelser som medför att övergripande 
störningsinstruktioner måste utarbetas. 
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SKB förväntar sig att kraven inom säkerhetstekniska driftförutsättningar; 
upplägg och hantering kommer att förbli oförändrade i framtiden. 
 
SKB förväntar sig att kraven inom bedömning, klassificering och 
hantering av brister enligt kategori 1, 2 och 3 kommer att förbli 
oförändrade i framtiden. SKB:s ser inget behov av åtgärder i framtiden. 
 
SKB förväntar sig att kraven inom hantering av uppdagade förhållanden 
(inkl. oklara säkerhetslägen) kommer att förbli oförändrade i framtiden. 
SKB:s ser inget behov av åtgärder i framtiden. 
 
SKB förväntar sig att kraven inom arbetsberedning, 
arbetsbeskedshantering och objektavställningar kommer att förbli 
oförändrade. SKB uppger att utveckling pågår inom hanteringen av 
gemensamt drift- och underhållssystem för Clab och SFR.  
 
SKB förväntar sig att kraven inom genomförande av funktionsprov och 
driftklarhetsverifiering kommer att förbli oförändrade. SKB:s ser inget 
behov av åtgärder i framtiden. 
 
Bedömning 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för att SKB kan uppfylla kraven 
inom underområde ordning och reda i anläggningen (”house-keeping”), men 
bör överväga att införa för verksamhetsområdet vedertagna och beprövade 
metoder som t.ex. trendning. SSM bedömer att SKB bör explicit beskriva 
arbetssätt i en specifikt dedikerad instruktion avseende hantering av 
kemikalier, hantering av verktyg, rent system (där det finns konstaterat 
behov av arbetssätt för rent system), hantering av avfall på kontrollerat 
område och sanering. SSM gör också bedömningen att SKB bör överväga att 
inkludera området ordning och reda i ledningssystemet och genomföra 
interna utbildningar. SSM bedömer att SKB bör överväga en omprövning av 
åtgärdsbehovet.    
 
SSM bedömer SKB har en organisation och rutiner som i allt väsentligt 
uppfyller de gällande kraven för området ledning, styrning och uppföljning 
av den rutinmässiga driften, men behöver åtgärda brister inom bemanning 
och erfarenhetsåterföring. SSM bedömer att SKB bör säkerställa att 
återkommande kontroller av regelefterlevnad rutinmässigt görs utifrån 
instruktioner i ledningssystemet. SSM bedömer att SKB:s val av åtgärder, i 
kombination med diskussionen i avsnittet för nutidsanalysen, i övrigt är 
tillräckliga för att uppfylla gällande krav. 
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för att SKB kommer att uppfylla 
kraven inom området utbildning och kompetensuppföljning av 
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driftpersonalen, men behöver åtgärda brister enligt bedömningar i avsnittet 
för nutidsanalysen. SSM bedömer att SKB:s val av åtgärder, i kombination 
med diskussionen i föregående avsnitt, är tillräckliga för att uppfylla 
gällande krav. 
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för att SKB kommer att uppfylla 
kraven inom området driftplanering, men bör säkerställa att man bevakar 
kommande förändringar avseende kravbilden. SSM gör också bedömningen 
att SKB bör i ett tidigt stadium utreda omfattningen av 
planeringsverksamheten inför konstruktionen av inkapslingsanläggningen.   
SSM påpekar att det inom nutidsanalysen för område 1 Konstruktion och 
utförande av anläggningen (inklusive ändringar), och närmare bestämt 
avseende utförande enligt krav som är anpassade till säkerhetsfunktion 
och säkerhetsbetydelse framgår relevant information. SKB uppger att 
principer för klassning av byggnadsdelar, system och komponenter finns i 
SAR Allmän del kapitel 3. Först kommer en säkerhetsklass därefter klassas 
mekanisk kvalitetsklass och täthetsklass baserat på säkerhetsklassen. De 
principer som beskrivs är för: 

� Säkerhetsklass 
� Mekanisk kvalitetsklass 
� Elektrisk funktionsklass 
� Täthetsklass 
� Seismisk klass 

 
SKB har inte redovisat konstruktionsförutsättningarnas kravuppfyllnad 
enligt SSMFS 2008:13 gällande Clab (36). Principer eller metoder som 
tillämpas för kontrollgruppering eller hur man utarbetar kontrollprogrammet 
framgår inte heller (55). Med stöd av 3 kap. 1 och 9 §§ SSMFS 2008:13 
anser SSM således att SKB behöver förtydliga de principer och metoder som 
SKB har tillämpat för kontrollgruppering och vid framtagande av 
kontrollprogrammet för Clab och som avses tillämpas i 
inkapslingsanläggningsdelen. Dessutom med stöd av 4 kap. 2 § SSMFS 
2008:1 anser SSM att SKB behöver förtydliga (36) med en beskrivning av 
tillämpning och metoder för att uppfylla krav enligt SSMFS 2008:13 för 
Clab. SSM påpekar att dessa bedömningar behöver beaktas vid 
driftplaneringen. 
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för att SKB kommer att uppfylla 
kraven inom området kontrollrumsarbete inklusive skiftavlämningar. 
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för att SKB kommer att uppfylla 
kraven inom området instruktioner och instruktionshantering tom 
konstruktionsstyrande händelser, men behöver åtgärda brister enligt 
bedömningar i avsnittet för nutidsanalysen. SSM bedömer att SKB:s val av 
åtgärder är tillräckliga för att uppfylla gällande krav. SSM uppmanar dock 
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SKB att följa utvecklingen inom pågående arbete med framtagning av 
referensvärden avseende radiologiska konsekvenser och händelseklassning 
samt eventuell därav beroende betydelse för instruktionshantering.  
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för att SKB kommer att uppfylla 
kraven inom området riktlinjer för hantering av haverier utanför 
konstruktionsstyrande händelser, men behöver i sina riktlinjer för området 
inkludera torrbränslehanteringen för att uppfylla gällande krav. SSM 
bedömer att SKB:s val av åtgärder är tillräckliga för att uppfylla en del av de 
gällande kraven. SSM uppmanar dock SKB att följa utvecklingen inom 
pågående arbete med framtagning av referensvärden avseende radiologiska 
konsekvenser och händelseklassning samt eventuell därav beroende 
betydelse för instruktionshantering. 
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för att SKB kommer att uppfylla 
kraven inom området säkerhetstekniska driftförutsättningar; upplägg och 
hantering 
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för att SKB kommer att uppfylla 
kraven inom området bedömning, klassificering och hantering av brister 
enligt kategori 1, 2 och 3. 
 
SSM bedömer att SKB i allt väsentligt har förutsättningar att i framtiden 
uppfylla kraven inom området hantering av uppdagade förhållanden (inkl. 
oklara säkerhetslägen). SSM gör dock bedömningen att SKB bör överväga 
huruvida den vidare hanteringen till rapportering fungerar enligt gällande 
kravnivå med tanke på de funna bristerna inom område 9. Utredning av 
händelser, erfarenhetsåterföring samt extern rapportering. 
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för att SKB kommer att uppfylla 
kraven inom området arbetsberedning, arbetsbeskedshantering och 
objektavställningar. SSM bedömer att SKB bör överväga att på ett 
systematiskt sätt inkludera rutiner för erfarenhetsåterföring för området. 
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för att SKB kommer att uppfylla 
kraven inom området genomförande av funktionsprov och 
driftklarhetsverifiering . SSM bedömer att SKB uppfyller gällande krav, men 
bör ompröva eventuellt behov av åtgärder enligt SSM:s bedömningar i 
avsnittet för framtidsanalysen. 
 
SSM gör den samlade bedömningen att de funna bristerna är av måttlig 
strålsäkerhetsbetydelse när det gäller framtidsanalysen för område 4 
Driftverksamheten, inklusive hanteringen av brister i barriärer och 
djupförsvar. SSM:s bedömning baseras förutom ÅHB även på följande 
underlag (12), (13) och (8)).  

 

 



 
 
 

 Sida: 
95/169 

7.5 Område 5 om härd- och bränslefrågor samt kriticitets-
frågor 
Kriticitetsanalyser och strategier för att förhindra oavsiktlig kriticitet  
SKB redovisar att grundläggande kriticitetssäkerhetskrav förväntas bli 
oförändrade. SKB redovisar vidare att man i takt med ökad anrikning 
kommer behöva utbränningskreditera i kriticitetsberäkningarna för att 
anläggningens lagringskapacitet inte ska reduceras avsevärt. I analys-
hänseende bedömer SKB att detta inte bör leda till några avsevärda 
svårigheter. Vidare hänvisas till att redan befintliga administrativa rutiner 
bör kunna utvidgas till att omfatta begränsningar på tillåtna utbrännings-
nivåer vid tillämpning av utbränningskreditering. SKB tar som huvud-
problem med utbränningskreditering upp frågan om hur man ska verifiera 
bränslets utbränning. SKB skriver: ”Huvudproblemet vid utbrännings-
kreditering förefaller i första hand vara kopplat till verifieringen av att 
bränslet verkligen har den utbränning som antas vid kriticitetssäkerhets-
analysen. Utbränningen beräknas teoretiskt vid uppföljningen av driften. 
Beräkningen av utbränningen måste därför ha den noggrannhet som varit 
utgångspunkt vid kriticitetssäkerhetsanalysen. Därtill fordras att utbrännings-
beräkningen och utbränningsredovisningen på patronnivå kvalitetssäkras.”  
SKB identifierar att på sikt kommer rutiner behöva tas fram för överföring 
av bränsle från Clab till den nya inkapslingsanläggningen. 
 
SKB:s värdering avseende framtiden: Det finns goda förutsättningar för att 
aktuella säkerhetskrav, med anknytning till kriticitetsanalyser och strategier 
för att förhindra oavsiktlig kriticitet, i framtiden ska kunna uppfyllas, men 
vissa förbättringar är önskvärda. 
 
SKB:s samlade värdering för området 
Förutom vad som redovisats i tidigare avsnitt framgår det att ”Det finns 
internationella anvisningar för hur kriticitetssäkerhetsanalyser ska 
genomföras och vilka acceptanskriterier som ska tillämpas. Detta regelverk 
tillämpas för Clab vilket innebär att kriticitetssäkerheten är hög.” 
 
SKB:s samlade värdering av kriticitetssäkerheten vid Clab är att:  
”Den samlade värderingen är att det finns goda förutsättningar för att 
aktuella säkerhetskrav med anknytning till kriticitetssäkerheten i framtiden 
ska kunna uppfyllas, men att vissa förbättringar är önskvärda. Åtgärdsbeho-
vet är i första hand relaterat till införandet av kriticitetssäkerhetsanalyser 
med utbränningskreditering.”. I SKB:s mer detaljerade beskrivning av 
behovet av åtgärderna i framtiden framgår följande: 

� Under förutsättning att beslut fattas om att utbränningskreditering 
ska tillämpas vid kriticitetssäkerhetsanalyserna måste metoder och 
arbetssätt etableras för verifiering av nya bränsletyper och för 
kvalitetssäkringen av bränslepatronernas individuella utbränningar. 
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� Utarbeta metoder och arbetssätt för att säkerställa kriticitetssäkerhe-
ten vid överföring av bränsle från lagringsbassängerna till inkaps-
lingsanläggningen. 

 
Vidare identifierar SKB behovet av nya kriticitetssäkerhetsanalyser och 
arbetssätt för en inkapslingsanläggning. 
 
Samlade strålsäkerhetsvärderingar och Granskningsärenden  
Ur de samlade strålsäkerhetsvärderingarna 2009-2010 (12) samt ärendet 
Granskning av PWR-bränsle med 4,6 % U-235 för lagring i Clab (65) 
framgår att ”SSM bedömer att tillämpliga händelser har analyserats och att 
analyserna uppfyller kravet i 4 kap 1 § SSMFS 2008:1 om säkerhetsanalyser 
och modeller. SSM bedömer att kravet i 6 kap 2 § SSMFS 2008:1 (sedan 
den 1 november 2012 finns detta krav i 2 kap 1 § SSMFS2008:1) om att 
förhindra kriticitet uppfylls.” Vidare framgår ur SSV (12) att SSM utifrån 
den tillsyn som bedrivits inom området bedömer att 
kriticitetssäkerhetsverksamheten vid Clab fungerar tillfredsställande. 
 
Ur de samlade strålsäkerhetsvärderingarna för 2011-2012 (8) samt ärendena 
(65), (66), (67) och (68) framgår att SSM bedömer att en analys av 
hållfastheten för blockeringar i kompaktkassetter måste utföras innan PWR-
bränsle med högre anrikning än referensbränslet får placeras i kompakt-
kassetter i Clab. SKB inkom med hållfasthetsanalys (69) som SSM sedan 
granskade. 
 
Clink 
SKB har i sin redovisning inkluderar underlag avseende kriticitetssäkerhet. 
 
Bedömning  
Ur allmänna råden till 4 kap. 4 § SSMFS 2008:1, pkt. 5 Härd- och 
bränslefrågor samt kriticitetsfrågor, i framgår bland annat att: 
 
-Referenser till de krav och standarder som gäller för anläggningens 
utformning bör redovisas liksom den nyare säkerhetsstandard och praxis 
som är en följd av utvecklingen inom vetenskap och teknik, och som bedöms 
vara tillämplig på anläggningstypen. Motiveringar bör kunna ges för urvalet 
när det gäller de senare standarderna. 
 
SKB refererar i (1) till SAR Kapitel 3 – Krav och konstruktionsförutsätt-
ningar där krav och standarder som anläggningen analyserats mot redovisas.  
 
Vidare redovisar SKB att ”Det finns internationella anvisningar för hur 
kriticitetssäkerhetsanalyser ska genomföras och vilka acceptanskriterier som 
ska tillämpas. Detta regelverk tillämpas för Clab vilket innebär att kriticitets-
säkerheten är hög.” SSM finner dock i det granskade underlaget ingen tydlig 
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referens till vilka ”internationella anvisningar” som avses angående genom-
förande av kriticitetssäkerhetsanalys. SSM bedömer därför att det är oklart i 
det granskade underlaget vilka standarder som tillämpas avseende kriticitets-
säkerhetsanalyser vid Clab. 
SSM bedömer att SKB inte redovisar en systematisk genomgång eller 
kommenterar om det finns ny säkerhetsstandard. 
 
Analyser bör göras av hur anordningar och verksamheter inom varje 
område uppfyller såväl myndighetskrav som interna krav vid 
analystillfället2och om de tillämpade lösningarna har fortsatt kapacitet att 
förebygga sådana möjliga brister i barriärer och djupförsvaret som kan leda 
till radiologisk olycka. 
 
Av underlaget beskrivet i Kriticitetsanalyser och strategier för att förhindra 
oavsiktlig kriticitet samt Ledning, styrning, organisation, kompetens och 
resurser för kravområdet framgår att SKB gjort en framtidsanalys av 
kriticitetssäkerheten och att en värdering gjorts samt att åtgärdsbehov 
identifierats. SKB ser i framtidsanalysen behov av åtgärder kopplade till 
kriticitetssäkerhetsanalyser och utbränningskreditering. 
SKB:s samlade värdering är att det finns goda förutsättningar för att aktuella 
säkerhetskrav med anknytning till kriticitetssäkerheten i framtiden ska kunna 
uppfyllas, men att vissa förbättringar är önskvärda.  
 
SSM bedömer därmed att ovan citerat stycke ur allmänna råden uppfylls. 
SSM har ingen avvikande uppfattning angående de av SKB identifierade 
åtgärdsbehoven avseende varken nutidsanalysen eller framtidsanalysen.   
 
Vidare bör en systematisk analys göras inom varje område av hur 
anordningar och verksamheter uppfyller för anläggningen relevant ny 
säkerhetsstandard och praxis. Åtgärdsbehov som följer av dessa analyser 
bör listas och dess säkerhetsbetydelse värderas med hjälp av deterministiska 
och i förekommande fall probabilistiska metoder, eller där detta inte är 
möjligt eller rimligt genom expertbedömning med angivna kriterier. 

SSM bedömer att SKB inte redovisar en systematisk genomgång eller 
kommenterar om det finns ny säkerhetsstandard och praxis inom 
kriticitetssäkerhet som anläggningen behöver analyseras mot. 
 
SKB har dock beskrivit åtgärdsbehov och säkerhetsfrågor kopplade till 
framtida tillämpning av utbränningskreditering. SSM finner dock inget 
resonemang eller analys av säkerhetsbetydelsen av införande av 

2 SSM:s notering: Vid SSM:s granskning har här endast det åtgärdsbehov som SKB 
beskrivit i ÅHB bedömts avseende analystillfället. Se avnitt 3. Granskningens 
genomförande och avgränsningar.  
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utbränningskreditering. 
 
Där anläggningen inte uppfyller relevant ny säkerhetsstandard bör åtgärder 
vidtas om detta bedöms vara rimligt med hänsyn till säkerhetsnyttan och 
lämpligt med tanke på anläggningens befintliga konstruktions-
förutsättningar. För sådana åtgärder och andra åtgärder som inte är av 
akut karaktär, men som bedöms behöva genomföras för att anläggningen ska 
kunna drivas vidare med hög säkerhet fram till nästa prövningstillfälle, bör 
en åtgärdsplan upprättas. Åtgärdsplanen bör ange prioriteringar, typ av 
åtgärder och tid för genomförande. Planen bör efter fastställande föras in i 
anläggningens säkerhetsprogram. 

Detta stycke bedöms inte av SSM eftersom SSM inte finner att SKB 
redovisar en systematisk genomgång eller kommenterar om det finns ny 
säkerhetsstandard och praxis vad gäller kriticitetssäkerhet som anläggningen 
behöver analyseras mot. 
 
Sammanfattningsvis bedömer SSM att SKB:s ÅHB med avseende på 
kriticitetssäkerhet uppfyller de allmänna råden till 4 kap. 4 § eftersom det 
finns en tydlig beskrivning av kriticitetssäkerhetsverksamheten idag (2014), 
identifierade brister och åtgärdsbehov samt framtidsanalys. SSM anser dock 
att av SKB tillämpade standarder och praxis inom området för 
kriticitetssäkerhetsanalys bör beskrivas. Vidare saknar SSM en diskussion 
om huruvida det finns eller inte finns ny säkerhetsstandard inom kriticitets-
säkerhet som är relevant för Clab. 
 
SSM ska enligt SSM:s granskningsrutin för PSR: Kontrollera att berörda 
krav har beaktats av tillståndshavaren samt att det finns beskrivning av hur 
man anser sig uppfylla kraven.   
 
Med referens till ovan sammanfattat underlag ur SKB:s ÅHB (1), bedömer 
SSM att SKB har beaktat kraven enligt ovan samt beskrivit på vilket sätt 
man anser sig uppfylla dem. SSM gör bedömningen att det finns 
förutsättningar att uppfylla kraven. 
 
SSM bedömer att, för Clab relevanta punkter enligt SSM:s granskningsrutin 
för PSR, är underområdena: 

� ledning och styrning av härd- och bränslefrågorna, 
� organisation, kompetens och resurser för härd- och bränslefrågorna 

samt  
� kriticitetsanalyser och strategier för att förhindra oavsiktlig kriticitet. 

 
Relevanta kravreferenser är 2 kap. 1§ (delen om oavsiktlig kriticitet), 3-5 §§, 
7-9 §§ och 3 kap. 1 § SSMFS 2008:1. Med referens till ovan sammanfattat 
underlag ur SKB:s ÅHB (1) bedömer SSM att SKB, i avsnitt 4.5 i sin ÅHB, 
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har beaktat dessa punkter samt kravreferenserna 2 kap. 1§ (delen om 
oavsiktlig kriticitet), 7-9 §§ och 3 kap. 1 § SSMFS 2008:1. SKB har dock 
inte explicit redovisat vilka delar i underområde Härd- och bränslefrågor 
samt kriticitetsfrågor, eller vilka kravreferenser, som beaktats, vilket SSM 
bedömer är en brist. SSM gör även bedömningen att SKB bör genomföra 
erfarenhetsåterföring avseende rutinerna för administrativa begränsningar 
som omfattar bränslen som är mer reaktiva än referensbränslet, eftersom 
rutinerna endast är beskrivna i instruktioner och inte i SAR. ÅHB bör 
omfatta beskrivning av sådan erfarenhetsåterföring.   
 
SSM ska enligt SSM:s granskningsrutin för PSR: Bedöma tillståndshavarens 
uppfattning om på vilket sätt man anser sig uppfylla gällande krav genom att 
jämföra med SSM:s motsvarande uppfattning. 
 
Med bakgrund i SSM:s tillsynsinsatser på senare tid (12), (70), (71), (12), 
(65), (8), (66), (67), (68), (69) och (4) samt SSM:s kännedom om hur 
anläggningen är analyserad med avseende på kriticitetssäkerhet så skiljer sig 
inte SSM:s uppfattning från SKB:s om hur kriticitetssäkerheten säkras vid 
Clab idag. Se avsnitt Kriticitetsanalyser och strategier för att förhindra 
oavsiktlig kriticitet ovan för beskrivning av kriticitetssäkerhetsarbetet vid 
Clab.  
 
SSM gör dock ingen bedömning av om varje enskild kravreferens enligt 
SSM:s granskningsrutin för PSR uppfylls med avseende på 
kriticitetssäkerhet då SSM inte bedrivit tillsynsinsatser som kan ligga till 
grund för en sådan bedömning. Av det underlag som ingår i denna 
granskning finns dock ingenting som tyder på att kraven inte uppfylls. 
 
SSM har varken avseende nutidsanalysen eller framtidsanalysen någon 
avvikande uppfattning angående de av SKB identifierade åtgärdsbehoven.  
 
SSM ska enligt SSM:s granskningsrutin för PSR Bedöma tillståndshavarens 
uppfattning om förutsättningar för fortsatt säker drift och eventuella 
åtgärder för detta. 
SSM delar SKB:s uppfattning att grundläggande kriticitetssäkerhetskrav 
förväntas bli oförändrade. Vidare delar SSM SKB:s uppfattning om att nya 
kriticitetssäkerhetsanlyser kommer behövas för en inkapslingsanläggning 
samt att verifiering av utbränning är en central fråga vid tillämpning av 
utbränningskreditering.  
 
Borerade bränslekassetter vid Clab kan uppvisa reducerad neutronabsorption 
pga. segringsstrukturer och åldringprocesser i materialet. En reducerad 
neutronabsorption i enskilda kassetter kan minska marginalerna till lokal 
kriticitet. SSM gör observationen att SKB inte beskriver några analyser och 
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tillämpade rutiner för att komma åt denna typ av problematik. SSM bedömer 
att detta är en brist.   
 
Ur avsnitt 8.15.4 i SSM:s granskningsrapport gällande Clink (4) framgår att 
SSM begärt kompletteringar avseende SKB:s redovisning av 
kriticitetssäkerheten. 
SSM bedömer att ingen av de kompletteringar SSM begärt inom 
granskningen av SKB:s ansökan för uppförande och drift av Clink eller 
någon av de fyra principfrågorna som SSM informerat SKB om i (4) 
kommer att påverka förutsättningarna för fortsatt säker drift av Clab/Clink 
med avseende på kriticitetssäkerhet. Dock kan de medföra eventuella 
åtgärder för SKB.   
 
SSM gör den samlade bedömningen det finns brister som framgår enligt 
bedömningarna för underområdena. Dessa brister avser sättet att ta fram 
ÅHB.  

7.6 Område 6 om beredskapen för haverier 
SKB förväntar sig att kraven kommer att förbli oförändrade inom 
beredskapen för haverier. SKB:s verksamhet kommer att utökas med flera 
stora projekt som till exempel inkapslingsanläggningen. 
Beredskapsverksamheten och beredskapsorganisationen kommer att 
utvecklas vid kommande verksamhetsförändring.  
 
I SKB:s beskrivning av kapitlet metoder och hjälpmedel för bedömning 
av källtermer framgår som en åtgärd för framtiden att bevaka att resultaten 
av kompletterande säkerhetsanalyser vidareförs till beredskapsplaneringen. 
 
SKB beskriver att de kommande förändringarna vid anläggningen möjligen 
kommer att påverka krav på ledning, styrning, organisation, kompetens 
och resurser för beredskapen. Vidare beskriver SKB att höjningen av 
lagringskapaciteten, höjningen av anrikningen samt krediteringen av 
utbränningen eventuellt kan påverka valet av dimensionerande scenarier.  
 
När anläggningen utökar verksamheten ser SKB en ökning av personal inom 
anläggningsområdet vilket innebär en utökad information gällande 
larmkriterier och larmrutiner. Avseende åtgärdsbehov med utgångspunkt 
från värderingen gällande framtiden avser SKB att säkerställa att de som 
engageras i byggandet av inkapslingsanläggningen erhåller tillfredsställande 
information om larmkriterier och larmrutiner. 
 
SKB anser att kommande ändringar av verksamheten inte kommer att 
påverka behoven av ledningsutrymmen, tekniska hjälpmedel och 
skyddsutrymmen. SKB:s ser i framtidsanalysen avseende 
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ledningsutrymmen, tekniska hjälpmedel och skyddsutrustning inte något 
behov av åtgärder.   
 
SKB anser att verksamheten gällande utbildnings- och övningsplanen samt 
förutsättningarna för att utföra övningar kommer i allt väsentligt förbli 
oförändrade. I SKB:s värdering avseende framtiden framgår att ytterligare 
åtgärder inte erfordras. 
 
SKB anser att den kommande förändringen av verksamheten vid SKB 
kommer att påverka flera av beredskapsfrågorna som hanteras i 
beredskapsplanen. SKB beskriver att beredskapsaspekterna kommer att 
belysas, och konsekvenserna kommer att arbetas in i beredskapsplanen. 
 
Bedömning 
SSM vill betona att beredskapsorganisationens ansvar och uppgift behöver 
utvärderas under kommande år. Dels på grund kommande 
verksamhetsförändringar vid anläggningen, dels på grund av stresstesterna 
(5) som genomfördes under 2012 samt dels på grund av reviderad version av 
SSM:s föreskrifter (SSMFS 2008:15) om beredskap vid vissa kärntekniska 
anläggningar (72). 
 
Under de kommande åren avser SKB Clab bl.a. att öka lagringskapaciteten, 
höja anrikningen och börja bygga en inkapslingsanläggning. När mark- och 
byggnadsarbeten påbörjas för inkapslingsanläggningen måste SKB Clab ha 
planlagt hur personer som arbetar med byggnationen ska agera vid en 
händelse på Simpevarps halvön. Det måste planeras för återsamlingsplatser, 
fler jodtabletter, utrymningsplaner, etc. När inkapslingsanläggningen senare 
ska tas i drift, kan det finnas behov av ytterligare expertis i 
beredskapsorganisationen.  
 
SSM ser att det finns planer och förutsättningar vid anläggningen för att 
anpassa beredskapsverksamheten och beredskapsorganisationen för de 
behov och krav som kan komma att ställas på anläggningen i framtiden. 
 
SSM bedömer att SKB uppfyller nuvarande krav avseende 
ledningsutrymmen, tekniska hjälpmedel och skyddsutrustning, men bör 
omvärdera åtgärdsbehovet avseende ledningsutrymmen, tekniska hjälpmedel 
och skyddsutrustning i framtidsanalysen baserat på SSM:s bedömningar i 
framtidsanalysen. SKB bör analysera om ledningscentralen är tillämpbar 
även i framtiden. SKB bör också analysera om det i framtiden finns 
tillräckligt med skyddsutrustning för personer som kan vara i behov av den. 
 
SSM bedömer att SKB har uppmärksammat att en förändring av 
beredskapsverksamheten behöver ske inför kommande år. Konsekvenserna 
av förändringarna för beredskapsverksamheten kommer att behandlas i 
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beredskapsplanen. Tillståndshavaren har även för avsikt att se över 
beredskapsorganisationen när inkaplingsanläggningen tas i drift. SSM 
bedömer att SKB uppfyller gällande krav avseende utbildnings- och 
övningsplanen när det gäller beredskapsorganisation och bemanning, men 
bör överväga att ompröva värderingen gällande framtidsanalysen enligt 
SSM:s bedömning i avsnittet för framtidsanalys av beredskapen för 
haverier. 
 
SSM bedömer att SKB kommer att uppfylla gällande krav avseende 
beredskapen för haverier, men påpekar att SKB bör säkerställa att 
beredskapsorganisationen klarar av en i tiden utdragen händelse. SKB Clab 
bör även se över att det finns tillräckligt med personal som har relevant 
utbildning för att kunna arbeta i SKB Clab:s beredskapsorganisation. 
 
SSM gör den samlade bedömningen att de funna bristerna inom område 
beredskapen för haverier är av liten strålsäkerhetsbetydelse.  

7.7 Område 7 om underhåll, material- och kontrollfrågor med 
särskilt beaktande av degradering p.g.a. åldring 
SKB beskriver ur framtidsperspektiv underhållsstrategin och 
underhållsprogrammet som används för Clab. Större förändringar inför 
framtiden är att SKB övergår till ett eget datorbaserat underhållssystem 
sedan övertagande av driften från OKG samt att man ser ett ökat behov av 
underhållsresurser i och med det kommande byggandet av 
inkapslingsanläggningen. SKB anser sig kunna klara av att hantera det 
ökande behovet av personal, utbildning och utrustning i framtiden. 
I SKB:s beskrivning av åtgärder för framtidsanalyser framgår att åtgärder 
inte är påkallade förutom de som redan är påbörjade.  
 
Program för funktionskontroll 
I SKB:s beskrivning framgår att åtgärder inte erfordras, trots förväntningar 
om en ökning av anläggningens komplexitet när inkapslingsanläggningen 
byggs.     
 
Program för återkommande kontroll av mekaniska anordningar 
SKB:s ser i framtidsanalysen inte något behov av åtgärder. 
 
SKB beskriver Clab:s program för identifiering, hantering och 
förebyggande av åldersrelaterade försämringar och skador som kan 
uppkomma kommer att förbli oförändrade i allt väsentligt, men anser att 
området kommer att bli allt viktigare eftersom anläggningen hela tiden 
åldras. SKB uppger att åtgärder för att detektera försämringar och skador 
behöver därför framgent ägnas stor uppmärksamhet. 
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Mer i detalj framgår det i SKB:s beskrivning att behovet av åtgärder vid 
bedömningstillfället (alltså nutidsanalysen år 2009) framgår följande: 

� Fullfölj implementeringen av åldringsprogrammet. 
� Driftsätt regelmässig kontroll av förekomsten av åldersrelaterade  

försämringar och skador. 
� Förbättra och samordna uppföljningen av programmet för 

bergkontroll och  
förvaringsbassänger. 

� Avsätt resurser för styrning och uppföljning av åldringsprogrammet. 
 

Avseende framtidsanalysen konstaterar SKB att åtgärder utöver de ovan 
beskrivna inte erfordras.  Som resultat av tillsyn som SSM bedrivit avseende 
åldringsfrågor (73), (74), (75) under åren 2013-2014 framgår dock att SKB 
har vidtagit åtgärder för att avhjälpa brister samt att man avser att fortsätta 
att utveckla åldringsprogrammet även medelst internationell samverkan och 
omvärldsbevakning (76). 
  
SKB förväntar sig att kraven inom genomförande av återkommande 
kontroll av mekaniska anordningar och samverkan med ackrediterat 
kontrollorgan kommer att förbli oförändrade i allt väsentligt. SKB anser att 
verksamheten kommer att öka i framtiden då man planerar att införa de nya 
objekten i kontrollprogrammet. SKB:s ser i framtidsanalysen inte något 
behov av åtgärder avseende området.  
 
SKB förväntar sig att kraven inom omfattning av och hantering av skador 
i mekaniska anordningar och andra byggnadsstrukturer kommer att 
förbli oförändrade i framtiden. 
 
I SKB:s beskrivning av behovet av åtgärder vid bedömningstillfället (alltså 
nutidsanalysen år 2009) framgår följande: 

� Antalet skador är lågt. Hanteringen av skador i mekaniska 
anordningar och  byggnadsstrukturer uppfyller i allt väsentligt 
gällande säkerhetskrav, men  vissa förbättringar är önskvärda. 

� Säkerställ att de nya rutinerna tillämpas. 
�  

Avseende framtidsanalysen konstaterar SKB att åtgärder utöver de ovan 
beskrivna inte erfordras. 
 
SSM observerar att SKB:s redovisning av  organisation, kompetens och 
resurser för underhåll, återkommande kontroll, skadehantering och 
hantering av åldersrelaterade försämringar ingår i vissa av de andra 
områdena och är alltså inte ett eget avsnitt i ÅHB. SKB förväntar sig att 
kraven inom området kommer att förbli oförändrade i framtiden. SKB 
uppger att underhållsgruppen numera är organisatoriskt separerad från 
konstruktionsverksamheten då denna har flyttats till avdelning Teknik.  
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SKB förväntar sig att kraven inom uppföljning av avhjälpande underhåll 
(TUD, indikatorer) kommer att förbli oförändrade i framtiden. 
I SKB:s beskrivning av behovet av åtgärder vid bedömningstillfället (alltså 
nutidsanalysen år 2009) framgår följande: 

� Fullfölj planen att anställa en person som bland annat ska ha till 
uppgift följa upp och analysera avhjälpande underhåll. 
 

Avseende framtidsanalysen konstaterar SKB att åtgärder utöver de ovan 
beskrivna inte erfordras. 
 
Bedömning 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven inom 
området underhållsstrategi och underhållsprogram, men behöver åtgärda 
brister. SSM bedömer att SKB behöver inkludera rutiner för arbetsberedning 
och styrning av sina underhållsåtgärder. SSM bedömer att SKB behöver 
vidta åtgärder för att komma åt bristerna inom hantering av åldringsfrågor, 
validering, kalibrering och arbetsberedning för valda delar av 
underhållsverksamheten.  
 
SSM gör också bedömningen att SKB bör överväga att på ett tidigt stadium 
som ett moment i underhållsstrategin utreda hur man möter framtida 
förändringar och behov inom verksamheten.  
 
SSM bedömer det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven inom 
området program för funktionskontroll i allt väsentligt, men behöver åtgärda 
bristerna enligt SSM:s bedömningar i föregående avsnitt.  
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven inom 
området program för återkommande kontroll av mekaniska anordningar.  
 
SSM påpekar att det inom nutidsanalysen för område 1 Konstruktion och 
utförande av anläggningen (inklusive ändringar), och närmare bestämt 
avseende utförande enligt krav som är anpassade till säkerhetsfunktion 
och säkerhetsbetydelse framgår följande:  
SKB uppger att principer för klassning av byggnadsdelar, system och 
komponenter finns i SAR Allmän del kapitel 3 där det först definieras en 
säkerhetsklass därefter klassas mekanisk kvalitetsklass och täthetsklass 
baserat på säkerhetsklassen. De principer som beskrivs är för: 

� Säkerhetsklass 
� Mekanisk kvalitetsklass 
� Elektrisk funktionsklass 
� Täthetsklass 
� Seismisk klass 
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SKB har inte redovisat konstruktionsförutsättningarnas kravuppfyllnad 
enligt SSMFS 2008:13 gällande Clab (36). Principer eller metoder som 
tillämpas för kontrollgruppering eller hur man utarbetar kontrollprogrammet 
framgår inte heller (55). Med stöd av 3 kap. 1 och 9 §§ SSMFS 2008:13 
anser SSM således att SKB behöver förtydliga de principer och metoder som 
SKB har tillämpat för kontrollgruppering och vid framtagande av 
kontrollprogrammet för Clab och som avses tillämpas i 
inkapslingsanläggningsdelen. 
 
Dessutom med stöd av 4 kap. 2 § SSMFS 2008:1 anser SSM att SKB 
behöver förtydliga (36) med en beskrivning av tillämpning och metoder för 
att uppfylla krav enligt SSMFS 2008:13 för Clab. SSM påpekar att dessa 
bedömningar behöver beaktas inom området program för återkommande 
kontroll av mekaniska anordningar.  
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven inom 
området program för identifiering, hantering och förebyggande av 
åldersrelaterade försämringar och skador som kan uppkomma, men behöver 
åtgärda brister i samband med rapporter från verksamhetsbevakningar samt 
förelägganden (17), (73), (74), (75).  
 
SSM konstaterar att SKB har dragits med fördröjningar när det gäller 
åldringsprogrammets fulla implementerande till adekvat kravnivå.  
SSM gör dock bedömningen att SKB under 2014 har vidtagit åtgärder som 
skapar förutsättningar att avhjälpa de brister som uppmärksammats som 
resultat av SSM:s tillsyn under åren 2013-2014 (73), (74), (75).   
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven inom 
området genomförande av återkommande kontroll av mekaniska anordningar 
och samverkan med ackrediterat kontrollorgan.  
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven inom 
området omfattning av och hantering av skador i mekaniska anordningar och 
andra byggnadsstrukturer, men bör överväga att hålla med en 
utredningsmetodik som förebygger att inträffad skada inträffar i samma eller 
liknade komponenter i den egna anläggningen. SSM anser att SKB bör i 
detta sammanhang dra lärdom av inträffade händelser i liknande 
anläggningar i andra länder. Denna erfarenhetsåterföring bör vara 
dokumenterad. 
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för att SKB kan uppfylla kraven 
inom området organisation, kompetens och resurser för underhåll, 
återkommande kontroll, skadehantering och hantering av åldersrelaterade 
försämringar, men bör bl.a. utvärdera utvecklingsarbetet med 
kompetensstödssystemet för att säkerställa kravuppfyllnaden. SSM gör 
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också bedömningen att SKB bör säkerställa att man inom sin organisation 
utformar FoU-programmet på ett sätt som stödjer framtagandet av ny 
kunskap om degraderingsmekanismer och metoder för återkommande 
kontroll och provning och åldringshantering.   
 
SSM bedömer att SKB, inom verksamhet med värdering av resultat från 
arbete utfört av inhyrd personal, har utvecklats i en positiv riktning (13), (8). 
De påpekanden som SSM lämnat till SKB har sedan följts upp vid 
verksamhetsbevakning år 2013 (77). Baserat på den tillsynen och övrigt 
granskat underlag gör SSM bedömningen att SKB uppfyller gällande krav, 
men bör slutföra åtgärder som man valt att vidta avseende arbetet med att 
kvalitetssäkra och fastställa rutiner, utbilda medarbetare samt implementera 
de nya arbetssätten avseende verksamheten med inhyrd personal som utför 
arbete.  
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för att SKB kan uppfylla kraven 
inom området uppföljning av avhjälpande underhåll (TUD, indikatorer), men 
behöver åtgärda brister enligt SSM:s bedömning av SKB:s nutidsanalys.  
 
SSM gör den samlade bedömningen att de funna bristerna utifrån 
framtidsanalysen inom område 7 Underhåll, material- och kontrollfrågor 
med särskilt beaktande av degradering p.g.a. åldring, indikerar brister av 
måttlig strålsäkerhetsbetydelse.  

7.8 Område 8 om primär och fristående säkerhetsgranskning 
SKB förväntar sig att kraven i det stora hela kommer att förbli oförändrade 
inom primära säkerhetsgranskningens omfattning och inriktning. I 
SKB:s beskrivning framgår att åtgärder inte erfordras inför framtiden.  
 
SKB förväntar sig att kraven kommer förbli oförändrade inom ledning och 
styrning av den primära säkerhetsgranskningen. SKB anser också att 
kommande förändringar av verksamheten kommer ur principiell synvinkel 
inte att påverka hur den primära säkerhetsgranskningen ska genomföras. 
 
SKB förväntar sig att kraven kommer förbli oförändrade inom organisation, 
kompetens och resurser för den primära säkerhetsgranskningen. SKB 
förutser att antalet granskningar kommer att öka och att planerade 
organisationsförändringar kommer att ha en gynnsam verkan på arbetet med 
granskningarna, men anser också att det finns skäl att rollfördelningen för 
den primära säkerhetsgranskningen klarställs i samband med 
förändringsarbetet. SKB presenterar också en åtgärd för framtiden, dvs. att 
utreda om det är motiverat att utöka SKB:s interna resurser för primär 
säkerhetsgranskning och därigenom rationalisera granskningsarbetet samt 
höja säkerhetsnivån. 
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SKB förväntar sig att kraven kommer förbli oförändrade inom fristående 
säkerhetsgranskningens omfattning och inriktning. 
SKB anser att för framtiden behöver FSG funktionen utvecklas i takt med 
kommande förändringar i omfattning av FSG.   
 
SKB förväntar sig att kraven kommer förbli oförändrade inom ledning och 
styrning av den fristående säkerhetsgranskningen. 
I SKB:s beskrivning av framtiden framgår att åtgärder inte erfordras.  
 
SKB förväntar sig att kraven kommer förbli oförändrade inom organisation, 
kompetens och resurser för den fristående säkerhetsgranskningen. SKB 
förutser att verksamheten kommer att växa och att organisationen behöver 
utvecklas i takt med genomförandet av stora projekt. I SKB:s beskrivning 
framgår att följande åtgärd erfordras för framtiden, nämligen att anpassa 
organisation, kompetens och resurser till den förändrade verksamheten.   
 
SKB förväntar sig att hantering av anmälningsärenden kommer att 
fungera tillfredsställande även i framtiden. SKB uppger att skärpningar av 
krav på vad som är anmälningspliktigt har förekommit i samband med nya 
utgåvor av föreskrifter från myndigheten. SKB anser att för framtiden 
behöver FSG utvecklas i takt med förändringar.    
 
SKB förväntar sig att kraven kommer förbli oförändrade inom hantering 
och dokumentation av granskningsresultat. 
I SKB:s beskrivning framgår att åtgärder inte erfordras. 
 
Bedömning 
SSM bedömer att SKB det i allt väsentligt finns förutsättningar för att SKB 
kan uppfylla kraven inom området primära säkerhetsgranskningens (PSG) 
omfattning och inriktning. SSM gör dock bedömningen att SKB bör 
överväga att aktualisera sina värderingar av framtidsutsikterna inom området 
t.ex. avseende kommande förändringar i gällande föreskrifter. Motsvarande 
också för harmonisering och effektivisering av verksamheten samt 
omvärldsbevakning.  
 
SSM bedömer att SKB det finns förutsättningar för att SKB kan uppfylla 
kraven för området ledning och styrning av den primära 
säkerhetsgranskningen i allt väsentligt. 
SSM bedömer att SKB har sedan tiden för innevarande ÅHB:s nuläge 
genomfört förbättringsarbete avseende urvalskriterierna i ledningssystemet 
samt granskningsplanernas acceptanskriterier enligt allmänna råd till 
SSMFS2008:1 (8) och (12).  
SSM gör dock bedömningen för framtiden att det kan finnas behov av vissa 
förbättringar för att än mer motverka sena anmälningar, saknade 
säkerhetsredovisningar i bilagorna och otydliga bedömningskriterier. SSM 
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bedömer att SKB bör fortsätta utveckla ledningssystemet avseende 
tidsstyrning och återkoppling gentemot PSG funktionen. SSM gör även 
bedömningen att SKB behöver kontinuerligt genomföra utbildningar inom 
organisationen avseende PSG. 
 
SSM bedömer att SKB det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven 
för området organisation, kompetens och resurser för den primära 
säkerhetsgranskningen i allt väsentligt. SSM gör observationen att SKB har 
sedan tiden efter ÅHB togs fram gjort framsteg inom området enligt senare 
gjord tillsyn (36). 
SSM gör dock bedömningen att SKB bör överväga att se över sitt arbetssätt 
avseende oberoende vid PSG när externa resurser anlitas samt fortsätta att 
utvärdera och vid behov korrigera för aspekter med koppling till genomförda 
organisationsförändringar. SSM gör också bedömningen inför framtiden att 
SKB bör överväga att än mer utveckla rutiner och utbilda sin organisation 
om tidsstyrning och andra kvalitetsaspekter vid säkerhetsgranskningar. 
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven på 
den fristående säkerhetsgranskningens (FSG) omfattning och inriktning. 
SSM gör dock motsvarande bedömning för framtiden (precis som för 
nuläget i avsnittet innan) att SKB bör fortsätta bedriva sitt utvecklingsarbete 
av sådana faktorer i verksamhetens omfattning och inriktning som påverkar 
FSG. Dessa handlar alltså om t.ex. FSG:s kompetens, rutiner, roller och 
ansvar avseende omprövningar av granskningsbeslut, definitioner av 
granskningsomfattning samt oberoende när externa resurser anlitas.   
SSM gör även bedömningen att SKB bör kontinuerligt genomföra 
utbildningar inom organisationen avseende FSG. 
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven för 
området ledning och styrning av den fristående säkerhetsgranskningen i allt 
väsentligt. SSM gör dock bedömningen att SKB bör utveckla 
ledningssystemet ytterligare avseende tids- och kvalitetsstyrning enligt 
SSM:s nutidsbedömning i avsnittet ovan. SSM gör också andra motsvarande 
bedömningar för framtiden såsom för nuläget dvs. att SKB bör se över sitt 
ledningssystem avseende anlitade externa resurser, främjandet av FSG:s 
oberoende ställning samt utbildning och kompetens om och för FSG inom 
organisationen. SSM bedömer att FSG:s motiveringar av ställningstaganden 
i anmälningarna kan och bör ytterligare förbättras med stöd av SKB:s 
ledning. 
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven för 
området organisation, kompetens och resurser för den fristående 
säkerhetsgranskningen i allt väsentligt. SSM gör bedömningen att SKB har 
sedan tiden efter ÅHB togs fram åstadkommit förbättringar (36), men 
behöver bland annat arbeta med att säkerställa att kunskap om hela 
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säkerhetsgranskningsprocessen finns hos medarbetare som ingår i processen 
och att öka förståelsen för varandras arbetsuppgifter mellan avdelning S och 
linjen. SSM bedömer att SKB inför framtiden behöver säkerställa oberoende 
ställning hos FSG då det anlitas externa resurser. SSM gör också 
bedömningen att SKB behöver frekvent ompröva sitt val av åtgärder inom 
ramen av en lämplig funktion/forum inom organisationen. 
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven för 
området hantering av anmälningsärenden i framtiden. SSM gör dock 
bedömningen att SKB i framtiden kan komma att behöva uppdatera delar av 
sin process för hantering av anmälningsärenden i samband med 
harmonisering av metodik samt kommande föreskriftsändringar inom 
området. 
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven inom 
området hantering av granskningsresultat i allt väsentligt. SSM bedömer att 
SKB bör överväga att se över behovet att dokumentera sitt arbetssätt i 
instruktioner inom detta område.  
 
SSM gör den samlade bedömningen att de funna bristerna är av liten 
strålsäkerhetsbetydelse när det gäller framtidsanalysen för område primär 
och fristående säkerhetsgranskning.   

7.9 Område 9 om utredning av händelser, 
erfarenhetsåterföring samt extern rapportering 
SKB beskriver sitt arbetssätt inom ledning, styrning, kompetens och 
resurser för utredning av händelser och förhållanden. SKB uppger att 
planerade verksamhetsförändringar inte förväntas påverka arbetssättet för att 
utreda händelser och förhållanden. 
 
I SKB:s beskrivning av åtgärder framgår att instruktion Clab - Rutin för 
Driftmöte SDDC-007 kommer att kompletteras med en tydlig beskrivning av 
de värderingar som ska ligga till grund för hanteringen av händelser och 
uppdagade förhållanden samt hur och av vem beslut i sådana ärenden ska 
fattas och formuleras. I SKB:s beskrivning framgår också att uppgiften för 
beredning av händelser och förhållanden inför driftsammanträden 
bör utföras av en speciellt utsedd funktion. Detta ger kontinuitet i 
beredningarna, bättre kvalitet på beslutsunderlag samt tydligare beslut. 
SKB uppger att övriga åtgärder inför framtiden inte behövs.  
 
SKB förväntar sig att kraven kommer att förbli oförändrade avseende 
tillämpad utredningsmetodik för olika typer av händelser. Verksamheten 
kommer att utvecklas och nya anläggningsdelar att tas i drift, vilket 
ställer högre krav på metodisk utredning av händelser. SKB:s beskrivning av 
åtgärder handlar om att etablera en funktion och avsätta resurser för att 
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utveckla utredningsmetodik och för att styra och genomföra utredningar. 
Befintlig utredningsmetodik ska också dokumenteras.  
 
SKB förväntar sig att kraven kommer att förbli oförändrade avseende 
ledning, styrning, organisation, kompetens och resurser för intern och 
extern erfarenhetsåterföring. Verksamheten kommer att utvecklas och 
breddas, vilket kan påverka hur erfarenhetsåterföringen ska organiseras.  
SKB har identifierat ett behov av följande åtgärder:  

� Ange tydligare i de styrande dokumenten vilken inriktning och 
omfattning erfarenhetsåterföringen ska ha. 

� SKB bör delta i ERFATOM:s värderingsgrupp. 
� Klargör vilket mandat Clab-ERF har ifråga om att begära att 

åtgärder ska vidtas och att följa upp hur organisationen hanterat de 
erfarenheter den fått ta del av. 

� Förbättra uppföljningen av erfarenhetsåterföringen. 
� Avsätt större resurser så att mer tid kan ägnas åt 

erfarenhetsåterföringens inriktning och omfattning samt åt 
uppföljning och utvärdering. 

 
SKB förväntar sig att kraven kommer att förbli oförändrade avseende 
processen för intern och extern erfarenhetsåterföring. SKB uppger att i 
framtiden bör processerna för erfarenhetsåterföring täcka in all kärnteknisk 
verksamhet inom SKB. Enligt SKB kan behovet av resurser öka inom 
verksamheten med erfarenhetsåterföring, därför att antalet rapporter lär öka 
som en följd av att anläggningar i världen åldras. Beskrivet i mer konkreta 
termer har SKB identifierat behov av att förtydliga urvalskriterier, 
introducera trendanalyser, förbättra systematik och informationsspridning, 
erfarenhetsåterföring från utökad verksamhet samt åldringsprocesser från 
andra anläggningar.    
 
SKB förväntar sig att de externa kraven kommer att förbli oförändrade 
avseende rutiner, kompetens och resurser för omvärldsbevakning och 
värdering av nya säkerhetsstandarder samt FoU- resultat som har 
betydelse för anläggningens säkerhet (jmf omr. 6.11 och 7.11 om 
säkerhetsanalyser och säkerhetsredovisning samt 6.12 och 7.12 om 
säkerhetsprogram) medan de interna kraven inom koncernen kommer att 
förändras kontinuerligt. SKB anser att det finns goda förutsättningar för att 
aktuella krav kommer att kunna uppfyllas i framtiden. SKB har identifierat 
behov av att förtydliga ledningssystemet avseende mandat och att utöka 
instruktionerna om värdering av FoU resultat.  
 
SKB förväntar sig att kraven kommer att förbli oförändrade avseende 
rutiner och genomförande av rapportering till SSM enligt 7 kap. 1 § 
SSMFS 2008:1. SKB:s uppfattning är att det finns goda förutsättningar för 
att aktuella krav kommer att kunna uppfyllas i framtiden. SKB anser att 
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åtgärder behövs för uppdatering av instruktioner, utbildning inom 
organisationen samt uppdatering av en mall som tidigare använts av 
OKG.  
 
SKB förväntar sig att kraven kommer att förbli oförändrade avseende 
rutiner och genomförande av rapportering till SSM enligt 7 kap. 2 § 
SSMFS 2008:1. SKB anser att det finns goda förutsättningar för att aktuella 
krav kommer att kunna uppfyllas i framtiden. SKB anser att åtgärder 
behövs för uppdatering av en mall för RO som tidigare använts av OKG.  
 
SKB förväntar sig att kraven kommer att förbli oförändrade avseende 
rutiner och genomförande av rapportering till SSM enligt 7 kap. 3 § 
SSMFS 2008:1. SKB anser att det finns goda förutsättningar för att aktuella 
krav kommer att kunna uppfyllas i framtiden. SKB anser att åtgärder 
behövs för framtagning av en mall för veckorapport.   
 
SKB förväntar sig att kraven kommer att förbli oförändrade avseende 
rutiner och genomförande av rapportering till SSM enligt 2 kap 5 § 
SSMFS 2008:1. SKB anser att det finns goda förutsättningar för att aktuella 
krav kommer att kunna uppfyllas i framtiden. SKB anser att åtgärder inte 
behövs.    
 
Bedömning 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för att SKB kan uppfylla kraven 
avseende ledning, styrning, kompetens och resurser för utredning av 
händelser och förhållanden, men behöver arbeta vidare med funna brister. 
SSM bedömer att SKB:s val av åtgärder är tillräckliga i allt väsentligt, men 
att de kan ytterligare behöva anpassas något till säkerställandet av 
kravuppfyllnad. SSM bedömer att det är en brist att de värderingar som 
tillämpas i driftmöten avseende bedömning av händelser och förhållanden 
inte har formulerats tydligare i ledningssystemet.  
SSM gör vidare bedömningen att det behov av särskilda resurser för att 
förbättra kvaliteten hos de utredningar som föregår behandlingen av 
händelser och uppdagade förhållanden, som SKB själva har identifierat, 
behöver tillgodoses.  
 
SSM gör vidare bedömningen att SKB bör överväga att uppdatera 
ledningssystemet avseende rapportering och klassificering av händelser och 
förhållanden. SSM gör även bedömningen att SKB bör överväga att 
uppdatera ledningssystemet avseende verksamheten med säkerhetsprogram.  
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven 
avseende tillämpad utredningsmetodik för olika typer av händelser, men 
behöver arbeta vidare med funna brister. SSM bedömer att SKB:s val av 
åtgärder är tillräckliga i allt väsentligt, men att de kan ytterligare behöva 
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anpassas något till säkerställandet av kravuppfyllnad.  SSM gör nämligen 
bedömningen att det är en brist att utredningsmetodiken till stor del är 
erfarenhetsbaserad snarare än skriftlig samt att det saknas en funktion som 
arbetar med denna och relaterade frågor.   
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven på 
ledning, styrning, organisation, kompetens och resurser för intern och extern 
erfarenhetsåterföring, men förutsätter att SKB ser över brister inom 
verksamhetsområdet samt fortsätter att beakta förändringar som 
verksamhetsutvecklingen medför. SSM bedömer att kompetens inom 
kärnämne och kärnavfall behöver ingå i Clab-ERF i framtiden, därför att 
branschen är stadd i utveckling avseende reaktor- och bränsletyper samt 
avfallshantering. SSM bedömer att SKB behöver komplettera 
ledningssystemet för erfarenhetsåterföring från FoU resultat. 
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven 
avseende processen för intern och extern erfarenhetsåterföring, under 
förutsättning att SKB ser över brister inom verksamhetsområdet som handlar 
om systematisering av arbetssättet. Ett exempel på händelse som är relevant 
när det gäller den systematisering som avses har uppmärksammats inom 
Clink granskningen (4). Där har SSM begärt kompletterande underlag 
avseende en händelse med tappad skivport som orsakade en skada på en 
dilatationsfog. Utöver Clink ansökan bedömer SSM att frågan också 
betydelse för Clab i ett framtidsperspektiv och bör värderas av SKB. SSM 
gör i övrigt bedömningen att SKB s val av åtgärder är tillräckliga i allt 
väsentligt. 
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven 
avseende rutiner, kompetens och resurser för omvärldsbevakning och 
värdering av nya säkerhetsstandarder samt FoU- resultat som har betydelse 
för anläggningens säkerhet, men anser att SKB behöver förtydliga sitt 
ledningssystem avseende värdering och implementering av 
säkerhetsstandarder och forskningsresultat i verksamheten. Motsvarande 
beskrivning i ledningssystemet behöver också finnas för säkerhetsprogram.  
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven 
avseende underområde rutiner och genomförande av rapportering till SSM 
enligt 7 kap. 1 § SSMFS 2008:1under förutsättning att man åtgärdar de 
identifierade bristerna avseende kännedom om arbetssättet inom 
organisationen samt aktualitet hos checklistor och instruktioner.    
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven 
avseende underområde rutiner och genomförande av rapportering till SSM 
enligt 7 kap. 2 § SSMFS 2008:1, men gör också bedömningen att SKB 
behöver åtgärda de identifierade bristerna avseende mall för RO och andra 
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instruktioner.   
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven 
avseende underområde rutiner och genomförande av rapportering till SSM 
enligt 7 kap. 3 § SSMFS 2008:1, men gör också bedömningen att SKB 
behöver ta fram en instruktion för veckorapport samt bör se över sin 
kravuppfyllnad avseende trendning i årsrapporter enligt p.7 bilaga 4 
SSMFS2008:1. 
 
SSM bedömer att det inte fullt ut finns förutsättningar för att SKB kan 
uppfylla kraven i 2 kap 5§ SSMFS2008:13, därför att referensen från den 
paragrafen till 7 kap 3§ SSMFS2008:1 inte är helt beaktad. SSM bedömer att 
denna brist behöver åtgärdas.  
 
SSM gör samlade bedömningen att de funna bristerna inom område 
utredning av händelser, erfarenhetsåterföring samt extern rapportering är av 
måttlig strålsäkerhetsbetydelse. 

7.10 Område 10 om fysiskt skydd 
SKB förväntar sig att kraven på planen för fysiskt skydd kommer att vara 
oförändrade. Pågående arbeten för att anpassa anläggning och verksamhet 
till de nya kraven ansågs komma att kräva många uppdateringar fram till år 
2011. I samband med att utbyggnaden av inkapslingsanläggningen påbörjas 
krävs stora tillfälliga förändringar i det fysiska skyddet. Tanken är att dessa 
ska beskrivas i ett tillfälligt tillägg. SKB anser att det finns rutiner och 
processer för att i framtiden införa de ändringar i planen för fysisk skydd 
som blir nödvändiga på grund av att anläggningen ändras och byggs ut. 
 
SKB redovisning är att kraven för en hotbildsanalys förväntas förbli 
oförändrade. SKB redovisar att deras modell av hotbildsanalys uppfyller 
gällande säkerhetskrav och att det finns goda förutsättningar för att detta 
också ska gälla i framtiden. 
 
I SKB beskrivning av ledning, styrning, organisation, kompetens och 
resurser samt bemannings- och kompetenssäkring för det fysiska skyddet 
framgår att det har ytterligare förbättras under de senaste två åren. 
Ansvarsbilden är klart definierad och arbetssättet likaså. För att säkerställa 
verksamheten för kommande år fordras resurser för underhållet och 
dokumentationen för den tekniska utrustningen behöver uppgraderas. SKB 
anser sig behöva bevaka att personalresurserna och kompetensen utvecklas i 
takt med att uppgifterna för det fysiska skyddet utvidgas då nya 
ansvarsområden tillförs. Vidare anser SKB att samarbetet och avtalet med 
bevakningsföretaget behöver utvecklas så att tillgången till kompetent 
bevakningspersonal säkras. 
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SKB förväntar sig att kraven inom fysiskt skydds området förblir 
oförändrade. Efterhand som projektet Cans fortlöper ökar kravet på egna 
underhållsresurser och när Clab övergår till att ha en egen BC behövs 
ytterligare personal från bevakningsföretaget. När byggnationen av 
inkapslingsanläggningen startar behövs ytterligare resurser för bevakning, 
drift och underhåll. 
 
SKB redovisar att de förväntar att kraven och utformningen på BC 
kommer att förbli oförändrade. Vidare redovisar de att en permanent BC 
lösning ska stå klar hösten 2010. Anslutningen mellan Clab:s 
bevakningssystem och OKG:s BC avbryts i februari 2009. Den nya 
permanenta BC förväntas för överskådlig framtid uppfylla aktuella krav.  
Den nya BC flyttas in i Clab och systemen för larm och verifiering 
moderniseras och byggs ut inom ramen för Cans-projektet.  
 
SKB redovisar att kraven på tillträdeskontroll och kontroll av förbjudna 
föremål förväntas förbli oförändrade. En utökning inledningsvis av 
personal- och fordonstillträde kommer att ske i samband med att 
byggnationen av inkapslingsanläggningen påbörjas. SKB anser att Clab 
uppfyller tillträdeskontrollen och kontrollen av förbjudna föremål men 
behov finns att i instruktion reglera hanteringen av händelser i samband med 
dess kontroller. Tillträdeskontrollen i den nya entrébyggnaden, som tas i 
bruk i slutet av 2010, kommer att förbli densamma som idag. Under 
förutsättning att åtgärder vidtas för att upprätthålla tillträdeskontrollen under 
byggtiden kommer kontrollen av förbjudna föremål att kunna upprätthållas. 
I SKB:s redovisning framgår att Clab:s områdesskydd och skalskydd har 
förbättrats de senaste åren och ytterligare förbättringar införs genom 
projektet Cans. SKB anser att skyddet uppfyller SSM:s krav förutom för de 
punkter som tidsbegränsande undantag medgetts för. Det finns en plan för 
hur skyddet tillfälligt ska ändras under tiden då inkapslingsanläggningen 
byggs. 
 
SKB förväntar sig att kraven på områdes- och skalskyddet förblir 
oförändrade. Ombyggnad av det mekaniska områdesskyddet pågår, liksom 
om- och nybyggnad av skalskyddet. Områdesskyddet kommer efterhand som 
inkapslingsanläggningen påbörjas att tillfälligt flytta in på nuvarande 
bevakat område. Det blir också då provisoriska ändringar i skalskyddet. 
 
SKB förväntar sig att kraven på skyddet av kontrollrumsfunktionen 
förblir oförändrade. En viss utökning av verksamheten kommer till stånd i 
samband med utbyggnaden med inkapslingsanläggningen och nuvarande 
skydd kommer att behållas för ett anpassat kontrollrum vid ett utbyggt Clab. 
SKB anser att skyddet av kontrollrumsfunktionen uppfyller med ett undantag 
gällande säkerhetskrav. Det manuella systemet för kontrollerat och 
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registrerat tillträde behöver förbättras. En instruktion för utrymning av 
rummet behövs. 
 
SKB antar att framtida krav på vitalt utrymme kan inbegripa det 
underjordiska förvaringsutrymmet. SKB beskriver att förvaringsutrymmena 
utformades i enlighet med de krav som ställdes då anläggningen uppfördes. 
Eventuellt tillkommande krav bedöms redan uppfyllda eller att endast 
enklare åtgärder behövs för att uppfylla dem. 
 
SKB förväntar sig att kraven på IT-säkerhet förblir oförändrade. Risken 
för obehörigt intrång ökar och måste mötas med motåtgärder. Resurser för 
detta finns inom SKB:s IT-avdelning där det bedrivs ett kontinuerligt arbete 
med motåtgärder. SKB anser att IT-säkerheten uppfyller i allt väsentligt 
gällande krav men att avsevärda förbättringar är önskvärda. Goda 
förutsättningar finns för att aktuella säkerhetskrav i framtiden ska kunna 
uppfyllas. 
 
SKB förväntar sig att kraven för samverkan med polisen förväntas bli 
oförändrade. Någon form av krav på inställelsetid och resurser vid en attack 
mot en kärnteknisk anläggning förväntas ställas på samhället. I SKB:s 
redovisning framgår att det finns goda förutsättningar för att aktuella 
säkerhetskrav på samverkan med polisen i framtiden ska kunna uppfyllas. 
 
Kraven på utbildning och övning förväntas bli oförändrade. Behovet av 
bevakningspersonal kommer att öka i samband med att Clab tar över drift 
och underhåll av det fysiska skyddet i egen regi. Det samma gäller när 
byggnationen av inkapslingsanläggningen startar. SKB anser att planen för 
utbildning och övning i fysiskt skydd i allt väsentligt uppfyller gällande krav 
men att bevakningsföretagets återkommande utbildning och övning bör ses 
över och kraven förtydligas. Behoven kommer att öka i takt med att ansvaret 
för driften av det fysiska skyddet övergår till Clab och byggnationen av 
inkapslingsanläggningen kommer att förstärka detta. 
 
SKB förväntar sig att kraven på genomförande och utvärdering av 
övningar förblir oförändrade. SKB anser att övningar i fysiskt skydd 
genomförs och utvärderas i krävd omfattning men att uppföljningen och 
dokumentationen inte håller den nivå som vore önskvärd. 
 
Bedömning  
SSM huvudsakliga invändningar mot SKB:s framtidsanalys är förhållandena 
som inte var kända 2009 men är kända 2013 när detta skrivs: 

� DBT (Dimensionerande hotbeskrivning / Design Basis Threat) ska 
omarbetas.   

� SSM genomförde ett regeringsuppdrag med att se över 
tillståndshavarnas och samhällets förmåga att skydda kärntekniska 
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anläggningar som avrapporterades i början på 2012. Rapporten 
pekar bland annat på att samhällets och tillståndshavarnas 
skyddsförmåga måste ökas.  

� Föreskrifterna inom området håller på att omarbetas.  
 
Detta sammanvägt borde rimligtvis innebära att kraven på bl.a. ledning, 
styrning, organisation, kompetens och resurser samt bemannings- och 
kompetenssäkring för det fysiska skyddet kommer att förändras.  
 
Motsvarande gäller därför också SKB:s bedömning om att övriga krav på 
fysiskt skydd kommer att vara oförändrade. I samband med Clink 
byggnationen kommer konsekvenserna vid ett genomfört angrepp kunna bli 
större än vid bara en Clab anläggning vilket rimligtvis också borde innebära 
förändrade krav på fysiskt skydd.  
 
Detsamma gäller för SKB:s bedömning om att kraven på BC kommer att 
vara oförändrade och att den nya BC under överskådlig framtid kommer 
uppfylla aktuella krav. 
 
Däremot delar SSM SKB:s bedömningar om att kraven på planen för fysiskt 
skydd och kraven på hotbildsanalys inte kommer att förändras i någon större 
omfattning. SSM bedömer att SKB har struktur och rutiner för att kunna 
uppfylla kraven för planen för det fysiska skyddet samt kraven på 
hotbildsanalys i framtiden. 
 
SSM delar inte SKB:s bedömning om att tillträdeskontroll och kontroll av 
förbjudna föremål förväntas förbli oförändrade. Detsamma gäller SKB:s 
bedömning om att kraven på områdes- och skalskyddet förblir oförändrade 
samt att kraven på skyddet av kontrollrumsfunktionen förblir oförändrade. 
SSM invändning är de samma som redovisas i styckena ovan om att de 
förändringar som rimligtvis sker också kommer att innebära förändringar i 
kraven på BC. 
 
SKB förväntar sig att kraven på IT-säkerhet förblir oförändrade. SSM delar 
inte denna bedömning. IT-områdets utveckling med IT-system som behöver 
uppkoppling mot omvärlden kommer innebära förändrade och utökade krav 
på IT-säkerhet. 
 
SKB förväntar sig att samverkan med polisen blir oförändrade. SSM delar 
inte denna bedömning. Som nämnts tidigare görs det en översyn av 
samhällets förmågor som rimligtvis borde avspegla sig i en tätare samverkan 
och på bredare front. Polisens föreskriftsarbete med nya regler för utbildning 
av skyddsvakter vid KKV innebär bland annat mer utbildning/samverkan 
med tillståndshavarna. Polisen kommer vid årsskiftet 2014-2015 att 
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omorganiseras till en myndighet vilket kanske också kommer att innebära 
förändringar i samverkansmodellen. 
 
SKB förväntar sig att kraven på utbildning och övning ska vara oförändrade. 
SSM delar inte denna bedömning av bland annat skäl som redovisas i stycket 
ovan. SSM bedömer att SKB behöver se över kravuppfyllnaden avseende 
bevakningsföretagets återkommande utbildning och övning, särskilt inför 
byggnationen av inkapslingsanläggningen. 
 
SSM delar SKB:s förväntan att kraven på genomförande och utvärdering av 
övningar förblir oförändrade samt att det blir fler övningar. SSM gör dock 
bedömningen att brister avseende uppföljningen och dokumentationen av 
övningarna behöver åtgärdas för att uppfylla gällande krav.  

7.11 Område 11 om säkerhetsanalyser och  
säkerhetsredovisning    
I granskningen av konstruktionsområdet ingår underlag bl.a. från SKB:s 
ansökan om uppförande av inkapslingsanläggningen Clink, resultat från 
stresstesterna och ÅHB för Clab. SSM:s bedömningar anges i detta avsnitt 
med de identifikationsnummer för motsvarande bedömningar som 
förekommer i den redaktionellt reviderade versionen av 
granskningsrapporten för Clink ansökan (4). 
 
Ledning, styrning, kompetens och resurser för arbetet med 
säkerhetsanalys och säkerhetsredovisning 
 
Enligt SKB kan följande frågor komma att få väsentlig påverkan på 
anläggningens SAR och säkerhetsanalyser:  

� utbränningskreditering  
� strålskydd  
� mellanlagring av l0 000 ton använt kärnbränsle 
� inkapslingsanläggningen   
� nya föreskrifter. 

 
SKB har tagit ett inriktningsbeslut som innebär att företaget ska 
omorganisera de delar av verksamheten som bland annat ansvarar för 
utvecklingen av säkerhetsredovisningen och säkerhetsanalyserna. I 
inriktningsbeslutet framgår också åtgärder som behöver vidtas för att 
säkerställa verksamhetens kvalitet i framtiden.  
 
SKB anser att de ovan beskrivna framtidsfrågorna skulle vara svåra att ta 
hand om för en funktion med endast en medarbetare som då alltså ska få stöd 
från tvärteknikfunktionen med tolkningar och inarbetning av dessa i SAR. I 
samband med de planerade organisationsförändringarna bör resurser säkras 
för hanteringen av framtidsfrågorna och andra planerade arbeten.  
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Beställarkompetensen behöver stärkas i den nya organisationsenheten för 
säkerhet och analys. Därtill behövs utökade egna resurser för de områden för 
vilka det är väsentligt att ha egen kompetens. I samband med den ovan 
beskrivna omorganisationen måste SKB lägga fast en strategi för hur arbetet 
för att sammanställa och upprätthålla säkerhetsredovisningar och 
säkerhetsanalyser ska organiseras på kort och lång sikt. SKB:s kommande 
åtagande kommer att vara mycket omfattande för inkapslingsanläggningen 
vid Clab och slutförvarsanläggningen.  
 
I SKB:s beskrivning framgår vidare att man sedan perioden för föregående 
återkommande helhetsbedömningen infört resteffektmätutrustning system 
254. Man har också mer nyligen gjort en ändring av de säkerhetstekniska 
driftsförutsättningarna med förtydliganden för att begränsa möjligheter att 
isolera bränsle med hög termisk resteffekt i enskild bassäng (78). Villkor 
förtydligas också för driftlägen då reservkraftsgenerator får göras ej driftklar. 
Dessa ändringar i de säkerhetstekniska driftsförutsättningarna är en åtgärd 
som beslutats efter genomförda stresstester (5). 
 
SKB beskriver i den återkommande helhetsbedömningen också följande 
åtgärder för framtidsanalysen i mer konkreta termer: 

� Interna och externa resurser ska med god framförhållning säkras så 
att uppgjorda planer kan genomföras med god kvalitet inom utsatta 
tidsramar. 

� Genomför detaljerade kompetens- och resursanalyser inför 
kommande förändringar. 
 

SKB tar sammanfattningsvis också i den återkommande 
helhetsbedömningen ställning till att och hur kraven i stort kommer att vara 
uppfyllda för ledningsfrågor inom säkerhetsredovisning och 
säkerhetsanalyser i framtidsperspektivet. 
 
Deterministiska säkerhetsanalyser t.o.m. konstruktionsstyrande 
händelser.  
ÅHB Clab: 
SKB uppger att deterministiska analyser kommer att krävas för den 
kommande utvecklingen av verksamheten vid Clab och att uppdateringar 
görs kontinuerligt i samband med ändringar som påverkar 
säkerhetsredovisningen. SKB:s ser varken i bedömningstillfället eller i 
framtiden något behov av åtgärder.   
 
SKB beskriver att aktiva och passiva säkerhetsfunktioner är tillgodoräknade 
och ingår i Clab:s SAR samt händelser enligt de allmänna råden till 
SSMFS2008:1 som kan påverka säkerhetsfunktionerna. SKB beskriver mer i 
detalj i ÅHB avsnitt 4.11.2 verksamheten avseende deterministiska 
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säkerhetsanalyser tom konstruktionsstyrande händelser. SKB uppger att i 
den gällande SAR Allmän del, kapitel 8, finns en samlad deterministisk 
säkerhetsanalys som omfattar de störningar och missöden till och med 
händelseklass H4 som kan tänkas inträffa i anläggningen. 
 
Clink:  
SKB tillämpar 10 CFR 72 Subpart E ”Siting Evaluation Factors” § 72.106 
som acceptanskriterier för händelser i händelseklass H3/H4 när det gäller 
högsta beräknade omgivningskonsekvenser vid postulerade missöden i 
anläggningen. 
 
SKB tillämpar händelseklassning med klasserna H1, H2 och en 
sammanslagning av H3 och H4, benämnd H3/H4 för Clab. I SKB:s 
beskrivning framställs att ”Ett större läckage i bassänger skulle kunna tänkas 
uppstå via en spricka i svets för tätplåtar alternativt en lokal skada på 
tätplåtar och samtidigt en spricka i betongen” (36), (79). SKB har analyserat 
hanteringsmissöden för kärnbränsle och hanteringsmissöden med 
bränsleboxar för skadat bränsle, skyddsboxar och särskilda behållare för 
härdkomponenter (36).  Av SKB underlag framgår att SKB utifrån 
hanteringsprocessen i Clab genomfört en riskanalys (80). Av SKB:s 
redovisning framgår att händelseklass H5 och högre inte analyseras på Clab 
och Clink. 
 
SKB definierar inre händelser (36) enligt:  

� vattenläckage från kylsystem och komponenter, 
� läckage från bassänger och dilatationsfogar, 
� inre översvämning, 
� begränsad brand, 
� aktivitetsläckage. 

 
SKB:s redovisning av analys för missöde brand inom Clink utgörs främst av 
en sammanfattning av konsekvenser från 6 olika brandfall i typutrymmen 
inom Clab (36). Enligt SKB är följande slags yttre händelser relevanta för 
Clink (4): 

� vind och snölaster, 
� blixturladdningar, 
� extrema temperaturer, 
� extrema havsvattennivåer, 
� nederbörd, 
� blockering av kylvattenintag. 

 
Analyser av anläggningens uppförande vid haverier utanför 
konstruktionsstyrande händelser 
SKB anser att föreskriftskraven gäller enbart för kärnkraftverk. Det finns 
därför inget krav på denna typ av analyser för Clab. SKB hänvisar till 

 

 



 
 
 

 Sida: 
120/169 

diskussionen i ÅHB i avsnitt 3.6 Allmänt om radiologiska risker och 
kärnsäkerhet vid Clab. 
 
Probabilistiska säkerhetsanalyser, inklusive anläggningens samfunktion 
och möjliga beroenden 
ÅHB Clab: 
SKB:s ser varken i bedömningstillfället eller i framtiden något behov av 
åtgärder.   
 
Clink (4): 
SKB anger att någon probabilistisk säkerhetsanalys för anläggningen, på 
samma sätt som för en reaktoranläggning, har inte bedömts som nödvändigt. 
Probabilistiska analyser har genomförts för bränslehanteringssystem och 
lyftutrustningar som är väsentliga för säkerheten i Clab och motsvarande 
analyser kommer att göras för inkapslingsanläggningen under 
detaljkonstruktionsskedet; totalt fyra system har analyserats i Clab (281 – 
Huvudtraverser i mottagningsdelen (81), 231 – Bränslehanteringsmaskiner i 
mottagningsdelen (82), 233 – Bränslehiss (83) samt 234 – 
Bränslehanteringsmaskiner i förvaringsdelen (84). 
 
Struktur och innehåll i säkerhetsredovisningen 
SKB förväntar sig att kraven inom området kommer att förändras i samband 
med en ny föreskrift. Avseende framtidsanalysen konstaterar SKB att 
följande åtgärd är påkallad: 
Analysera de nya föreskrifterna och vidta vid behov de åtgärder som fordras 
för att uppfylla eventuella nya krav. 
 
Rutiner för uppdatering av säkerhetsredovisningen och hantering av 
ändringar 
SKB:s ser varken i bedömningstillfället eller i framtiden något behov av 
åtgärder.   
 
Utnyttjandet av säkerhetsredovisningen i anläggningens 
säkerhetsarbete och för haveriberedskapen 
SKB presenterar olika sätt hur man utifrån säkerhetsredovisningen bedriver 
säkerhetsarbetet på anläggningen. I SKB:s beskrivning av framtidsanalysen 
framgår att man planerar följande åtgärd: 

� Säkerställ att det i framtiden finns resurser för värdering av 
säkerheten nära den dagliga driften, i stödjande funktioner och inom 
de tilltänkta teknikavdelningarna. 
 

Bedömning 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven för 
området ledning, styrning, kompetens och resurser för arbetet med 
säkerhetsanalys och säkerhetsredovisning, förutsatt att funna brister åtgärdas. 
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SSM bedömer att brister som behöver åtgärdas avser resurser och redundans 
hos viktiga funktioner. Samlade strålsäkerhetsvärderingar genomförda efter 
tiden för ÅHB kan bekräfta konsekvenser av bristerna, som t.ex. spårbarhet 
och tidsstyrning (13), förekomst av sprickor i förvaringsbassängerna trots 
förhållanden som angivits i säkerhetsredovisningen och uppdagade brister i 
Clink granskningen som kan påverka Clab:s SAR i framtiden (4), (8).  
 
SSM gör också bedömningen att SKB behöver se över omfattningen i sitt 
revisionsprogram så att all dokumentation av betydelse för säkerheten, 
inklusive t.ex. deterministiska och probabilistiska analyser, ingår i den 
kärntekniska verksamheten samt är specificerad och kontrollerad enligt 
rutiner i ledningssystemet. Vidare anser SSM att förändringar i 
dokumentationen ska initieras, granskas och godkännas enligt fastställda 
rutiner sett över hela den nämnda omfattningen samt att om någon typ av 
”graded approach” tillämpas så ska det i så fall ske enligt gällande krav, 
normer och tillämpningar avseende säkerhetsbetydelser.  
 
SSM bedömer att SKB även behöver se över sina instruktioner i 
ledningssystemet som avser upphandling av produkter och tjänster med 
säkerhetsbetydelse i den kärntekniska verksamheten för att uppfylla gällande 
krav. SKB behöver säkerställa att ovannämnda krav för revisionsprogram 
och upphandling är kopplade till varandra på ett adekvat sätt i 
ledningssystemet så att de omfattar värdering av både extern och SKB-
knuten kompetens via exempelvis bemanningsanalyser, 
funktionsbeskrivningar, andra instruktioner och möjliga övriga 
beröringspunkter. SKB behöver slutligen också säkerställa att kopplingarna 
finns över följande delar av verksamheten, beskrivet mer i detalj:  

� att anläggningens status är aktuellt säkerhetsvärderad avseende nu 
gällande kunskapsnivå och att säkerhetsvärderingen ständigt 
uppdateras,  

� att personalens förmåga och personalstyrkans dimensionering är 
aktuellt 

� att omvärldsanalysen inkluderar studier av vetenskapliga grunder, 
driftserfarenheter samt slutsatser från händelser avseende 
anläggningskonstruktion och driftsförutsättningar. 

� att nu gällande kunnande avseende begreppet risk på anläggnings-, 
funktions-, system- och komponentnivå är aktuellt och ständigt 
uppdateras. 

� att t.ex. probabilistiska säkerhetsanalyser (PSA) och det statistiska 
underlag som används är aktuella och validerade för sina avsedda 
sammanhang. 
 

SSM bedömer att, förutsatt att SKB åtgärdar funna brister efter SSM:s tillsyn 
inklusive stresstesterna, genomför de åtgärder som framgår i ÅHB och 
inriktningsbeslutet samt säkerställer kravuppfyllnaden inom sådana 
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kravområden där SSM inte haft underlag alternativt saknat explicita 
ställningstaganden från SKB:s sida, så finns det förutsättningar för SKB att 
uppfylla krav för ledningsfrågor inom säkerhetsanalyser i framtiden. SSM:s 
bedömning inkluderar specifikt också de områden som SKB lyft som särskilt 
viktiga i framtiden: 

� Utbränningskreditering 
� Strålskydd  
� Mellanlagring av l0000 ton 
� Inkapslingsanläggningen/slutförvarsanläggningen. 
� Nya föreskrifter. 

 
SSM gör slutligen bedömningen att SKB:s val av åtgärder inför framtiden 
beror av genomförandet av åtgärderna enligt nutidsanalysen och att 
åtgärderna sammantaget påverkar förutsättningarna till kravuppfyllnad.   
 
ÅHB Clab: 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven för 
underområdet deterministiska säkerhetsanalyser t.o.m. konstruktionsstyrande 
händelser, men behöver säkerställa att erfarenhetsåterföring sker på ett 
adekvat sätt inom organisationen samt baserat på erfarenheter inom arbetet 
med bristerna i nutidsbedömningen. SSM bedömer att kapaciteten av 
spädmatning till mottagningsbassängerna, som SKB pekat på är ett möjligt 
förbättringsområde, samt att Clab idag har endast ett reservkraftaggregat 
medför att behovet av ytterligare reservkraft behöver analyseras vidare av 
SKB (5) i de deterministiska analyserna. Också baserat på genomförda 
stresstester (5) har nya resultat blivit aktuella för Clab sedan postulerade 
externa inledande händelser analyserats. T.ex. noteras att sedan den 
inledande driften av Clab har det funnits en spricka i betongen i en av 
förvaringsbassängerna. Tillståndshavaren har i sin redovisning av 
stresstesterna redogjort för att bassängen trots detta uppfyller gällande krav 
och att armeringen är opåverkad. SSM bedömer att vidare analys av dessa 
sprickor krävs innan detta ställningstagande kan verifieras (8). SSM gör 
hänfört detta också observationen att SKB i ÅHB inte har redovisat hur 
arbete med osäkerheter i de deterministiska analyserna samt kombinerade 
oberoende händelser beaktas. SSM gör således bedömningen att SKB 
behöver se över relevanta deterministiska analyser i säkerhetsredovisningen. 
Ett annat exempel från stresstesterna är analys av bortfall av 
huvudvärmesänka (bortfall av kylning). I det fallet framgår att 
tillståndshavaren inte fullständigt redovisat hur rörelsefogarna mellan 
förvaringsdelarna påverkas i långtidsförloppet vid överskriden 
drifttemperatur samt vilka marginalerna är. Även andra exempel framgår av 
stresstesterna och SSM bedömer därmed att SKB behöver vidta åtgärder 
avseende dem för att kunna uppdatera SAR och därigenom uppfylla 
relaterade krav (5).  
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SSM bedömer att SKB kopplat till detta också behöver förnyat utvärdera 
konsekvenser av inre och yttre initierade händelser deterministiskt, vilket 
inkluderar frågeställningar av typen: 

� Kan nuvarande metoder utvecklas för att identifiera potentiellt 
viktiga konsekvenser till följd av naturkatastrofer och dessutom 
förstå om konstruktionsprinciperna kan klara sådana händelser?  

� Vilka externa händelser har identifierats och vilka följdhändelser 
finns i samband med de externa händelserna?  

� Vilka händelser kan inte tolereras oavsett sannolikhet?  
� Kan metoderna för att förutsäga konstruktionsstyrande yttre 

händelser utvecklas?  
 
SSM bedömer att SKB behöver omvärdera åtgärdsbehovet baserat på SSM:s 
bedömningar i avsnittet med nutidsanalysen. SSM gör även bedömningen att 
SKB bör förtydliga de tillgodoräknade händelsernas påverkan på 
säkerhetsfunktionerna i kombination med vissa av SSM:s bedömningar för 
Clink som lyfts fram i PSR. Detta gäller t.ex. översvämning, jordbävning 
och vad avser händelseklassning. 
 
Clink (4): 
(8:10:5)  
SSM vill uppmärksamma SKB på att myndighetens inriktningsdokument 
avseende referensvärden för nya kärntekniska anläggningar behöver beaktas 
gällande omgivningskonsekvenser för störningar och missöden för andra 
kärntekniska anläggningar än reaktorer (85), (86).   
 
(1:11) 
Av SKB:s redovisning framgår inte tydligt varför man valt att tilldela en viss 
händelse en viss händelseklass. Det är heller inte tydligt motiverat varför 
händelseklasserna H3 och H4 slås samman till H3/H4. Med stöd av 4 kap. 1 
§ och Bilaga 2 till 4 kap. 2 § SSMFS 2008:1 och tillhörande allmänna råd 
anser SSM att SKB behöver förtydliga motiveringarna för tilldelning av 
händelseklass till händelser och sammanslagningen av H3/H4.   
 
(8:9:2) 
SSM påpekar att SKB endast analyserat en spricka i transportkanalen i Clab 
motsvarande ett hål med cirka 20 mm diameter. Ingen analys presenteras av 
ett läckage från en skada på tätplåtar och en samtidig spricka i betongen. 
Med stöd av 4 kap. 1 § SSMFS 2008:1 anser SSM att SKB behöver 
förtydliga hur man har tänkt och varför man inte har analyserat ett sådant 
scenario när sådana skador bevisligen har inträffat i Clab. SKB behöver 
dessutom motivera varför man antar just en läckagearea som svarar mot ett 
hål med 20 mm diameter. Normalt vid identifiering av händelser inhämtar 
man erfarenheterna från driften av liknande anläggningar vilket framgår 
bland annat av IAEA ”Safety Guide” No. NS-G-1.2 (87). Frågeställningen 
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gäller både förvaringsbassängerna i Clab och bassängerna i 
inkapslingsanläggningen. 
 
(8:10:3) 
Med stöd av 4 kap. 1 § SSMFS 2008:1 anser SSM att SKB behöver 
komplettera ansökan med analyser av hanteringsmissöden för MOX-bränsle 
och hanteringsmissöden med bränsleboxar för skadat bränsle, skyddsboxar 
och särskilda behållare för härdkomponenter (4). 
 
(8:1:2) 
SSM påpekar att det inte framgår vilken metodik SKB har använt sig av vid 
genomförandet av denna riskanalys samt hur SKB säkerställer att inte några 
system eller gränssnitt mellan system missats. Med stöd av 4 kap. 1 § och 
Bilaga 2 till 4 kap. 2 § SSMFS 2008:1 och tillhörande allmänna råd anser 
SSM att SKB behöver förtydliga och utöka beskrivningen av metodiken för 
genomförd riskanalys för Clab. 
 
(8:1:1) 
Med stöd av 4 kap. 1 § samt Bilaga 2 till 4 kap. 2 § SSMFS 2008:1 och 
tillhörande allmänna råd anser SSM att SKB behöver inkomma med en 
redovisning för denna del av en systematisk analys av händelseklasserna. 
SSM bedömer att SKB behöver förtydliga sin uppfattning om hur man 
säkerställer att syftet med kravet i 3 kap. 1 § SSMFS 2008:1 uppfylls 
avseende följande: 
(8:13:1) 
motivera varför mottagningshallen och den utrustning som finns i denna, 
med undantag för bränslehiss och reservspädmatningssystem, inte är 
dimensionerande för att motstå en DBE. Enligt SSM:s bedömning kan 
bränslet som förvaras och hanteras i mottagningshallen bli skadat och leda 
till negativa omgivningskonsekvenser vid en olycka i samband med en DBE, 
(8:13:2) 
förtydliga huruvida säkerhetsrelaterad el-utrustning har dimensionerats för 
att motstå en DBE. I fall sådan utrustning inte är jordbävningsdimensionerad 
finns det risk att både ordinarie- och reservkraftmatning slås ut och även 
andra system till följd av det, 
(8:13:3) 
förtydliga valet av den dimensionerande jordbävningen för Clab avseende 
maximal markacceleration i horisontell och vertikal led. 
Med hänvisning till 4 kap. 1 § SSMFS 2008:1 med tillhörande allmänna råd 
anser SSM att redovisningen av analysen av inre händelser bör 
förtydligas/kompletteras enligt nedan: 
(8:7:1) 
beträffande redovisningen av översvämning så bör analysmetodiken och 
anläggningskonsekvens tydligare beskrivas. SKB utvärderar konsekvensen 
av läckage i eget system separat och översvämmade systemkomponenter 
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utvärderas för sig. SSM anser att anläggningskonsekvens av samtidigt 
läckage i eget system med möjlig följdeffekt såsom översvämning av 
eventuellt andra system bör rimligen utvärderas och redovisas som ett 
översvämningsfall, 
(8:7:2) 
enligt redovisningen ansätts endast begränsade vattenutflöden från sprickor i 
lågenergirör (88). Motivering och stöd för att enbart ansätta begränsade 
läckage från sprickor i övriga vattenförande komponenter och bassänger (vid 
sidan av rörledningar) framgår ej av redovisningen och bör beskrivas, 
(8:7:3) 
SSM saknar en beskrivning om översvämning efter befogad/obefogad 
brandsprinkling, manuellt initierad översvämning och som följdfel efter 
jordbävning, 
(8:7:4) 
i analysen av begränsad brand bör ingå att visa att den separation som 
tillgodoräknas i analysen (89) är tillräcklig för att förhindra brandspridning. 
Komplettering bör även ske avseende hur separationen är utförd för andra 
inre händelser än brand, 
(8:7:5) 
analys av inre händelser kräver att en noggrann kartläggning av 
rumsberoenden inom anläggningen genomförs och verifieras, speciellt 
elberoenden vid brand och översvämning. 
 
(8:12:1), (8:12:2), (8:12:3) och (8:12:4) 
SSM anser, i enlighet med 4 kap. 1 § SSMFS 2008:1, att SKB bör förtydliga 
den tillämpade analysmetodiken med antaganden och förutsättningar. Det 
kan till exempel gälla koppling till aktuell brandcell och verifiering av dess 
brandbarriärer, antaganden om uteblivna eller obefogade signaler vid 
brandpåverkan av signalkablar, eventuell kreditering av släckutrustning och 
hur man motiverar att endast analysera 6 brandfall. Om något allmänt 
accepterat regelverk för brandanalys har följts bör detta anges. 
Beskrivningen av de olika brandfallen bör även förtydligas. Vid brand i till 
exempel kabelkulvert till Clab anges att kraftmatning kan påverkas till i stort 
sett samtliga komponenter som matas via kulverten utan att närmare ange 
vilka de påverkade komponenter är eller konsekvens av brandpåverkan på 
övriga kablar för manöver och signalinformation i kulverten. Då 
anläggningens slutliga utformning och detaljkonstruktion är klar förväntas 
att SKB även kompletterar brandredovisningen med en probabilistisk 
brandanalys inklusive anläggningens samfunktion och möjliga beroenden (se 
också SSM:s bedömningar i underområde probabilistiska säkerhetsanalyser). 
SSM anser att även de allmänna råd avseende brandanalys enligt 14 § 
SSMFS 2008:17 bör beaktas inom Clab. 
 
(8:14:2) och (8:14:3) 
SSM anser att händelser som även bör beaktas av SKB är störningar i yttre 

 

 



 
 
 

 Sida: 
126/169 

kraftnätet bland annat på grund av blixt, elektromagnetisk interferens, 
externa händelser orsakade av människor (oavsiktligt) som flygplanskrasch, 
brand av olja etcetera. Det saknas även beaktanden om hur potentiella 
händelser i industrier i området, som kärnkraftverk och vätgasfabrik, kan 
påverka säkerheten i anläggningen. Det som sägs om naturfenomen och 
andra händelser i allmänna råden till 14 § SSMFS 2008:17 om konstruktion 
och utförande av kärnkraftsreaktorer bedöms, som framgått ovan, bedöms av 
SSM även vara vägledande för analyser inom Clink likväl som inom Clab 
och bör beaktas av SKB. 
 
SSM bedömer att kraven för underområde analyser av anläggningens 
uppförande vid haverier utanför konstruktionsstyrande händelser kan i 
framtiden bli applicerbara för Clab beroende på utfallet av arbetet med 
kommande föreskrifter.  
 
ÅHB Clab: 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven för 
underområdet probabilistiska säkerhetsanalyser, inklusive anläggningens 
samfunktion och möjliga beroenden förutsatt att beaktanden och 
kompletteranden nedan görs. SSM bedömer att SKB bör beakta 
åtgärdsbehovet baserat på SSM:s bedömningar i avsnittet med 
nutidsanalysen. 
 
Clink (4):  
(delar av 1:13) 
SSM noterar att enligt säkerhetsredovisning för Clab är det enbart fyra 
system som är analyserade med probabilistiska metoder. Myndigheten ställer 
sig därför frågande till SKB:s tolkning och tillämpning av bestämmelserna i 
4 kap. 1 § femte stycket. SSM anser att nuvarande omfattning av analys med 
probabilistiska metoder inte är tillräcklig och att SKB behöver komplettera 
säkerhetsredovisningen i detta avseende. Se också SSM:s bedömningar 
(8:12:1), (8:12:2), (8:12:3) och (8:12:4) om probabilistiska analyser av brand 
för Clink i underområde deterministiska säkerhetsanalyser tom 
konstruktionsstyrande händelser.   
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven för 
området struktur och innehåll i säkerhetsredovisningen, men behöver åtgärda 
brister.  
SSM bedömer att SKB:s val av åtgärd också är tillräcklig. 
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven inom 
området rutiner för uppdatering av säkerhetsredovisningen och hantering av 
ändringar men behöver åtgärda brister enligt SSM bedömning av SKB:s 
nutidsanalys.  
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SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven inom 
underområde utnyttjandet av säkerhetsredovisningen i anläggningens 
säkerhetsarbete och för haveriberedskapen, men bör säkerställa att 
redovisningen av administrativa krav uppfylls och kan bekräftas genom 
uppgifter om de styr- och ledningssystem som tillämpas vid anläggningen.  
SSM bedömer att SKB val av åtgärder är tillräckliga för att uppfylla gällande 
krav. 
 
SSM gör den samlade bedömningen att de funna bristerna är av måttlig 
strålsäkerhetsbetydelse när det gäller framtidsanalysen för område 11 
Säkerhetsanalyser och säkerhetsredovisning. SSM:s bedömning baseras 
förutom ÅHB även bl.a. på följande underlag (12), (13), (8). 

7.12 Område 12 om säkerhetsprogram 
Säkerhetsprogrammets struktur och innehåll 
SKB anser att nuvarande arbetssätt bör kunna fungera bra även i framtiden. 
 
Organisation och rutiner för hantering av säkerhetsprogrammet  
SKB anser att nuvarande beredningsrutin av ärenden innebär ett visst mått av 
dubbelarbete och man vill därmed förändra rutinen i framtiden genom att 
införa ett nytt forum.  
 
SKB gör antagandet att kraven med avseende på ledning, styrning, 
organisation, kompetens och resurser för säkerhetsprogrammet förväntas 
förbli oförändrade. Enligt SKB:s framtidsanalys kommer hanteringen av 
säkerhetsprogrammet möjligen att påverkas av kommande 
organisationsförändringar vid genomförandet av projekt Orcide, exempelvis 
SKB:s övertagande av driften av SFR. KB beskriver även att 
säkerhetprogrammet bör i större omfattning än nu integreras i 
verksamhetsplaneringen på alla nivåer samt att man också övergår från 
nuvarande rullande uppdateringar till rutin med regelrätta fastställanden och 
årliga utvärderingar.   
 
Säkerhetsprogrammets betydelse som styrinstrument för anläggningens 
säkerhetsutveckling.  
SKB anser att utöver nutidsanalysen framkommer inget behov av 
förbättringar avseende framtiden. En konkret åtgärd formuleras i det 
avseendet, nämligen att man behöver utarbeta nya kriterier för att underlätta 
bedömningen av vad som bör ingå i säkerhetsprogrammet. SKB beskriver 
också följande åtgärder:  

� Ett särskilt forum för hanteringen av säkerhetsprogrammet bildas 
� Säkerhetsprogrammet dokumenteras i ett eget dokument 
� Säkerhetsprogrammet integreras i verksamhetsplaneringen 
� Säkerhetsprogrammet planeras och följs upp i en årscykel 
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Bedömning  
SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven för 
säkerhetsprogrammets struktur och innehåll, men bör åtgärda brister inom 
samspelet människa-teknik-organisation, utvärderingar av organisationen 
och personalens arbetsförutsättningar, egenkontrollen av säkerhetsklimat och 
säkerhetskultur, metoderna för att identifiera orsaker till den bristfälliga 
framdriften för genomförandet av vissa av säkerhetsprogrammets aktiviteter 
och därefter förbättra framdriften samt på ett mer systematiskt sätt fånga upp 
frågor från omvärldsanalys samt nya rön (1), (90). Vidare påpekar SSM att 
SKB:s val av åtgärd för nuläget är delvis tillräckligt, men bör breddas i 
definition enligt SSM:s bedömning i avsnittet för nuläget. SSM bedömer att 
motsvarande bör gälla även för framtiden.   
 
SSM bedömer SKB har en organisation och rutiner med potential att i 
framtiden uppfylla de gällande kraven för säkerhetsprogram, men det finns 
en del brister. SSM bedömer att SKB behöver säkerställa att 
säkerhetsprogrammet fastställs baserat på den nämnda systematiska analysen 
av säkerhetsprogrammet. SSM gör också bedömningen att SKB behöver 
genomföra sådana fastställanden på årlig basis för att uppfylla gällande krav. 
SSM bedömer att SKB behöver i framtiden säkerställa att en heltäckande 
analys görs vid de årliga fastställningarna som inkluderar, men är inte 
begränsad till att inkludera, säkerhetsförbättrande åtgärder som är såväl 
tekniska som organisatoriska. SSM bedömer att SKB:s val av åtgärder, i 
kombination med diskussionen i nutidsanalysavsnittet, är tillräckliga för att 
uppfylla gällande krav. 
 
SSM bedömer att SKB bör bredda sin framtidsutblick ytterligare för att 
säkerställa strålsäkerheten för de kommande tio åren såsom föreskrivs i 
föreskriftsråden. Enligt gällande föreskriftsråd avses exempelvis erfarenheter 
från liknande anläggningar, resultat från säkerhetsanalyser, resultat från 
forsknings- och utvecklingsprojekt som kan ha betydelse för bedömningen 
av säkerheten samt utvecklingen av de regler som använts vid uppförande 
och drift av anläggningen. SSM bedömer att SKB:s val av åtgärder, i 
kombination med SSM:s bedömningar om åtgärderna i föregående avsnitt, är 
tillräckliga för att uppfylla gällande krav. SSM vill även uppmärksamma 
SKB om kommande föreskriftsändringar avseende säkerhetsprogram.  
 
SSM gör den samlade bedömningen att de funna bristerna är av måttlig 
strålsäkerhetsbetydelse när det gäller framtidsanalysen för område 
säkerhetsprogram.  

7.13 Område 13 om hantering och förvaring av 
anläggningsdokumentation 
Ledning, styrning, kompetens och resurser för 
dokumentationshanteringen 
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SKB:s verksamhet kommer att utökas med flera stora projekt som till 
exempel inkapslingsanläggningen. Organisationen kommer också att 
utvecklas.  
I SKB:s beskrivning av åtgärder framgår att en dokumentationskoordinator 
ska anställas inom verksamhetsområdet anläggningsteknik för att höja 
kompetensen och bevaka det som rör dokumentationen som speglar 
anläggningen.  
Ett projekt, Dikta - Dokumenthantering i Kärnteknisk Anläggning, ska inledas 
för att vidareutveckla dokumenthanteringen vid Clab och precisera 
arbetsprocesser, systemstöd och kunskapsbehov. Dokumentalister kommer 
troligtvis att tillsammans med konstruktionskontor och 
dokumentationskoordinator brytas ut från verksamhetsområdet 
anläggningsteknik och övergå till avdelningen teknik. 
 
SKB förväntar sig att verksamheten ökar i framtiden avseende rutiner för 
hantering av den tekniska anläggningsdokumentationen och att rutinerna 
är tillräckliga för att möta tillväxten trots att de är något bristfälliga. Alladin 
2 kommer att tillämpas i verksamheten även i framtiden.  
SKB uppger att OKG:s konstruktionsdatabas kommer att nyttjas så länge 
den har lagringskapacitet tillgängligt och ersätts därefter av en databas som 
kommer att tillhöra SKB. Inom samma projekt (SESAM) görs också en 
hemtagning av elanläggningsdokumentationen. Inom projekt Dikta kommer 
dokumentationshanteringssystemen SKBdoc och Alladin 2 harmoniseras.  
 
SKB anser att verksamheten inom registrering och sparande av process- 
och parameterdata från driften samt hanteringen av sparade data 
kommer att i allt väsentligt förbli oförändrad i framtiden förutom att 
inkapslingsanläggningen tillkommer och ökar verksamhetens volym. SKB 
uppger att åtgärder inte erfordras. 
 
SKB anser att verksamheten avseende rutiner för hantering av annan 
dokumentation av driftverksamheten samt verksamheter av betydelse 
för säkerheten kommer att i allt väsentligt förbli oförändrad. SKB uppger 
att ett eget drift- och underhållssystem kommer att ersätta det tidigare ODU. 
Då detta sker bör lagringsformat för olika typer av dokument utformas så att 
dubbellagring i olika format inte behövs. 
 
SKB beskriver allt väsentligt framtidsutsikterna avseende verksamheten med 
arkivlokaler samt åtkomlighet och användarvänlighet vad gäller 
kravställd sparad och förvarad dokumentation. SKB gör observationen 
att mängden dokument kommer att öka i framtiden, men att företaget har 
möjlighet att lagra kommande dokumentation samt att förutsättningarna är 
goda att gällande krav kommer att uppfyllas även i framtiden.  
 
Bedömning 
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SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven 
avseende ledning, styrning, kompetens och resurser för 
dokumentationshanteringen. SSM bedömer att SKB:s val av åtgärder är 
tillräckliga i allt väsentligt. SKB uppger att det finns ett behov av åtgärder 
för ökad samsyn och verktyg för kvalitetssäkring och SSM instämmer i att 
det här finns förbättringsmöjligheter när det gäller ledningens insyn i alla 
delar av verksamheten med dokumenthantering.  
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven 
avseende rutiner för hantering av den tekniska anläggningsdokumentationen, 
men att brister behöver åtgärdas. SSM anser att SKB:s val av åtgärder i allt 
väsentligt är tillräckliga för att åtgärda brister så att krav för förvaring av 
anläggningsdokumentation uppfylls, men också att SKB behöver se över 
utgångspunkterna till de planerade åtgärderna. SSM bedömer att SKB inte 
bör vänta tills en maximal lagringskapacitet är nära uttömd innan man 
ersätter den gamla databasen. SSM anser att så länge denna brist inte 
åtgärdas bidrar det till att vidmakthålla beroendeställningen till OKG. SSM 
gör också bedömningen att åtgärden som avser elanläggningsdokumentation 
bör startas tidigare också det av skälet att inte OKG ska lagra SKB:s 
dokumentation i ett längre framtidsperspektiv.   
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven 
avseende rutiner för registrering och sparande av process- och parameterdata 
från driften samt hanteringen av sparade data, men anser att viss översyn kan 
behövas för verksamhetsområdet med avseende på bedömningar i övriga 
underområden. 
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven 
avseende rutiner för hantering av annan dokumentation av driftverksamheten 
samt verksamheter av betydelse för säkerheten, men påpekar att SKB kan 
behöva se över rutinerna för viss dokumentation som t.ex. utbildning och 
kompetensuppföljning.  
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven 
avseende verksamheten med arkivlokaler samt åtkomlighet och 
användarvänlighet vad gäller kravställd sparad och förvarad dokumentation, 
men anser att SKB kan behöva överväga att harmonisera de tillämpade 
kriterierna för centralarkivet med de övriga arkivlokalerna. 
 
SSM gör den samlade bedömningen att de funna bristerna inom område 
förvaring av anläggningsdokumentation är av liten strålsäkerhetsbetydelse. 

7.14 Område 14 om hantering av kärnämne och kärnavfall 
 
SKB:s redovisning 
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SKB beskriver avseende områdena ledning, styrning kompetens och 
resurser för hantering av kärnavfall övergripande pågående arbete med att 
justera organisation och arbetssätt efter övertagandet av driften från OKG så 
att de motsvarar de förutsättningar som gäller för SKB och Clab. OKG 
kommer även i framtiden inneha en viktig roll vid hantering av driftavfall 
vid Clab. När det aktiva stödet från OKG minskar behövs en kartläggning av 
behovet av egen komptens och egna resurser är identifierade åtgärdsbehov 
från SKB. SKB redovisar att en annan identifierad åtgärd är att säkerställa att 
projektstyrmodellen uppdateras så att det tydligt framgår att avfallsfrågorna 
ska beaktas i ett tidigt skede vid genomförandet av projekt.  
 
SKB beskriver övergripande system och arbetssätt för hanteringen av 
kärnavfall. SKB identifierar kärnavfallsområdet som dynamiskt och anser 
det sannolikt att kravbilden kommer att förändras mot bakgrund av dels 
omfattande forskning inom området, dels att det pågår en översyn av 
lagstiftningen. SKB förväntar sig att myndighetskraven avseende system och 
rutiner för hantering av kärnavfall i allt väsentligt kommer att förbli 
oförändrade. 
 
SKB redogör för att information om förändringar eller tillkomst av nya krav 
med anknytning till hanteringen av driftavfall i första hand till lämnas till 
Avdelning A på SKB och till enheten för tvärteknik på Clab. Informationen 
går vidare till driftingenjören som vid behov kan uppdatera de styrande 
dokumenten. Förändringar inom strålskyddsområdet bevakas av 
strålskyddsföreståndaren. 
 
SKB redogör vidare för att hanteringen av härdkomponenter samt 
utbyggnaden av Clab med inkapslingsanläggningen kommer att påverka 
avfallsmängden vilket möjligen kan innebära krav på nya eller ändrade 
system eller rutiner. SKB:s ser i framtidsanalysen inte något behov av 
åtgärder avseende området system för hanteringen av kärnavfall vid Clab. 
 
När det gäller området planer för omhändertagande av kärnavfall 
förväntar sig SKB att myndighetskraven avseende rutiner för hantering av 
avvikande kärnavfall i allt väsentligt kommer att förbli oförändrade. 
SKB redovisar att hanteringen av härdkomponenter och utbyggnad av Clab 
med inkapslingsanläggningen kan medföra ökad risk för att avvikande 
kärnavfall uppkommer. SKB:s ser i framtidsanalysen inte något behov av 
åtgärder avseende området rutiner för hantering av avvikande kärnavfall. 
 
SKB redovisar inom området typbeskrivningar att hanteringen av 
härdkomponenter samt utbyggnaden av Clab med inkapslingsanläggningen 
sannolikt kommer att medföra att nya typbeskrivningar behöver tas fram.  
SKB redogör också att det finns ett behov av att snarast färdigställa 
typbeskrivningarna av driftavfall för Clab och anmäla dessa till SSM. 
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Inom området bestämning av radioaktiva ämnen i kärnavfall beskriver 
SKB att man även i framtiden kommer att använda sig av mätningar och 
analyser som är utförda av OKG. 
 
Avseende området kärnavfallsregister beskriver SKB att kraven för 
inventarieförteckning samt hantering av kärnavfall att myndighetskraven 
sannolikt kommer att förbli oförändrade. SKB redogör för att man planerar 
att etablera en gemensam avfalls- och driftdatabas (GADD) för samtliga 
avfallsproducenter, och som kommer att ersätta Mapper som användes vid 
rapporteringstillfället. Vid överföring av information från Mapper till GADD 
kommer informationen att stämmas av mot den som finns i Clab:s 
loggböcker. Härdkomponenter förväntas inte registreras i det nya 
gemensamma avfallsregistret.  
 
SKB:s har inte tagit fram någon redovisning avseende acceptanskriterier 
därför att gällande krav trädde i kraft den 1 november 2012.  
 
SSM:s Bedömning 
SSM bedömer att SKB har förutsättningar att uppfylla kravet fram till nästa 
helhetsbedömning genom att fortsätta arbetet med att anpassa organisationen 
till de uppgifter som nu är aktuella för en driftorganisation. SSM vill 
understryka vikten av att det finns rätt kompetenser och tillräckliga resurser 
inom avfallsområdet i Clab:s driftsorganisation för framtagning/utveckling 
av såväl arbetsrutiner som typbeskrivningar och avfallsplaner.  
 
SSM bedömer att SKB har förutsättningar för att uppfylla myndighetskraven 
inom området hantering av kärnavfall fram till nästa helhetsbedömning, även 
om stora utmaningar finns. SSM vill här lyfta fram den egna 
driftorganisationens kompetens och resurser som ett exempel då brister inom 
detta har strålsäkerhetsbetydelse inom området omhändertagande av 
kärnavfall. SSM instämmer SKB:s bedömning att eventuell uttransport av 
härdkomponenter samt kommande utbyggnaden av Clab med 
inkapslingsanläggningen kommer att bli utmanande.  
 
SSM saknar en redovisning av hur arbetet med en generell avfallsplan ska 
hanteras i framtiden, metodik för uppdateringar samt säkerhetsställande av 
att allt avfall som finns vid anläggningen inkluderas. 
SSM kommer att följa upp frågan i samband med granskning och 
utvärdering av den avfallsplan som SKB/Clab inlämnat inom ramen för 
löpande tillsynsverksamhet. 
 
SSM saknar i redovisningen hur Clab kommer att jobba med de avvikande 
avfallsplaner som kan kommer att bli aktuella under tidsperioden fram till 
nästa bedömningstillfälle. SSM har inte inkluderat granskning av rutiner i 

 

 



 
 
 

 Sida: 
133/169 

denna granskning vilket leder till att SSM inte kan avgöra om SKB:s 
identifierade åtgärder för framtiden är fullständiga. 
 
Sedan helhetsbedömningen redovisades till myndigheten har SSM fattat 
beslut om medgivande för typbeskrivningarna C.02 (91) och C.23 (92), 
vilket är i linje med SKB:s aviserade åtgärdsbehov. SSM saknar en 
beskrivning av hur SKB/Clab avser att jobba med framtagande av 
nya/reviderade typbeskrivningar i framtiden. SKB/Clab har enbart 
identifierat ett visst framtida behov av ytterligare typbeskrivningar. SSM 
kommer att följa upp frågan i samband med granskning och utvärdering av 
den avfallsplan som SKB/Clab inlämnat inom ramen för löpande 
tillsynsverksamhet. SKB/Clab har enbart identifierat ett visst behov av att i 
framtiden behöva ytterligare typbeskrivningar för driftavfall än de som är 
under framtagande när redovisningen sammanställs.  
 
SSM bedömer även för avsnittet bestämning av radioaktiva ämnen i 
kärnavfall att det finns förutsättningar för att uppfylla kravet fram till 
kommande återkommande helhetsbedömning genom att fortsätta arbetet med 
att anpassa organisationen till de uppgifter som nu är aktuella för en 
driftorganisation, vilket SSM redan har fört fram under framtidsanalys för 
avsnittet Ledning, styrning kompetens och resurser för hantering av 
kärnavfall. 
 
SKB:s redovisning fokuserar på framtagandet av en ny avfallsdatabas, 
GADD. SSM saknar en beskrivning av en mer konkret plan för hur 
mellanlagrat driftavfall (t.ex. jonbytarmassa i tankar), kommer att registreras 
när den gemensamma avfalls- och driftdatabasen GADD kommer att tas i 
bruk. SSM saknar också en övergripande analys av eventuella konsekvenser 
av en försening i genomförandet av projektet. SSM bedömer att de åtgärder 
som SKB föreslagit ger förutsättningar för att uppfylla föreskriftskraven på 
kärnavfallsregister när den nya databasen GADD tagits i bruk.  
 
Krav på acceptanskriterier trädde i kraft först den 1 november 2012 och 
bedöms inte i denna rapport. SSM förutsätter att SKB:s kommande 
återkommande helhetsbedömning återger hur arbetet har skett kring i att 
implementera kravet. 
 

7.15 Område 15 om kärnämneskontroll, exportkontroll och 
transportsäkerhet 
Ledning, styrning, organisation, kompetens och resurser för safeguards-
verksamheten  
En utbyggnad av Clab med en inkapslingsanläggning kommer att medföra 
utökade krav på safeguards-verksamheten. SKB anger även att en strategi för 
att på längre sikt säkra kompetensen för kärnämneskontroll bör tas fram. 
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SKB anger avseende anläggningsbeskrivning att enligt en 
överenskommelse med SSM ska den gemensamma rapporteringen i 
framtiden avslutas och SKB och OKG ska göra var sin 
anläggningsbeskrivning. Detta ska träda i kraft när det fysiska skyddet fullt 
ut anpassas efter nu gällande krav. Som åtgärdsbehov i framtidsanalysen 
uttrycks ett behov av att ta fram ett arbetssätt för att sammanställa och 
uppdatera en anläggningsbeskrivning för Clab enskilt och separerat från 
resten av Simpevarpshalvön. SKB utrycker också ett behov av att fortsatt 
anpassa och uppdatera anläggningsbeskrivningen allteftersom Clab 
förändras. 
 
SKB ser avseende systemet för dokumentation av källdata för 
kärnämneskontroll ett framtida behov att utveckla och uppdatera 
applikation Dark för att tillfredsställa framtida krav. De två viktigaste 
förändringarna man ser i framtiden avseende systemet för dokumentation av 
källdata är införandet av oannonserade internationella inspektioner och 
utbyggnaden av en ny inkapslingsanläggning. SKB tycker utifrån det att det 
finns skäl att utreda hur ansvaret och resurserna för applikationen ska 
hanteras i framtiden. Där bör bland annat frågor som behovet av utökat IT-
stöd och IT-kompetens inom SKB:s organisation utredas.  
 
SKB betonar vikten av att hålla systemet för bokföring och rapportering 
av kärnämne uppdaterat i framtiden och särskilt med tanke på den nya 
inkapslingsanläggningen. Då kommer verksamheten förändras genom att 
inte bara mottagande av kärnbränsle kommer att ske utan även skeppningar. 
Nya krav kommer att appliceras på verksamheten. En fråga SKB benämner 
som betydelsefull är huruvida den nya anläggningen kommer att tillhöra 
samma materialbalansområde (MBA) som Clab eller inte. De bedömer att 
arbetssättet vid mottagning, avsändning, rapportering och bokföring kommer 
att underlättas om Clab och inkapslingsanläggningen ingår i ett och samma 
MBA. SKB uppger att det för framtiden erfordras följande åtgärd: 

� Utred i samarbete med myndigheterna hur indelningen i MBA:n 
efter att Clab byggt ut med inkapslingsanläggningen kommer att 
påverka kärnämneskontrollen.  

 
SKB har inte beskrivit register över genomförda exporter av kärnämne 
och kärnteknisk utrustning då sådan verksamhet inte har bedrivits.  
 
SKB:s beskrivning avseende systemet för dokumentation och 
rapportering enligt tilläggsprotokollet framgår i bedömningen för 
anläggningsbeskrivning. 
 
SKB:s framtidsanalys gällande rutiner i samband med internationella 
inspektioner för kärnämneskontroll handlar framförallt om möjligheten 
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att genomföra inspektioner med kort varsel och vilka nya krav det kommer 
att ställas vad det gäller inspektioner vid den nya inkapslingsanläggningen. 
SKB uttrycker behovet av ett nytt arbetssätt för genomförande av 
oannonserade inspektioner. Eftersom det inte finns klara föreskrifter och 
krav ännu för vad som ska gälla vid en inkapslingsanläggning och ett 
slutförvar meddelar SKB endast att de deltar i det internationella arbetet för 
att ta fram rationella regler för detta. SKB uppger explicit att det för 
framtiden erfordras följande åtgärder: 

� Utred i vilken utsträckning det behövs ett nytt arbetssätt för att 
uppfylla myndighetsorganens krav på att få genomföra 
oannonserade inspektioner. 

� Utred vilka konsekvenser inkapslingsanläggningen kommer att få 
för inspektionsverksamheten. 

� Utred i samarbete med myndigheterna hur verifieringen av inkapslat 
bränsle ska gå till. 

 
Bedömning 
SSM anser att eftersom SKB:s utpekade åtgärdsbehov sedan 
bedömningstillfället (2009) ännu inte till fullo är uppfyllt är det av stor vikt 
inför framtiden att det ses över. Vid en kommande inkapslingsanläggning 
kommer inspektionsfrekvensen sannolikt förändras och större krav kommer 
att ställas på organisationen runt kärnämneskontrollen. SSM gör också 
bedömningen att SKB hittills har uppfyllt kraven på ledningssystem för 
kärnämneskontrollen, men håller med om SKB:s analys om nödvändigheten 
att ha en ersättare med tillräckliga kunskaper till Safeguardsansvarig som 
kan producera dokument inför och ta hand om internationella inspektioner 
med kort varsel.  
 
Sedan mars 2009 har OKG och Clab producerat separata 
anläggningsbeskrivningar. Eftersom Clab:s anläggningsbeskrivning 
uppfyller kraven i tilläggsprotokollet anser SSM att SKB utfört det utpekade 
behovet av att upprätta ett arbetssätt för att producera en separat 
anläggningsbeskrivning för Clab. SSM anser att det inte finns någon 
anledning att betvivla att det fortsatt kommer att finnas en 
anläggningsbeskrivning för Clab. Vid en eventuell inkapslingsanläggning 
kommer en större revision av anläggningsbeskrivningen vara nödvändig. 
SSM vill påminna om att i de allmänna råden till § 9 i SSM2008:3 står det 
att rutiner bör upprättas så att ansvariga för kärnämneskontrollen fortlöpande 
erhåller information om förändringar av byggnader eller deras användning så 
dessa uppgifter finns tillgängliga vid eventuella inspektioner.  
 
SSM bedömer att SKB har rutiner som fastlägger ansvarförhållanden inom 
kärnämneskontroll. SSM noterar dock att mycket av ansvaret för den dagliga 
driften ligger på en enskild person. Ett åtgärdsbehov som beskrivs i SKB:s 
text avseende ansvar för rapportering och utförande av internationella 
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inspektioner är att utse en ersättare till Safeguardansvarig. I samband med 
den årliga fysiska inventeringen av kärnämne i juni 2013 (93) 
kommunicerades det av nuvarande Safeguardansvarig att ingen namngiven 
ersättare har utsetts men att SKB har rutiner som ska ge tillräcklig 
vägledning för att någon annan ska kunna överta detta arbete. Vid en 
oannonserad inspektion i augusti 2013 (94) fick Safeguardsansvarig avbryta 
sin semester för att bistå vid inspektionen. Enligt § 5 i SSMFS 2008:3 ska 
det vid varje inspektionstillfälle finnas tillgång till kompetent personal med 
tillräckliga befogenheter så att de olika inspektions-organen kan fullgöra sina 
uppgifter. Eftersom Clab sedan 2009 enligt överenskommelserna gällande 
Integrated Safeguards är föremål för minst en oannonserad inspektion per år 
anser SSM att det är anmärkningsvärt att inte en namngiven ersättare som 
finns på plats utses vid Safeguardsansvarigs frånvaro. Då 
Safeguardsansvarig nu befann sig på orten ledde detta inte till ett problem i 
praktiken och SSM har inte tillräckligt underlag för att göra en bedömning 
av vad som skulle ha skett i annat fall.  
 
SSM noterar även att under kapitlet Ledning, styrning, kompetens och 
resurser för kravområdet nämns varken exportkontroll eller 
transportsäkerhet. I ett senare avsnitt anges att export inte förkommer vid 
Clab vilket motiverar varför detta utelämnas från redovisningen. Vad gäller 
transportsäkerhet så ägs och drivs transportsystemet av SKB centralt. Clab:s 
huvudroll ur ett transportperspektiv var och är att tillhandahålla en 
anläggning för service av befintliga transportbehållare samt terminalfordon. 
Clab ansvarar för detta underhåll, se 2.5.3, 2.7.8 och 3.7.8 i ÅHB. Några 
tillsynsinsatser av Clab:s transportsystem har under 1999-2009 inte bedrivits 
varför transportsäkerheten på Clab inte kan verifieras av SSM.  
 
SSM håller i stort med i SKB:s framtidsanalys. Sedan SKB skrev sin ÅHB 
har oannonserade internationella inspektioner införts men 
inkapslingsanläggningen är fortfarande på planeringsstadiet. SKB måste 
säkerställa att systemet kan hantera kommande krav som kommer att ställas 
på kärnämne som kommer att förvaras där det inte är tillgängligt (eller 
åtminstone väldigt svårtillgängligt) för verifiering.  
 
SSM håller även här med i SKB:s framtidsanalys. Systemet för bokföring 
och rapportering måste hållas uppdaterat och en inkapslingsanläggning 
kommer medföra stora förändringar av både verksamheten i stort och kraven 
som kommer att ställas på bokföring och rapportering. SSM bedömer att 
SKB:s val av åtgärder är tillräckliga för att uppfylla gällande krav i nuläget. 
SSM konstaterar också att vid möten med IAEA och EU-kommissionen 
pågår diskussioner om indelningen av MBA och att det verkar bli ett 
gemensamt MBA för Clab och inkapslingsanläggningen. 
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SSM har inte bedömt register över genomförda exporter av kärnämne och 
kärnteknisk utrustning då sådan verksamhet inte har bedrivits.  
 
SSM:s bedömning avseende dokumentation och rapportering enligt 
tilläggsprotokollet framgår i bedömningen för anläggningsbeskrivning. 
 
Eftersom oannonserade inspektioner nu har genomförts på Clab under ett par 
år kan SSM avseende rutiner i samband med internationella inspektioner för 
kärnämneskontroll se att det praktiskt sett fungerat bra, trots farhågor från 
SKB:s sida om att inte kunna bereda inspektörer tillgång till önskade lokaler 
och ge dem möjlighet att genomföra sina uppgifter inom den av IAEA 
utsatta tiden. SSM:s kommentar gällande Ledning, styrning, kompetens och 
resurser kommer dock igen även här. Rutiner för att ta fram nödvändigt 
material och möjligheten att ställa upp med personal med tillräcklig 
kompetens och befogenheter för att bereda inspektörerna möjlighet att 
genomföra en inspektion med kort varsel måste tas fram och det måste 
fungera även vid Safeguardsansvarigs frånvaro. Eftersom krav och regler 
vad det gäller inspektioner vid inkapslingsanläggningen och ett framtida 
slutförvar inte är färdiga ännu kan SSM inte bedöma SKB:s möjligheter att 
framställa rutiner för denna nya typ inspektioner, som dock kommer att 
behöva implementeras i framtiden. SSM kan med bakgrund av de snart fyra 
åren som gått sedan Integrated Safeguards infördes se att SKB klarat av 
övergången från flertalet planerade inspektioner till färre inspektioner totalt 
sett men fler oannonserade inspektioner bra. SKB förbereder nödvändig 
dokumentation och har personal tillgänglig för att inspektörerna ska kunna 
fullborda sina uppgifter. Som redan tagits upp under rubriken Ledning, 
styrning, kompetens och resurser vill SSM uppmärksamma nödvändigheten 
av att ha tillräcklig kompetens i personalstyrkan vad det gäller de 
oannonserade inspektionerna.  
 
SSM gör den samlade bedömningen att de funna bristerna är av liten 
strålsäkerhetsbetydelse när det gäller framtidsanalysen för området. SSM 
noterar att SKB själv har identifierat ett antal förbättringsåtgärder varav en 
ersättare till safeguardansvarig, med tillräckliga kunskaper och befogenheter 
att t.ex. ta hand om internationella inspektioner får anses som högprioriterat, 
och ser positivt på utförandet av dem.  

7.16 Område 16 om strålskydd inom anläggningen 
Ledning, styrning och resurser för strålskydd inom anläggningen 
Det finns en instruktion med beskrivning av de krav som ska gälla 
övergripande för SKB:s strålskyddsverksamhet. Det framgår hur SKB 
arbetar utifrån ALARA-principen, arbetsmiljöprogram, handlingsplaner och 
verksamhetsmål. Enligt SKB har man tidigare haft behov av att anställa 
ytterligare en person för det operativa strålskyddet – i syfte att minska 
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behovet av inhyrning av strålskyddstekniker. SKB förväntar sig att kraven 
kommer förbli oförändrade i framtiden. I SKB:s beskrivning framgår att 
åtgärder inte erfordras.  
 
Strålskyddskompetens och – utbildning 
SKB förväntar sig att kraven kommer förbli oförändrade inom området. 
Enligt SKB kommer verksamheten med utbildning och information i någon 
mån bli mera omfattande när en utbyggnadsverksamhet närmar sig. 
Förändringarna bedöms dock som marginella. I SKB:s beskrivning framgår 
att åtgärder inte erfordras.  
 
Förebyggande strålskydd 
SKB förväntar sig att kraven kommer förbli oförändrade inom området. SKB 
uppger att den förebyggande strålskyddsverksamheten är sammanfattad i 
ALARA-mål (34) och motsvarande handlingsplaner. Enligt SKB har man 
tidigare dock inte haft något systematiskt arbetssätt för att få framdrift av 
dessa. I SKB:s beskrivning av framtidsanalysen framgår att det finns behov 
av följande åtgärd: 

� Nya rutiner för kokillhantering måste tas fram när ytdosraten höjs. 
 
Operativt strålskydd 
Annat som också framgår i SKB:s beskrivning i ÅHB är arbete med 
kvalitetssäkring samt lagring av mätdata. 
SKB förväntar sig att kraven kommer förbli oförändrade i framtiden. I 
SKB:s beskrivning framgår att åtgärder inte erfordras för framtiden.   
 
Strålningsmiljön i anläggningen 
SKB förväntar sig att kraven kommer förbli oförändrade inom området. I 
SKB:s beskrivning framgår att åtgärder inte erfordras för framtiden. 
 
Strålskydd i samband med haverisituationer  
SKB förväntar sig att kraven kommer att uppfyllas inom området. 
Utbyggnad med ny entrébyggnad innehållande bevakningscentral pågår. 
Bevakningscentralen ska utrustas med filtrerad ventilation. I SKB:s 
beskrivning av framtidsanalysen framgår att mer åtgärder inte erfordras.  
 
Hantering av incidenter och missöden 
SKB förväntar sig att kraven kommer förbli oförändrade . I SKB:s 
beskrivning av framtidsanalysen framgår att åtgärder inte erfordras.  
 
Besökare i anläggningen 
SKB förväntar sig att kraven, enligt 15 och 16 §§ SSMFS 2008:26, kommer 
förbli oförändrade inom området. I SKB:s beskrivning framgår att åtgärder 
inte erfordras.  
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Hantering av radioaktiva strålkällor och röntgenutrustningar 
SKB förväntar sig att kraven kommer förbli oförändrade inom området. I 
SKB:s beskrivning framgår att åtgärder inte erfordras.  
 
Erfarenhetsåterföring, dokumentation och rapportering 
SKB förväntar sig att kraven kommer förbli oförändrade inom området. I 
SKB:s beskrivning framgår att åtgärder inte erfordras.  
 
Bedömning 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven på 
ledning, styrning, kompetens och resurser inom området, men att SKB även 
bör följa upp potentiellt kvarstående åtgärdsbehov med avseende på SSM:s 
bedömning i avsnittet om nutidsanalysen. Senare tillsyn genomfört av SSM 
år 2013 visar att styrning av personstrålskyddet, verksamheten i stort samt 
samverkan med OKG:s strålskyddsorganisation håller en adekvat kravnivå, 
men att vissa observationer och förbättringsförslag har meddelats SKB (95). 
SSM anser att dessa påpekanden kan i ÅHB-kontexten medföra 
åtgärdsbehov i framtiden. 
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven inom 
området strålskyddskompetens och –utbildning, men att SKB även bör följa 
upp potentiellt kvarstående åtgärdsbehov med avseende på SSM:s 
bedömning i avsnittet om nutidsanalysen. 
 
SSM anser att SKB:s val av åtgärd som beskrivs i framtidsanalysen kommer 
att öka strålsäkerheten. SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB 
att uppfylla kraven inom området förebyggande strålskydd, men bör se över 
kravuppfyllnaden avseende graden av systematik i ALARA-programmet 
(34). 
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven inom 
området operativt strålskydd, men att SKB även bör följa upp potentiellt 
kvarstående åtgärdsbehov med avseende på SSM:s bedömning i avsnittet om 
nutidsanalysen. SSM bedömer att SKB inte i ÅHB har explicit redovisat 
huruvida någon trending av mätningar och data kan ligga till grund för det 
operativa strålskyddsarbetet och motsvarande förhållande bedöms också vara 
rådande i ÅHB när det gäller nuklidvektorer.   
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven inom 
området strålningsmiljön i anläggningen. SSM påpekar att det i SKB:s 
beskrivning i ÅHB finns statistik om kollektivdosen fram till 2009. Utifrån 
den tillsyn som SSM bedrivit sedan dess visar det sig att stråldoserna vid 
Clab har visat en minskande tendens, förutom 2012 då kollektivdosen ökade. 
Orsaken var bland annat sanering och invändig inspektion av en tank samt 
sanering och service av bränslehissbassäng (1), (8). SSM anser att SKB:s 

 

 



 
 
 

 Sida: 
140/169 

tidigare val av åtgärder avseende frågor kring neutrondosmätningar har 
sannolikt bidragit till att öka strålsäkerheten.   
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven inom 
området strålskydd i samband med haverisituationer, men bör överväga att 
se över vissa aspekter i verksamhetsområdet. SSM påpekar att den nya 
entrébyggnaden som inrymmer bevakningscentralen ska vara utrustad med 
filtrerad ventilation, men det framgår inte om det finns skydd mot 
externstrålning. Vad gäller nya entrébygganden ställer SSM inga speciella 
skyddskrav vid nödsituation, då det inte är planerat för långvarig vistelse där. 
Detta gäller dock inte för bevakningscentralen som är dimensionerad för 
långvarig vistelse. SSM påpekar att kraven inom verksamhetsområdet har 
ändrats såtillvida att SSM:s föreskrifter (SSMFS 2008:15) om beredskap vid 
vissa kärntekniska anläggningar (72) har trätt i kraft den 1 januari 2015. 
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven inom 
området hantering av incidenter och missöden. 
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla 
säkerhetskraven inom området besökare i anläggningen. 
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven inom 
området hantering av radioaktiva strålkällor och röntgenutrustningar. 
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven inom 
området erfarenhetsåterföring, dokumentation och rapportering, men att 
SKB även bör följa upp potentiellt kvarstående åtgärdsbehov med avseende 
på SSM:s senare tillsyn genomfört år 2013 som visar att styrning av 
personstrålskyddet, verksamheten i stort, samt samverkan med OKG:s 
strålskyddsorganisation, håller en adekvat kravnivå, men att vissa 
observationer och förbättringsförslag har meddelats SKB (95). 
 
SSM gör den samlade bedömningen att bristerna inom verksamhetsområdet 
strålskydd inom anläggningen är av liten strålsäkerhetsbetydelse i framtiden.  

7.17 Område 17 om utsläpp av radioaktiva ämnen till miljön, 
omgivningskontroll och friklassning av material 
Utsläpp och omgivningskontroll 
Det finns en bas för utveckling av kompetens och resurser och det finns 
också förståelse och engagemang hos berörd personal. SKB har påbörjat 
arbetet med att skaffa sig egen kompetens och egna resurser för att kort- 
och långsiktigt analysera resultaten av utsläpps- och omgivningskontroll och 
man ser att mer personal måste rekryteras framöver för ändamålet. SKB 
anser sig ha goda förutsättningar för att även i fortsättningen uppfylla 
gällande krav. I SKBs beskrivning har man identifierat att Clab måste börja 
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utveckla den egna kemianalysverksamheten och inte förlita sig på OKG. 
Detta betyder att man måste avsätta resurser för att bygga upp kompetens. 
Vidare har man identifierat att utsläppen kan komma att öka både i 
aktivitets- och mängdhänseende varför man behöver undersöka nya 
reningsmetoder samt utreda om det finns utrymme att införa ny utrustning 
för rening i den befintliga anläggningen. SKB är medvetna om att fortsatt 
inlagring av bränsle medför att aktivitetsinventariet i Clab ökar samt att 
eventuell utökad mottagning av skadat bränsle kan öka luftutsläppen, främst 
Kr-85. Vidare förutser man att omlastning av bränsle till kompaktkassetter 
kan komma att genomföras i framtiden. SKB förutser också att det i den 
slutliga anläggningen, Clink, kommer att frigöras aktivitet som ska hanteras i 
nuvarande Clab:s vattenreningssystem. SKB ser också att det inför 
tillkomsten av inkapslingsverksamhet kopplat till befintligt Clab krävs en 
genomgång av befintlig metodik för rening och dessutom en jämförelse med 
bästa möjliga teknik och har startat en utredning om det. SKB är också 
medvetna om att aktivitetsinventariet i Clab ökar i framtiden dels på grund 
av ökad inlagring av bränsle och dels på grund av den tillkommande 
inkapslingsanläggningen. SKB anser att det krävs ett ställningstagande till 
om modernare reningsteknik krävs. SKB påpekar att det inte är självklart att 
utrymmena i Clab kan inrymma ytterligare utrustning samt att det också 
behövs processkemisk kompetens. SKB är medvetna om att det krävs 
utredningar om bästa tillgängliga teknik för rening av radioaktivt 
utsläppsvatten. Rapportering av utsläpp regleras av bland annat 25 § SSMFS 
2008:23 och kompletterande krav för detektionsgränser och 
rapporteringsnivåer kommer från SSM. Anpassning till dessa är ett 
omfattande arbete och Clab har inga egna resurser för att utföra detta. SKB 
anser att trots den förutsedda ökningen av verksamheten med en 
inkapslingsanläggning så förutser man att detta kommer att öka utsläpp till 
vatten i någon mån, men SKB ser inte att man behöver ändra mätmetodik 
eller rutiner. Däremot kommer man att behöva utveckla ny metodik för 
provtagning av partikelbunden aktivititet i den planerade 
inkapslingsanläggningens ventilationsskorsten. I SKB:s komplettering till 
ÅHB (2) ges information om hur Clab förhåller sig till kravet på 
omgivningskontroll. Omgivningskontrollprogrammet är så utformat att det 
omfattar hela Simpevarpshalvön och alla anläggningar som är lokaliserade 
där. I praktiken utförs provtagning och analys av OKG:s laboratorium och 
det finns ingen anledning att förvänta sig att detta förfarande kommer att 
ändras samt att Clab inte har egna resurser för detta. Clab har dock 
rapporteringsskyldighet enligt SSMFS 2008:23. Detta uppfylls genom att 
OKG skickar den färdiga rapporten till Clab som utför en granskning av 
rapporten och gör om den till ett SKB-dokument som skickas till SSM med 
ett följebrev från SKB. SKB anser att de uppfyller kraven på 
omgivningskontroll och ser inte att några särskilda åtgärder erfordras.  
SKB förväntar sig att kraven kommer förbli oförändrade inom området 
ledning, styrning, kompetens och resurser för friklassningsfrågor 
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I SKB:s beskrivning framgår att åtgärder inte erfordras för framtiden när det 
gäller friklassningsfrågor. 
 
SKB förväntar sig att kraven inom friklassning av radioaktivt material 
kommer att förändras. I SKB:s beskrivning framgår att åtgärder erfordras för 
framtiden där SKB gör gällande att man kommer att behöva uppmärksamma 
de kommande nya kraven samt att ny kompetens och utrustning behövs. 
 
Bedömning 
SSM bedömer att SKB uppfyller kraven för utsläpp och omgivningskontroll, 
men anser att vissa förbättringar är önskvärda. Eftersom OKG tidigare 
hanterat utsläpp- och omgivningskontroll behövs både resurstilldelning samt 
kompetensuppbyggnad inom området (96). SSM bedömer i övrigt att SKB 
har identifierat de åtgärder som krävs för att kunna uppfylla kraven framöver 
för utsläppsområdet. Vid senaste verksamhetsbevakningen som gjordes i 
april 2013 visade SKB upp hur långt man kommit i arbetet med att ta över 
kemianalyserna.  
 
SSM bedömer att SKB har gjort en riktig bedömning avseende 
omgivningskontrollen eftersom den omfattar hela Simpevarpshalvön och 
utförs av OKG. SKB uppfyller redan idag sin rapporteringsskyldighet och 
SSM bedömer att SKBs åtgärder är tillräckliga nu och i framtiden inom 
området omgivningskontroll.  
 
SSM bedömer att det i stort finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven 
för ledning, styrning, kompetens och resurser för friklassningsfrågor, men 
SKB behöver uppdatera ledningssystemet så att det inom organisationen 
finns tydligt stöd och styrning för att förverkliga och upprätthålla 
kravuppfyllnad avseende de nya friklassningsföreskrifterna SSMFS 2011:2, 
som bl.a. ställer krav på kontrollprogram för friklassning. SSM gör också 
bedömningen att SKB bör överväga att definiera riktlinjer i ledningssystemet 
för omvärldsbevakning som t.ex. kan handla om industrins handbok för 
friklassning (97) samt nya kommande föreskrifter om friklassning av mark. 
SSM gör också bedömningen att SKB bör överväga att frekvent bedriva 
erfarenhetsåterföring när det gäller friklassning i stort, men särskilt också de 
delar som OKG fortfarande ansvarar för.    
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för SKB att uppfylla kraven på 
friklassning av radioaktivt material, men bedömer att SKB behöver 
säkerställa att man uppfyller kraven enligt de nya friklassningsföreskrifterna 
SSMFS 2011:2, vilka har trätt i kraft efter det att SKB inkom med sin 
redovisning.  SSM gör också bedömningen att SKB bör överväga att 
säkerställa att tillräcklig omvärldsbevakning och utbildning genomförs inom 
organisationen när det gäller friklassning av material. SSM gör i övrigt 
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bedömningen att SKB:s val av åtgärder har förutsättningar för att uppnå 
gällande kravnivå.  

7.18 Sammanfattning – bedömningar 7.1-17            
SKB:s uppfattning om huruvida verksamheten vid Clab är sådan att det i 
framtiden finns förutsättningar att uppfylla gällande strålsäkerhetskrav är i 
allt väsentligt bekräftad. SKB anser att kraven i stort kommer att uppfyllas i 
framtiden, men att det finns brister att åtgärda. 
 
SSM gör efter granskning av inkommen ÅHB samt annat tillsynsunderlag i 
princip samma bedömning som SKB, dvs. att det inom kravområdena finns 
förutsättningar för att gällande krav kommer att uppfyllas, men att brister 
finns att åtgärda. SSM anser därmed att det arbetssätt och de metoder som 
SKB tillämpar för att bedriva verksamheten vid Clab främjar syftet med 
strålsäkerhetskraven som definieras inom de 17 olika kravområdena i 
SSMFS2008:1. 
 
SSM anser att de funna bristerna är av måttlig eller liten strålsäkerhets-
betydelse. Enligt SSM:s bedömningar finns vid Clab inga brister med stor 
strålsäkerhetsbetydelse.  
  
SSM anser även att det inom några sakområden inte fullständigt kan 
bedömas om brister finns i verksamheten eller i den tillämpade systematiken 
för hur ÅHB har framtagits och att det även kan förekomma att information i 
någon mening saknas i ÅHB. Dessa observationer har systematiskt återförts i 
SSM:s interna kvalitetsprocesser som används i verksamhetsplaneringen av 
ordinarie tillsynsverksamhet.  
 
SKB:s beskrivningar av åtgärdsbehoven för nutidsanalysen och framtids-
analysen bedöms i de olika delområdena i framtidsanalysen 7.1 – 7.17. En 
detaljerad beskrivning om avgränsningar som SSM gjort vid granskning av 
åtgärdsbehoven framgår i avsnitt 3. Granskningens genomförande och 
avgränsningar. 
 
SSM påpekar att förutom bedömningarna i detta avsnitt 7.18 finns det dels 
fler bedömningar och dels mer detaljinformation om bedömningarna av 
nutidsanalyserna i avsnitten 7.1 – 7.17. 
 
Det faktum att SKB:s ansökan för inkapslingsanläggningen är i en pågående 
tillståndsprövning medför av naturliga skäl en viss begränsning i vad som 
går att bedöma avseende Clab:s framtidsutsikter ur ÅHB-perspektiv. SSM 
gör ändå en positiv bedömning avseende strålsäkerheten fram till 2019.  
 
Konstruktion och utförande av anläggningen 
SSM bedömer att SKB har förutsättningar att uppfylla kraven för området 
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konstruktion, men det finns brister att åtgärda. SSM bedömer att SKB har 
förutsättningar att uppfylla gällande krav fram till nästa helhetsbedömning 
när det gäller användning av beprövade eller utprovade 
konstruktionslösningar. 
 
SSM bedömer att SKB:s åtgärd med dieselgeneratorn i samband med 
konstruktionen av inkapslingsanläggningen är sådan att den höjer 
strålsäkerheten från nuvarande nivå. 
 
SSM anser att SKB:s framtidsanalys kring åldringsfrågor inte är tillräcklig 
för att uppfylla gällande krav. SSM anser att det behövs ett förbättrat 
åldringsprogram vid Clab. SSM gör dock bedömningen att SKB under 2014 
har vidtagit åtgärder som, när de genomförs, skapar förutsättningar att 
avhjälpa de brister som uppmärksammats som resultat av SSM:s tillsyn 
under åren 2013-2014. Mer om SSM:s bedömningar angående åldringsfrågor 
vid Clab finns i avsnitt 7 Underhåll, material- och kontrollfrågor med särskilt 
beaktande av degradering pga. åldring.   
 
SSM pekar på att en ny föreskrift har trätt i kraft inom området konstruktion 
och utförande sedan ÅHB togs fram 2009. SSM bedömer att SKB behöver 
säkerställa att man följer korrekta föreskriftskrav. SKB har t.ex. inte i ÅHB 
närmare beskrivit hur utsläpp till omgivningen av radioaktiva ämnen, som 
kan ske till följd av driftstörningar och haverier, förhindras eller, om detta 
inte är möjligt, kontrolleras och begränsas genom anordningar och 
förberedda åtgärder. 
 
SSM anser även att SKB behöver säkerställa att man följer nu gällande 
normer och koder. Detta gäller t.ex. då SKB anger att BSK och StBK 
tillämpas. SSM påpekar att normalt konstrueras mekaniska komponenter i 
säkerhetsklass 3 enligt regler i ASME koden. 
I SKB:s ansökan för byggandet av den kommande inkapslingsanläggningen, 
i F-PSAR, förekommer hänvisningar till icke gällande normer, regler, lagar 
och föreskrifter. Som exempel kan nämnas Boverkets byggregler (BBR), 
klass Br1, BFS 1993:57 som ska tillämpas avseende brandskydd och 
Boverkets konstruktionsregler (BKR). SKB hänvisar bland annat till 
Boverkets handbok för stålkonstruktioner (BSK), Stålbyggnadsnormen 
(StBK) och Boverkets handbok för betongkonstruktioner (BBK). Dessa 
regler har utgått.  
 
SSM anser att SKB:s tolkning om att konstruktionsspecifikationer och 
dokumentation för konstruktionsförutsättningar bara ska tas fram för 
kvalitetsklass 3 och inte för kvalitetsklass 4 är felaktig. 
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SSM anser att SKB behöver förtydliga de principer och metoder som 
tillämpas för kontrollgruppering och vid framtagande av kontrollprogrammet 
för Clab och som avses tillämpas i inkapslingsanläggningsdelen. 
 
SSM bedömer att problematiken med sprickbildning i bassänger och andra 
relaterade frågor är bristfälligt hanterad i nuläget.   
 
SSM bedömer att SKB bör överväga att se över sättet att i ÅHB beskriva 
alternativt åtgärda brist i verksamheten när det gäller miljökvalificering i 
form av dokumenterade prov för att säkerställa att komponenter fungerar på 
det sätt som förutsätts i säkerhetsredovisningen. Vid kvalificering bör 
hänsyn tas till såväl normala driftsförhållanden som förhållanden vid 
driftstörningar och haverier som är beaktade i anläggningens konstruktion.    
 
Flertalet utredningar har genomförts under åren och SSM har beslutat att 
initiera ett särskilt granskningsärende (98) för att följa upp utestående 
frågeställningar om bland annat mikrobförekomst, korrosionsangrepp på 
stödgallerbultar, eventuell korrosion på armering i anslutning till sprickorna, 
samt oklarheter i säkerhetsredovisningen avseende kravbilden för 
bassängkonstruktionen vad avser täthet och läckageövervakningssystem. 
2010 har ett spännstag brustit som resultat av korrosion pga. 
väteförsprödning (51). Det finns en risk för att övriga spännstag också kan 
vara påverkade av väteförsprödning och att det i samband med 
bergschaktsarbeten kan uppstå deformationer som påverkar stagens 
bärförmåga negativt. 
  
Vid SSM:s besök på Clab den 15 mars 2012 nämnde SKB:s sakkunniga att 
bergschakten skulle vajersågas istället för att sprängas. SSM anser att SKB 
behöver förtydliga vilken referensmetod som man planerar att använda för 
bergschaktsarbetena.  
 
SSM gör på basis av inspektionen i november 2011 (58) bedömningen att 
SKB inom området integrering av MTO i projekt och anläggningsändringar 
sammantaget följer tillämpliga krav inom området, men med vissa 
förbättringsbehov. Dessa innebär att SKB behöver:  
Säkerställa att kompetens finns tillgänglig för att utföra kvalificerat MTO-
arbete i egen regi. Alternativt säkerställa att tillräcklig kompetens finns för 
att kunna beställa, leda och värdera resultatet av arbetsuppgifter som utförs 
av inhyrd personal och som har betydelse för säkerheten. Värdera hur 
integreringen av MTO-arbete i projekt ska ske gällande framtagande av 
instruktioner, framtagande av utbildning, samt uppföljning efter införande av 
anläggningsändring. 
 
Vidare anser SSM att SKB bör värdera om nuvarande arbetssätt, där 
identifiering av säkerhetspåverkan begränsas till system och funktioner, är 
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tillräckligt för att minimera risken för felhandlingar. Dessutom behöver SKB 
säkerställa att behovet av integrering av MTO i projekt tillgodoses. 
SSM gör sin bedömning också delvis baserat på senare tillsyn som bl.a. 
indikerar att SKB har under perioden ökat sin bemanning inom området 
Människa-Teknik-Organisation (MTO), vilket innebär att SKB har förbättrat 
sina förutsättningar att kunna säkerställa att nya konstruktioner i 
anläggningen är anpassade efter människans förmåga (8).  
 
SSM gör den samlade bedömningen om Clab att de funna bristerna inom 
område konstruktion och utförande av anläggningen är av måttlig 
strålsäkerhetsbetydelse. 
 
Ledning, styrning och organisation av den kärntekniska verksamheten 
SSM bedömer att SKB kommer att ha förutsättningar att uppfylla kraven 
inom området ledning styrning och organisation, men behöver åtgärda 
brister. 
 
SSM kunde vid en verksamhetsbevakning 2012 konstatera att personalen på 
Clab upplever positiva effekter av att den kärntekniska anläggningen drivs 
av SKB (efter övertagandet från OKG 2007) men att det finns delar av 
företagets verksamhet som behöver utvecklas för att kunna fungera som ett 
bra stöd för anläggningarna.  
 
SSM har i tillsyn kunnat se att SKB arbetar med att hitta former för 
organisationen i den situation som råder med olika verksamhetsdelar som 
arbetar med olika mål. SSM har sett en rad exempel på åtgärder som gjorts 
för att förbättra känslan av att vara en organisation som jobbar mot samma 
mål. 
 
Kompetens och bemanning för den kärntekniska verksamheten 
SSM bedömer att SKB och Clab har förutsättningar att uppfylla kraven 
gällande kompetens och bemanning, men SSM saknar dock en särskild 
redogörelse för hur SKB säkerställer personalens lämplighet på en mer 
daglig basis dels avseende faktorer som är stabila över tid, men framförallt 
avseende faktorer som kan fluktuera i det korta tidsperspektivet (tim- till 
dagsskala), exempelvis trötthet eller nedstämdhet. 
 
Driftverksamheten, inklusive hanteringen av brister i barriärer och 
djupförsvar 
SSM bedömer att SKB har förutsättningar att uppfylla kraven inom 
driftverksamheten, men att det är en brist att det för driftverksamheten inte 
konkret definieras hur ansvaret för brister i barriärer och djupförsvar leds 
och delegeras. 
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SSM bedömer att SKB behöver ta fram instruktioner för hanteringen av 
sådana missöden som beskrivs i SAR kapitel 8. SSM gör också 
bedömningen att SKB behöver uppdatera sitt ledningssystem för 
instruktionshantering tom konstruktionsstyrande händelser.   
 
SSM gör observationen att funktionskontroller för tryckbärande anordningar 
inte beskrivs explicit i ÅHB för underområde program för funktionskontroll. 
Därmed gör SSM bedömningen att åtgärdandet av brister avseende 
driftklarhetsverifieringar ska då det är relevant också omfatta sådana 
tryckbärande anordningar vars integritet har betydelse för personalens skydd 
mot ohälsa och olycksfall. SSM gör också på motsvarande sätt bedömningen 
att SKB bör överväga att revidera innehållet i sitt program för 
funktionskontroller för att säkerställa att system och andra anordningar av 
betydelse för det fysiska skyddet av anläggningen inkluderas i programmet.  
 
SSM bedömer att SKB har förutsättningar att uppfylla kraven inom området 
utbildning och kompetensuppföljning av driftpersonalen, men behöver 
åtgärda brister enligt bedömningar i avsnittet för nutidsanalysen.  
 
SSM bedömer att SKB har förutsättningar att uppfylla kraven inom området 
riktlinjer för hantering av haverier utanför konstruktionsstyrande händelser, 
men behöver i sina riktlinjer för området inkludera torrbränslehanteringen 
för att uppfylla gällande krav. 
 
SSM bedömer att SKB har förutsättningar att uppfylla kraven inom området 
arbetsberedning, arbetsbeskedshantering och objektavställningar. SSM 
bedömer att SKB bör överväga att inkludera rutiner för systematisk 
erfarenhetsåterföring för området. 
 
SSM gör den samlade bedömningen att SKB har en verksamhet inom 
område driftverksamheten, inklusive hanteringen av brister i barriärer och 
djupförsvar, där funna brister är av måttlig strålsäkerhetsbetydelse. 
 
Kriticitet 
SSM finner i det granskade underlaget ingen tydlig referens till 
vilka ”internationella anvisningar” som avses angående genomförande av 
kriticitetssäkerhetsanalys. SSM bedömer därför att det är oklart i det 
granskade underlaget vilka standarder som tillämpas avseende 
kriticitetssäkerhetsanalyser vid Clab. 
 
SKB har beskrivit åtgärdsbehov och säkerhetsfrågor kopplade till framtida 
tillämpning av utbränningskreditering. SSM finner dock inget resonemang 
eller analys av säkerhetsbetydelsen av införande av utbränningskreditering. 
 
SSM gör bedömningen att SKB bör genomföra erfarenhetsåterföring 
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avseende rutinerna för administrativa begränsningar som omfattar bränslen 
som är mer reaktiva än referensbränslet, eftersom rutinerna endast är 
beskrivna i instruktioner och inte i SAR.      
 
Med bakgrund i SSM:s tillsynsinsatser på senare tid (12), (70), (71), (12), 
(65), (8), (66), (67), (68), (69) och (4) samt SSM:s kännedom om hur 
anläggningen är analyserad med avseende på kriticitetssäkerhet så skiljer sig 
inte SSM:s uppfattning från SKB:s om hur kriticitetssäkerheten säkras vid 
Clab idag. Se avsnitt Kriticitetsanalyser och strategier för att förhindra 
oavsiktlig kriticitet för beskrivning av kriticitetssäkerhetsarbetet vid Clab. 
SSM gör dock ingen bedömning av om varje enskild kravreferens enligt 
SSM:s granskningsrutin för PSR uppfylls med avseende på 
kriticitetssäkerhet då SSM inte bedrivit tillsynsinsatser som kan ligga till 
grund för en sådan bedömning. Av det underlag som ingår i denna 
granskning finns dock ingenting som tyder på att kraven inte uppfylls. 
 
Borerade bränslekassetter vid Clab kan uppvisa reducerad neutronabsorption 
p.g.a. åldringprocesser i materialet, särskilt segringsprocesser. En reducerad 
neutronabsorption i enskilda kassetter kan minska marginalerna för lokal 
kriticitet. SSM gör observationen att SKB inte beskriver i ÅHB några 
analyser och tillämpade rutiner för att komma åt denna typ av problematik. 
SSM bedömer att detta är en brist.  
 
SSM bedömer att ingen av de kompletteringar SSM begärt eller någon av de 
fyra principfrågorna som SSM informerat SKB om i (4) kommer att påverka 
förutsättningarna för fortsatt säker drift av Clab/Clink med avseende på 
kriticitetssäkerhet. Dock kan de medföra eventuella åtgärder för SKB.   
 
SSM anser att SKB har beaktat gällande krav samt beskrivit på vilket sätt 
man anser sig uppfylla dem. SSM gör därför bedömningen att SKB har 
förutsättningar att uppfylla kraven.  
 
SSM gör den samlade bedömningen det finns brister som framgår enligt 
bedömningarna för underområdena. Dessa brister avser sättet att ta fram 
ÅHB.  
 
Beredskapen för haverier 
SSM har ingen avvikande uppfattning mot SKB:s bedömning av uppfyllande 
av gällande kravbild för beredskapen vid anläggningen, men SSM anser att 
SKB behöver se över kravuppfyllnaden när de gäller de delar i avsnitt 16.6 
Strålskydd i samband med haverisituationer, som direkt kan beröra området 
beredskapen för haverier.  
 
SSM vill betona att beredskapsorganisationens ansvar och uppgift behöver 
utvärderas under kommande år. Dels på grund av kommande 
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verksamhetsförändringar vid anläggningen, dels på grund av stresstesterna 
(5) som genomfördes under 2012 samt dels på grund av reviderad version av 
SSM:s föreskrifter (SSMFS 2008:15) om beredskap vid vissa kärntekniska 
anläggningar (72) som sedan har trätt i kraft den 1 januari 2015. 
SSM bedömer att SKB kommer att uppfylla gällande krav avseende 
beredskapen för haverier, men påpekar att SKB bör säkerställa att 
beredskapsorganisationen klarar av en i tiden utdragen händelse. SKB Clab 
bör även se över att det finns tillräckligt med personal som har relevant 
utbildning för att kunna arbeta i SKB Clab:s beredskapsorganisation. 
 
SSM gör den samlade bedömningen att de funna bristerna inom område 
beredskapen för haverier är av liten strålsäkerhetsbetydelse.  
 
SSM gör i övrigt den samlade bedömningen att SKB har förutsättningar att 
uppfylla kraven inom området beredskapen för haverier. 
 
SSM gör den samlade bedömningen att de funna bristerna inom område 
beredskapen för haverier är av liten strålsäkerhetsbetydelse.  
 
Underhåll, material- och kontrollfrågor med särskilt beaktande av 
degradering p.g.a.åldring 
SSM bedömer att SKB har förutsättningar att uppfylla kraven inom 
underhållsstrategi och underhållsprogram, men behöver åtgärda brister.  
 
SSM anser att SKB:s verksamhet med åldringsprogram är bristfällig. Ett 
åldringsprogram för Clab nämns visserligen i ÅHB och i en av SSM 
genomförd samlad strålsäkerhetsvärdering för 2008-2009 (12), men en 
verksamhetsbevakning gjord 2013 av SSM visar att SKB inte implementerat 
ett program för åldringshantering fullt ut i verksamheten.  
 
Verksamhetsbevakningen visar även att SKB inte tillräckligt beaktat ett 
tidigare föreläggande (18), varken vad avser åldringshanteringsprogrammets 
omfattning eller tidpunkt då det skulle vara infört vid anläggningen. SSM 
bedömer att SKB behöver säkerställa att man tillämpar ett åldringsprogram 
som på ett systematiskt och trovärdigt sätt identifierar de byggnadsdelar, 
strukturer och komponenter med tillhörande åldringsmekanismer. Enligt 
SSM:s mening behöver programmet också vara proaktivt avseende 
åldringsmekanismer som kan uppträda på oväntade ställen. SSM bedömer att 
även om Clab endast indirekt påverkas av effekthöjningarna inom den 
svenska kärnkraftsindustrin kan det ändå finnas skäl att värdera 
konsekvenser från ändrade driftssätt därav i åldringsprogrammet (21), (22), 
(23), (24), (25), (26), (27). SSM gör vidare bedömningen att SKB behöver 
inkludera att en rad olika typer av korrosionsmekanismer, försprödning, 
strålningsassisterade skador, termisk åldring, nedbrytningsmekanismer i 
betong, åldring i polymera material samt åldring av elektroniska 
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komponenter och system för att åldringsprogrammet ska uppfylla gällande 
krav. 
 
SSM bedömer att SKB har förutsättningar att uppfylla kraven inom området 
program för identifiering, hantering och förebyggande av åldersrelaterade 
försämringar och skador som kan uppkomma.  
 
SSM bedömer att SKB bör överväga att se över sin metodik avseende 
registreringen av uppgifter om skador när det gäller driftläge, upptäcktssätt, 
skadeutbredning och eventuella konsekvenser av skadan, anordningens 
dimensioner, materialsammansättning och använd tillverkningsmetodik. 
Dessutom bör ingå uppgifter om miljöförhållanden samt skademekanism och 
skadeorsak. Skadeorsaker bör bl.a. baseras på resultat från metallografiska 
undersökningar av uttagna materialprov. 
 
SSM bedömer att SKB har förutsättningar att uppfylla kraven inom området 
omfattning av och hantering av skador i mekaniska anordningar och andra 
byggnadsstrukturer, men bör överväga att ta fram en utredningsmetodik som 
förebygger att en känd skada inträffar i samma eller liknade komponenter i 
den egna anläggningen. SSM anser att SKB bör i detta sammanhang dra 
lärdom av inträffade händelser i liknande anläggningar i andra länder. Denna 
erfarenhetsåterföring bör vara dokumenterad. 
 
SSM gör den samlade bedömningen att de funna bristerna utifrån 
framtidsanalysen inom område underhåll, material- och kontrollfrågor med 
särskilt beaktande av degradering p.g.a. åldring, indikerar brister av måttlig 
strålsäkerhetsbetydelse. 
 
Primär och fristående säkerhetsgranskning 
SSM bedömer att SKB har förutsättningar att uppfylla kraven för området i 
allt väsentligt.  
 
SSM gör dock bedömningen att det finns behov av att i ledningssystemet 
ytterligare förbättra tidsstyrningen. SSM bedömer att SKB bör förbättra 
tidsstyrningen generellt inom säkerhetsgranskningen, men också specifikt 
för FSG. SSM anser att SKB på motsvarande sätt bör förbättra sin 
kvalitetsstyrning så att SAR bilagor kan tas fram i tid och granskas av FSG 
för ärenden som innebär anmälningar till myndigheten samt andra typer av 
granskningsärenden. 
 
SSM bedömer att SKB har förutsättningar att uppfylla kraven för området 
ledning och styrning av den fristående säkerhetsgranskningen samt den 
primära säkerhetsgranskningen i allt väsentligt. SSM gör dock bedömningen 
att SKB bör utveckla ledningssystemet ytterligare avseende tids- och 
kvalitetsstyrning enligt SSM:s nutidsbedömning i avsnittet ovan. SSM gör 
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också andra motsvarande bedömningar för framtiden såsom för nutiden dvs. 
att SKB bör se över sitt ledningssystem avseende anlitade externa resurser, 
främjandet av FSG:s oberoende ställning samt utbildning och kompetens om 
och för FSG inom organisationen. SSM bedömer att FSG:s och PSG:s 
motiveringar av ställningstaganden i anmälningarna kan och bör ytterligare 
förbättras med stöd av SKB:s ledning.   
 
SSM gör den samlade bedömningen att de funna bristerna är av liten 
strålsäkerhetsbetydelse när det gäller framtidsanalysen för område primär 
och fristående säkerhetsgranskning.   
 
Utredning av händelser, erfarenhetsåterföring samt extern rapportering 
SSM bedömer att SKB kommer att ha förutsättningar att uppfylla kraven 
inom området, men behöver åtgärda brister. 
 
SSM bedömer att SKB kommer att ha förutsättningar att uppfylla krav för 
ledning, styrning, organisation, kompetens och resurser för intern och extern 
erfarenhetsåterföring, men förutsätter att SKB ser över brister inom 
verksamhetsområdet samt fortsätter att beakta förändringar som 
verksamhetsutvecklingen medför. SSM bedömer att kompetens inom 
kärnämne och kärnavfall behöver ingå i Clab-ERF i framtiden, därför att 
branschen är stadd i utveckling avseende reaktor- och bränsletyper samt 
avfallshantering.  
 
SSM bedömer att SKB behöver komplettera ledningssystemet för 
erfarenhetsåterföring från FoU resultat. 
 
SSM gör den samlade bedömningen att SKB har en verksamhet inom 
område utredning av händelser, erfarenhetsåterföring samt extern 
rapportering, där funna brister är av måttlig strålsäkerhetsbetydelse. 
 
Fysiskt skydd 
SSM bedömer att SKB kommer ha förutsättningar för att uppfylla kraven 
inom området, men behöver åtgärda brister. 

 
SSM huvudsakliga invändningar mot SKB:s framtidsanalys är förhållanden 
som inte var kända 2009, men är kända numera: 

� DBT (Dimensionerande hotbeskrivning / Design Basis Threat) ska 
omarbetas.   

� Föreskrifterna inom området håller på att omarbetas.  
 
Detta sammanvägt borde rimligtvis innebära att kraven på fysiskt skydd 
kommer att förändras.  
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SKB förväntar sig att kraven på IT-säkerhet förblir oförändrade. SSM delar 
inte denna bedömning. IT-områdets utveckling med IT-system som behöver 
uppkoppling mot omvärlden kommer innebära förändrade och utökade krav 
på IT-säkerhet. 
 
SKB förväntar sig att samverkan med polisen blir oförändrade. SSM delar 
inte denna bedömning. Som nämnts tidigare görs det en översyn av 
samhällets förmågor som rimligtvis borde avspegla sig i en tätare samverkan 
och på bredare front. Polisens föreskriftsarbete med nya regler för utbildning 
av skyddsvakter vid KKV innebär bland annat mer utbildning/samverkan 
med tillståndshavarna. Polisen kommer vid årsskiftet 2014-2015 att 
omorganiseras till en myndighet vilket kanske också kommer att innebära 
förändringar i samverkansmodellen. 
 
Säkerhetsanalyser och säkerhetsredovisning 
SSM bedömer att SKB har förutsättningar att uppfylla gällande krav inom 
området, men behöver åtgärda brister. 
 
SSM bedömer att SKB behöver åtgärda funna brister inom området ledning, 
styrning, kompetens och resurser för arbetet med säkerhetsanalys och 
säkerhetsredovisning. SSM bedömer att brister som behöver åtgärdas avser 
resurser och redundans hos viktiga funktioner. Bland andra brister som är 
viktiga i ett framtidsperspektiv utmärks till exempel uppdagade brister i 
Clink-granskningen som kan påverka Clab:s SAR (8) och (4). 
 
SSM gör bedömningen att SKB bör säkerställa att all dokumentation av 
betydelse för säkerheten i den kärntekniska verksamheten är specificerad och 
kontrollerad enligt rutiner i ledningssystemet. Förändringar i denna 
dokumentation bör initieras, granskas och godkännas enligt fastställda 
rutiner.  
 
SSM gör observationen att SKB inte uppger i ÅHB huruvida resultaten av de 
deterministiska analyserna används för att identifiera nödvändiga 
ingripanden av personalen och dels att SKB saknar instruktioner för 
hanteringen av sådana missöden som beskrivs i SAR kapitel 8 enligt ÅHB 
avsnitt 4.4.6 om instruktioner och instruktionshantering tom 
konstruktionsstyrande händelser. SSM gör därmed bedömningen att denna 
brist behöver åtgärdas avseende innehållet i säkerhetsredovisningen.  
SSM bedömer att SKB har förutsättningar att uppfylla kraven för området 
deterministiska säkerhetsanalyser t.o.m. konstruktionsstyrande händelser, 
men behöver säkerställa att erfarenhetsåterföring sker på ett adekvat sätt 
inom organisationen baserat på vunna erfarenheter inom arbetet med 
bristerna i nutidsbedömningen. 
 
SSM anser, i enlighet med 4 kap. 1 § SSMFS 2008:1, att SKB bör förtydliga 
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den tillämpade analysmetodiken med antaganden och förutsättningar. Det 
kan till exempel gälla koppling till aktuell brandcell och verifiering av dess 
brandbarriärer, antaganden om uteblivna eller obefogade signaler vid 
brandpåverkan av signalkablar, eventuell kreditering av släckutrustning och 
hur man motiverar att endast analysera sex brandfall. Om något allmänt 
accepterat regelverk för brandanalys har följts bör detta anges. Beskriv-
ningen av de olika brandfallen bör även förtydligas. Vid brand i till exempel 
kabelkulvert till Clab anges att kraftmatning kan påverkas till i stort sett 
samtliga komponenter som matas via kulverten utan att närmare ange vilka 
de påverkade komponenter är eller konsekvens av brandpåverkan på övriga 
kablar för manöver och signalinformation i kulverten. Då anläggningens 
slutliga utformning och detaljkonstruktion är klar förväntas att SKB även 
kompletterar brandredovisningen med en probabilistisk brandanalys. SSM 
anser att även de allmänna råd avseende brandanalys enligt allmänna råden 
till 14 § SSMFS 2008:17 bör beaktas inom Clab. 
 
SSM bedömer att det är en brist att det i SKB:s redovisning inte tydligt 
framgår varför man valt att tilldela en given händelse en viss händelseklass. 
Det är heller inte tydligt motiverat varför händelseklasserna H3 och H4 slås 
samman till H3/H4. SSM anser att SKB behöver förtydliga motiveringarna 
för tilldelning av händelseklass till händelser och sammanslagningen av 
H3/H4.   
 
SSM anser att SKB behöver förtydliga orsakerna till varför system 733 och 
735 är klassade som säkerhetsklass 4 trots att system 736 är klassat som 
säkerhetsklass 3. 
 
SSM gör i sammanhanget med stöd av 4 kap. 2 § SSMFS 2008:1 också 
bedömningen att SKB behöver uppdatera säkerhetsredovisningen för Clab 
avseende lyftanordningar (57). SSM påpekar att SKB bör överväga att 
använda nu gällande SSM föreskrift om lyftanordningar som stöd i 
eventuella uppdateringar av säkerhetsanalysen. 
 
SSM anser att SKB behöver förtydliga orsaken till varför säkerhetsklass-
ningen för bassängportar skiljer sig åt mellan Clab-delen och inkapslings-
anläggningsdelen såsom definierats i ansökan för Clink. Dessutom behöver 
SKB förtydliga varför man trots tidigare SKI-beslut inte har kvalitetsklassat 
bassängportarna i system 226 och i system 223 (förbindelsebassängen). 
 
Med anledning av SSM:s ovan nämnda bedömningar avseende referenser till 
utgångna föreskrifter, lagar och normer, avseende förtydligande om 
brandtekniska analyser samt avseende avvikelser gällande säkerhets-, 
händelse- och kvalitetsklassningar anser SSM att SKB behöver säkerställa 
att säkerhetsanalyserna är grundade på en systematisk inventering av de 
händelser, händelseförlopp och förhållanden som kan leda till en radiologisk 
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olycka.  
 
SSM vill uppmärksamma SKB på att myndighetens inriktningsdokument 
avseende referensvärden för nya kärntekniska anläggningar behöver beaktas 
gällande omgivningskonsekvenser för störningar och missöden för andra 
kärntekniska anläggningar än reaktorer (85), (86).   
 
SSM påpekar att SKB inte i ÅHB tar ställning till hur djupförsvarsnivåers 
oberoende vid driftomläggningar i samband med underhållsåtgärder 
säkerställs samt vilka funktioner i organisationen har ansvar för detta. SSM 
bedömer att SKB bör överväga att genomföra erfarenhetsåterföring avseende 
metodiken för framtagning av ÅHB alternativt åtgärda eventuella brister 
med hänsyn tagen till att en extra styrka i en barriär eller djupförsvarsnivå 
inte bör tillgodoräknas för att acceptera svagheter i en annan barriär eller 
djupförsvarsnivå.   
 
SSM gör den samlade bedömningen att de funna bristerna är av måttlig 
strålsäkerhetsbetydelse när det gäller framtidsanalysen för område 
säkerhetsanalyser och säkerhetsredovisning.  

Säkerhetsprogram 
SSM bedömer att SKB har förutsättningar att uppfylla gällande krav inom 
området, men behöver åtgärda brister. 
 
SKB tar inte explicit ställning till hur man säkerställer systematiken i 
säkerhetsprogrammet när det gäller implementerandet av eventuella nya krav 
sedan den kärntekniska anläggningen togs i drift. SSM bedömer att SKB 
behöver säkerställa att säkerhetsprogrammet fastställs baserat på en 
systematisk analys av säkerhetsprogrammet. SSM bedömer att SKB behöver 
genomföra sådana fastställanden på årlig basis för att uppfylla gällande krav. 
 
SSM gör den samlade bedömningen att de funna bristerna är av måttlig 
strålsäkerhetsbetydelse när det gäller framtidsanalysen för område 
säkerhetsprogram.   
 
Förvaring av anläggningsdokumentation 
SSM bedömer att SKB har förutsättningar att uppfylla gällande krav inom 
området, men behöver åtgärda brister. 
 
SSM bedömer att det är en brist att OKG ansvarar för lagring av 
dokumentation. 
 
SSM gör den samlade bedömningen att de funna bristerna är av liten 
strålsäkerhetsbetydelse när det gäller framtidsanalysen för område 
säkerhetsprogram.   
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Hantering av kärnämne och kärnavfall 
SSM konstaterar att redovisningen inte identifierar gällande krav för 
underområdet vid tidpunkten för framtagandet av ÅHB vilken är en svaghet i 
den inlämnade redovisningen.  
 
SKB:s samlade värdering är att hanteringen av avfall i allt väsentligt 
uppfyller gällande säkerhetskrav, men att avsevärda förbättringar är 
önskvärda.  
 
SSM instämmer i analysen att förbättringsbehov finns och anser att de är 
nödvändiga att ingå i kommande återkommande helhetsbedömning.  
 
SSM bedömer att för att ha förutsättningar för kravuppfyllnad i framtiden 
behöver kompetensuppbyggnad inom avfallsområdet för egen hantering av 
kärnavfallet både administrativt i form av upprättande av avfallsplaner, 
rutiner och typbeskrivningar, uppdatering av avfallsregister och praktisk 
hantering som ingjutning och provtagning säkerhetsställas.  
 
Kärnämneskontroll, exportkontroll och transportsäkerhet 
SSM bedömer att SKB har förutsättningar att uppfylla gällande krav inom 
området, men behöver åtgärda brister. 
 
SSM anser att eftersom SKB:s utpekade åtgärdsbehov vad gäller 
bedömningstillfället (2009) ännu inte till fullo är uppfyllt är det av stor vikt 
att det ses över. 
 
Sedan mars 2009 har OKG och Clab producerat separata 
anläggningsbeskrivningar. Eftersom Clab:s anläggningsbeskrivning 
uppfyller kraven i tilläggsprotokollet anser SSM att SKB utfört det utpekade 
behovet av att upprätta ett arbetssätt för att producera en separat 
anläggningsbeskrivning för Clab. SSM anser att det inte finns någon 
anledning att betvivla att det fortsatt kommer att finnas en 
anläggningsbeskrivning för Clab. Vid en eventuell inkapslingsanläggning 
kommer en större revision av anläggningsbeskrivningen vara nödvändig. 
SSM vill påminna om att i de allmänna råden till § 9 i SSM2008:3 står det 
att rutiner bör upprättas så att ansvariga för kärnämneskontrollen fortlöpande 
erhåller information om förändringar av byggnader eller deras användning så 
dessa uppgifter finns tillgängliga vid eventuella inspektioner.  
 
Eftersom oannonserade inspektioner nu har genomförts på Clab under ett par 
år kan SSM se att det praktiskt sett fungerat bra, trots farhågor från SKB:s 
sida om att inte kunna bereda inspektörer tillgång till önskade lokaler och ge 
dem möjlighet att genomföra sina uppgifter inom den av IAEA utsatta tiden. 
SSM:s kommentar gällande Ledning, styrning, kompetens och resurser 
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kommer dock igen även här. Rutiner för att ta fram nödvändigt material och 
möjligheten att ställa upp med personal med tillräcklig kompetens och 
befogenheter för att bereda inspektörerna möjlighet att genomföra en 
inspektion med kort varsel måste tas fram och det måste fungera även vid 
Safeguardsansvarigs frånvaro. Eftersom krav och regler vad det gäller 
inspektioner vid inkapslingsanläggningen och ett framtida slutförvar inte är 
färdiga ännu kan SSM inte bedöma SKB:s möjligheter att framställa rutiner 
för denna nya typ inspektioner som kommer att måsta implementeras i 
framtiden. 
 
SSM gör den samlade bedömningen att de funna bristerna är av liten 
strålsäkerhetsbetydelse när det gäller framtidsanalysen för området. SSM 
noterar att SKB själv har identifierat ett antal förbättringsåtgärder varav en 
ersättare till safeguardansvarig, med tillräckliga kunskaper och befogenheter 
att t.ex. ta hand om internationella inspektioner. 
 
Strålskydd inom anläggningen 
SSM bedömer att SKB har förutsättningar att uppfylla gällande krav inom 
området, men behöver åtgärda brister. 
 
SSM bedömer att SKB har förutsättningar att uppfylla kraven inom området 
strålskydd i samband med haverisituationer, men bör överväga att se över 
vissa aspekter i verksamhetsområdet. SSM påpekar att den nya 
entrébyggnaden som inrymmer bevakningscentralen ska vara utrustad med 
filtrerad ventilation, men det framgår inte om det finns skydd mot 
externstrålning. 
  
SSM påpekar att kraven inom verksamhetsområdet har ändrats sedan 
SSMFS 2008:15 trädde i kraft 
 
SSM gör den samlade bedömningen att bristerna inom verksamhetsområdet 
strålskydd inom anläggningen är av liten strålsäkerhetsbetydelse. 
 
Utsläpp av radioaktiva ämnen till miljön, omgivningskontroll och 
friklassning av material 
SSM bedömer att SKB uppfyller kraven för utsläpp och omgivningskontroll, 
men anser att vissa förbättringar är önskvärda. Eftersom OKG tidigare 
hanterat utsläpp- och omgivningskontroll behövs både resurstilldelning samt 
kompetensuppbyggnad inom området. 
 
Ökad inlagring av bränsle när inkapslingsanläggningen tillkommer kan 
medföra behov av modernare reningsteknik. Dessutom kommer 
processkemisk kompetens att erfordras. 
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SSM bedömer att SKB kommer att ha förutsättningar att uppfylla de 
gällande kraven för området friklassning av radioaktivt material, men 
bedömer att SKB behöver säkerställa att man uppfyller kraven enligt de nya 
friklassningsföreskrifterna SSMFS 2011:2, som har trätt i kraft efter det att 
SKB inkom med sin redovisning. SSM gör också bedömningen att SKB bör 
överväga att säkerställa att tillräcklig omvärldsbevakning och utbildning 
ingår inom organisationen avseende t.ex. industrins handbok för friklassning 
(97) samt nya kommande föreskrifter om friklassning av mark. 

8. SSM:s samlade bedömning  
Som diskuterades i avsnitt 1. Inledning har SSM valt att ytterligare skapa 
förutsättningar för att kunna bilda en korrekt och aktuell uppfattning om 
strålsäkerheten vid Clab genom att sammanfatta viktigare tillsyn i form av 
ärenden som grundar sig på SSM:s beslut och förelägganden tiden efter år 
2009. I avsnitt 8.1 och 8.2 beskrivs ärenden som har inkluderats i underlaget 
för granskningen av ÅHB. Bedömningarna baserat på detta sammansatta 
underlag görs för nutids- och framtidsanalyserna i SSM:s samlade 
bedömning av förutsättningar för fortsatt drift fram till nästa 
helhetsbedömning 2019, vilket framgår i avsnitt 8.3.  

8.1Stresstesterna och Föreläggande om uppdatering av SAR 
för Clab utifrån granskning av Clink 

 
Stresstesterna   
Resultatet av säkerhetsutvärderingen för Clab redovisas i den svenska 
delredovisningen (99), som skickades av SSM till regeringen den 15 
december 2011, samt en promemoria den 31 oktober 2012 (5) . Av dessa 
framgår att anläggningarnas säkerhetsfunktioner är passiva, vilket innebär att 
dessa inte behöver någon elkraft för att fullgöra sin funktion. 
Säkerhetsfunktionerna utgörs av bränslekassetter och bränslekassettställ, 
förvaringsbassängerna för bränsle samt av själva 
bergrummet/förvaringsbyggnaden. Clab har även ett passivt säkerhetssystem 
som möjliggör tillförsel av vatten från olika källor till bassängerna i 
förvaringsdelen. Resultatet från säkerhetsutvärderingarna av Clab visar att 
anläggningen är robust och klarar att motstå de händelser som anläggningen 
är designad för samt att en tillräcklig marginal finns i flertalet av de 
studerade situationerna. Förloppen på Clab är relativt långsamma, vilket ger 
organisationen rådrum att vidta motåtgärder vid tänkbara olyckor. Om flera 
händelser inträffar samtidigt som anläggningen befinner sig i ett ogynnsamt 
driftläge och mottåtgärder inte är verksamma, kan emellertid inte mindre 
utsläpp av radioaktivitet uteslutas. För att stärka anläggningens 
motståndskraft mot extrema situationer och förutsättningar för att hantera 
haverier har ett antal säkerhetsförbättringar identifierats. Dessa omfattar 
bland annat behov av fördjupade analyser samt konkreta åtgärder. Sådana 
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säkerhetsförbättringar innefattar exempelvis installation av ny utrustning, 
förbättrade rutiner och instruktioner vid svåra olyckor, analys av tåligheten 
hos anläggningens konventionella byggnader, utvärdering av kapaciteten hos 
olika kylsystem samt en grundligare översyn av stödjande dokumentation. 
 
Av tillståndshavarens redovisning framgår att de delar och strukturer i Clab 
som är konstruerade för att motstå en jordbävning har verifierats för den 
jordbävning som beaktats vid utformning och konstruktion. När det gäller 
utvärderingen av marginaler visar utvärderingarna att strukturernas 
motståndskraft mot jordbävningar, som överskrider de nivåer som beaktades 
vid utformningen och konstruktionen, är begränsade.  
 
Clab:s placering med avseende på havsvattennivån ger goda marginaler mot 
översvämning till följd av förhöjd havsvattennivå, vilken är den enda externa 
översvämningsrisken som har kunnat identifieras. Anläggningen är även 
designad för att motstå en intern översvämning. Utrymmen innehållande 
processutrustning, och där vattennivån riskerar att överstiga 0,5 m inom 30 
minuter efter ett läckage, är försedda med avlastningsluckor. 
Vid bortfall av yttre nät säkerställer ett reservkraftaggregat att hantering av 
bränsle kan avslutas och att ett säkert läge intas. Clab har emellertid endast 
ett reservkraftaggregat och behovet av ytterligare reservkraft behöver 
utvärderas vidare. 
 
Vid bortfall av kylning rör det sig i normalfallet om långa tider innan bränsle 
riskerar att friläggas. Därutöver finns även möjligheten att pumpa in vatten 
till bassängerna via ett passivt säkerhetssystem. 
 
De idag förberedda åtgärderna i Clab:s haverihantering kräver i de flesta fall 
att man har tillgång till vatten eller åtminstone reservkraft. Förstärkning av 
utrustningen för att säkerställa tillgången till dessa funktioner skulle medföra 
en betydande förbättring avseende möjligheterna för haveriorganisationen att 
ta anläggningen till ett säkert läge. 
 
SSM:s granskning visar att tillståndshavaren i huvudsak följt kraven i 
ENSREG:s specifikation och SSM:s föreläggande och att de tolkningar och 
anpassningar som gjorts är riktiga. Inom redovisningen och vid SSM:s 
granskning har ett antal säkerhetsförbättringar identifierats. Det bör 
säkerställas att de säkerhetsförbättringar (inklusive åtgärder och vidare 
analyser) som identifierats genomförs. 
 
Speciellt noteras att sedan den inledande driften av Clab har det funnits en 
spricka i betongen i en av förvaringsbassängerna. Tillståndshavaren har i sin 
redovisning av stresstesterna redogjort för att bassängen trots detta uppfyller 
gällande krav och att armeringen är opåverkad. SSM bedömer att vidare 
analys av dessa sprickor krävs innan detta ställningstagande kan verifieras.  
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Från resultatet av analyserna för bortfall av huvudvärmesänka (bortfall av 
kylning) framgår att tillståndshavaren inte fullständigt redovisat hur 
rörelsefogarna mellan förvaringsdelarna påverkas i långtidsförloppet vid 
överskriden drifttemperatur samt vilka marginaler som råder under dessa 
förhållanden och vidare analyser av detta behöver därför genomföras. Likaså 
bör man se över driftbegränsningar avseende isolering av bassänger i 
mottagningshallen. 
  
Avseende haverihantering och beredskap konstateras att resursbehovet vid 
extrema situationer som medför en samtidig påverkan på närliggande 
kärnkraftverk inte har kunnat verifieras och bör därmed utredas vidare, 
speciellt med avseende på tillgången till räddningstjänstens resurser. 
 
SKB:s ansökan om uppförande och drift av inkapslingsanläggningen 
Clink  - Föreläggande om uppdatering av säkerhetsredovisningen för Clab 
(100). 
SSM:s inledande granskning av SKB:s ansökan om uppförande och drift av 
inkapslingsanläggningen Clink har genererat en rad 
granskningskommentarer. Vid en översyn kan SSM konstatera att flera av 
dessa kommentarer även är giltiga för befintlig version av Clab:s SAR. Detta 
innebär att det finns brister i förhållande till nu gällande föreskrifter som 
SKB behöver åtgärda. Dessa brister förtydligas i punkterna 1-5 nedan enligt 
skälen för SSM:s beslut: 
 
1. Säkerhetsprinciper och säkerhetsfunktioner: 
Av 3 kap. 1 § SSM:s föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i 
kärntekniska anläggningar följer bland annat att en kärnteknisk anläggning 
ska vara konstruerad så att den har tålighet mot händelser och förhållanden 
som kan påverka anläggningens barriärer eller säkerhetsfunktioner. I 1 kap. 
2 § SSMFS 2008:1 definieras begreppet ”säkerhetsfunktion” som tekniska 
system som en anläggning har försetts med för att på ett specifikt sätt skydda 
anläggningens barriärer. I Clab:s SAR tillämpas istället begreppet 
”skyddsfunktion”, vilket inte är explicit definierat i SSMFS 2008:1. SSM 
anser att det i Clab SAR är otydligt vad SKB menar med skyddsfunktion och 
hur SKB tolkar säkerhetsfunktion. SSM anser att SKB antingen bör följa de 
definitioner och principer som är vedertagna eller med tydlighet i SAR visa 
på att en minst likvärdig nivå av strålsäkerhet uppnås. SSM vill i detta 
sammanhang upplysa SKB om att utrustning som krediteras i SAR bör vara 
säkerhetsklassad. För att utrustning ska få tillgodoräknas i analyserna, 
behöver den: 

� vara dimensionerad för aktuell påkänning, 
� provas på relevant sätt, 
� vara kravställd i SAR, samt 
� vara driftklarhetsverifierad. 
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2. Händelseklassning: 
Av 4 kap. 1 § andra stycket SSMFS 2008:1 följer att en anläggnings 
säkerhetsanalyser ska vara grundade på en systematisk inventering av de 
händelser, händelseförlopp och förhållanden som kan leda till en radiologisk 
olycka samt att sådana händelser, förlopp och förhållanden ska indelas i 
händelseklasser. För varje händelseklass ska det genom kvantitativa analyser 
visas att gränsvärden för barriärer innehålls samt att radiologiska 
omgivningskonsekvenser är acceptabla i förhållande till värden som anges 
med stöd av strålskyddslagen (1988:220). Närmare bestämmelser om 
indelning i händelseklasser och analysförutsättningar för kärnkraftsreaktorer 
finns i SSM:s föreskrifter (SSMFS 2008:17) om konstruktion och utförande 
av kärnkraftsreaktorer. Någon motsvarande precisering för andra kärnteknis-
ka anläggningar finns inte. Av Clab:s SAR framgår att händelseklassning är 
utförd med utgångspunkt från den indelning av händelser som görs vid 
säkerhetsanalys vid kärnkraftsreaktorer, enligt principerna i SSMFS 
2008:17. SKB behöver emellertid i SAR förtydliga sin redovisning av 
händelser. SKB behöver till SSM motivera varför principerna för 
händelseklassning enligt SSMFS 2008:17 inte följs fullt ut. Exempelvis 
noterar SSM att Clab SAR redovisar en ihopslagning av händelseklasserna 
H3 och H4 till H3/H4 samt att H5 behandlas som en restrisk och inte H5 
händelser. 
 
3. Principer för indelning i säkerhets- och kvalitetsklasser samt tillämpning 
av dessa:  
Enligt 3 kap. 4 § SSMFS 2008:1 ska byggnadsdelar, system, komponenter 
och anordningar vara konstruerade, tillverkade, monterade, kontrollerade 
och provade enligt krav som är anpassade till deras funktion och betydelse 
för anläggningens säkerhet. Ett klassningssystem ska tillämpas för styrning 
av kraven på konstruktion, tillverkning, installation samt kvalitetssäkrings-
åtgärder. I Clink-granskningen påpekar SSM att myndigheten i ett senare 
skede ska ta ställning till om klassningsprinciper enligt ANSI/ANS 51.1 och 
ANSI/ANS 52.1 är tillämpbara för en sådan anläggning som Clink för att 
uppfylla kraven i 3 kap. 4 §. Myndigheten vill göra SKB uppmärksam på att 
detta även kan komma att behöva beaktas i SAR för Clab och anser därför 
att bolaget behöver motivera klassningsprinciperna för anläggningen. 
Bassängportarna i förvaringsbassängerna för Clab är klassade som säkerhets-
klass 3 vilket också bestämts i ett tidigare myndighetsbeslut. Bassängportar-
na är en mekanisk anordning med uppgift att uppbära inre tryck vilket inne-
bär att de omfattas av 4 kap. 1 § SSM:s föreskrifter (SSMFS 2008:13) om 
mekaniska anordningar i vissa kärntekniska anläggningar och behöver 
således kvalitetsklassas enligt dessa föreskrifter. SKB har trots tidigare 
beslut inte kvalitetsklassat bassängportarna i system 223. Av SKB:s 
redovisning; Clab – Referensrapport till SAR allmän del kapitel 3 – 
Tolkning och tillämpning av krav i SKIFS 2005:2 framgår att system 733 
(nytt avsaltat vatten, säkerhetsklass 4) och system 735 (renat avsaltat vatten, 
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säkerhetsklass 4) består av vattentankar som i sin tur försörjer system 736 
(reservspädmatningssystem, säkerhetsklass 3) i anläggningens 
förvaringsbassänger. Med stöd av 3 kap. 4 § SSMFS 2008:1 samt bilaga 2 
(Konstruktionsregler) till 4 kap. 2 § samma föreskrifter anser SSM att SKB i 
SAR behöver motivera denna inkonsekvens eller göra klassningen stringent. 
 
4. Probabilistiska metoder i säkerhetsanalyser för Clab: 
Av 4 kap. 1 § femte stycket SSMFS 2008:1 följer att utöver deterministisk 
analys ska anläggningen analyseras med probabilistiska metoder för att ge en 
så allsidig bild som möjligt av säkerheten. I allmänna råd till denna 
bestämmelse påpekas att de deterministiskt analyserade kraven utgör 
grunden för anläggningens drifttillstånd. Kraven på anläggningens 
utformning bör verifieras och utvecklas med hjälp av probabilistiska metoder 
så att en säkrare grund för utformningen uppnås. Dessutom påpekas i råden 
att beroende på typ av anläggning samt verksamhetens komplexitet och 
riskbild varierar också behovet av detaljeringsgrad och omfattning av de 
probabilistiska analyserna. SSM noterar att enligt SAR för Clab är det enbart 
fyra system som är analyserade med probabilistiska metoder. Myndigheten 
ställer sig därför frågande till SKB:s tolkning och tillämpning av 
bestämmelserna i 4 kap. 1 § femte stycket. SSM anser att nuvarande 
omfattning av analys med probabilistiska metoder inte är tillräcklig och att 
SKB behöver komplettera SAR i detta avseende. 
 
5. Säkerhetsredovisningens aktualitet: 
I 4 kap. 2 § första stycket SSMFS 2008:1 ställs det krav på att en SAR 
sammantaget ska visa hur anläggningens säkerhet är anordnad för att skydda 
människors hälsa och miljön mot radiologiska olyckor. Redovisningen ska 
avspegla anläggningen som den är byggd, analyserad och verifierad samt 
visa hur gällande krav på dess konstruktion, funktion, organisation och 
verksamhet är uppfyllda. I 4 kap. 2 § tredje stycket ställs det också krav på 
att en anläggnings SAR ska hållas aktuell. SSM har i sin granskning noterat 
att SKB i SAR för Clab hänvisar till äldre föreskrifter. Detta gäller SKIFS 
2005:2 som har ersatts av SSMFS 2008:13. Då nya föreskrifter träder i kraft 
åligger det en tillståndshavare att värdera ändringarna och därefter vidta de 
eventuella åtgärder som krävs samt uppdatera SAR. SKB ska uppdatera SAR 
för Clab med avseende på inaktuella föreskrifter. 
 
SKB:s åtgärdsplan och åtgärder avseende 1-5: 
SKB har lämnat förslag på åtgärder med anledning av föreläggande om 
uppdatering av SAR för Clab. SKB har till dags dato tagit fram en tidssatt 
åtgärdsplan för punkterna i föreläggandet. Syftet med åtgärdsplanen är enligt 
SKB dels att övergripande beskriva SAR:ens framtida utveckling i ett längre 
tidsperspektiv, dels att omhänderta specificerade åtgärder som svar på 
föreläggandet.  
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Vid tidpunkten för fastställande av PSR pågår SSM:s uppföljning avseende 
SKB:s åtgärder av föreläggandepunkterna 1-5 (100). Mer detaljerad 
redovisning och sammanfattning av uppföljningen framgår i dokument SSM 
2009/4268-27 (101). 

8.2 Förteckning av förelägganden och beslut   
I detta avsnitt finns en förteckning över ärenden med SSM:s förelägganden 
eller beslut som har använts vid bedömningarna i SSM:s samlade bedömning 
av förutsättning för fortsatt drift fram till nästa helhetsbedömning 2019. 
Syftet med förteckningen är att komplettera och aktualisera annat 
granskningsunderlag som använts, dvs. ÅHB, kompletteringar och 
tillsynsrapporter. Den samlade bedömningen framgår i avsnitt 8.3. I avsnitt 
8.1. beskrivs två ärenden mer ingående, dvs. Stresstesterna och Föreläggande 
om Clab SAR utifrån granskning av Clink. Pågående förelägganden som 
bedömningsunderlag förekommer också i andra delar av rapporten, främst i 
PSR avsnitt 7. SSM:s bedömning av framtidsanalys.  
  

x Clab SAR med avseende på spricka i bassäng (102). 
SKB uppger att slutliga kompletteringar är klara till den 31 oktober 
2015.  
 

x Åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar 
(103). 
Genomförande av åtgärder pågår. 
 

x Föreläggande om åldringsprogram Clab - Tillsyn inom området 
åldringshantering (76). 
Genomförande av åtgärder pågår. 
 

x Åtgärder inom beredskap vid Clab (104). 
Genomförande av åtgärder pågår. 
 

x Informationssäkerhet ISÄK (105). 
SKB utför löpande bevakning av projekt ISÄK. 
 

x Redovisning av handlingsplan – PFFS m/s Sigrid (106).  
Genomförande av åtgärder pågår. 

 
x Funktionskontroller och underhåll av utsläppssystem (107). 

SKB har tagit del av föreläggandet. 
  

x Arkivinspektion CLAB - Uppföljning av SKB:s åtgärder efter 
föreläggande (108). 
Ärendet är avslutat efter att SKB har åtgärdat alla 
föreläggandepunkter. 
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Dessutom har följande underlag använts för SSM:s samlade bedömning av 
förutsättningar för fortsatt drift fram till nästa helhetsbedömning 2019: 

x Långsiktig säkerhet vid slutförvaring av epoxiingjutna bränslerester 
(109). 
Ärendet är avslutat. Frågan om bränsleresterna tas upp på nytt i 
samband med prövningen av slutförvaret för använt kärnbränsle. 
  

x Clab – Anmälan av plan för fysiskt skydd & Clab - Anmälan av 
ändring i STF (110), (111).  
Granskning pågår.  

8.3 SSM:s samlade bedömning av förutsättningar för fortsatt 
drift   
SSM gör den samlade bedömningen att SKB, med de strategier som 
sammantaget beskrivs i ÅHB tillförsäkrar att det finns förutsättningar för en 
fortsatt strålsäker drift av Clab fram till 2019. SSM anser dock att det även 
finns brister som kan behöva omhändertas. SKB bör gå igenom identifierade 
brister i rapporten och bedöma om de fortfarande är aktuella eller om de 
redan är omhändertagna av SKB. 
 
För flertalet brister som identifierats i denna rapport har SSM i den löpande 
tillsynen och i pågående prövning beslutat om förelägganden om 
redovisningar och åtgärder som SKB har genomfört eller ska genomföra.  
Det åligger SKB att fortlöpande analysera och bedöma sin verksamhet på ett 
systematiskt sätt så att kraven på strålsäkerheten uppfylls. 
 
Den genomförda granskningen av SKB:s ÅHB har omfattat dels att bedöma 
på vilket sätt den kärntekniska anläggningen Clab vid prövningstillfället år 
2009 uppfyllt gällande strålsäkerhetskrav, dels att bedöma vilka 
förutsättningar som från och med år 2009 finns för att driva anläggningen på 
ett strålsäkert sätt fram till nästa prövningstillfälle år 2019. 
 
SKB har i den framtagna ÅHB-rapporten begreppsmässigt strukturerat sin 
analys i nutid, framtid samt föreslagna och planerade åtgärder. Detta görs 
avseende de i SSMFS 2008:1 vedertagna kravområdena 1-17. I analyserna 
beskriver SKB sina slutledningar på ett konkret sätt. SKB har sedan också 
gjort sammanfattande bedömningar av de olika analyserna.  
 
SKB tar ställning till förutsättningarna för säker drift, dels inom de nämnda 
avsnitten i ÅHB om nutids-, framtids- och åtgärdsanalyser, dels framför 
SKB ett ställningstagande på en mer övergripande nivå. Inom kravområde 1. 
Konstruktion uppger SKB bl.a. att det för Clab tillgodoräknas fyra 
säkerhetsfunktioner. Senare underlag från bl.a. stresstesterna visar också på 
att SKB planerar att vidta en rad åtgärder för att ytterligare skapa redundans 
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för säkerheten.  
 
SSM bedömer att SKB behöver analysera strålsäkerheten ställt i relation till 
anläggningens driftstid. I takt med att Clab åldras kan förutsättningarna vad 
avser integriteten gradvis påverkas, vilket behöver utvärderas särskilt för att 
säkerställa att anläggningen sett över driftstiden kan drivas på ett 
förutsägbart sätt. En av förutsättningarna för en sådan utvärdering är också 
ett föreläggande om åldringsprogram som SSM beslutat om (76). 
 
SSM anser att SKB inför kommande driftsperiod fram till 2019 behöver 
bredda sitt perspektiv för den övergripande bedömningen av fortsatt 
strålsäker drift. Det ställs krav för ÅHB att en sammanfattande bedömning 
av strålsäker drift baserat på analyser inom kravområdena ska ingå i 
helhetsbedömningen. SSM anser att det finns fler kravområden än 
konstruktion med övergripande betydelse för strålsäkerheten och att samtliga 
17 definierade kravområden bör beaktas i en sådan sammanfattande 
bedömning. 
 
SSM anser vidare att påverkan på Clab från kommande förändringar i 
verksamheten på motsvarande sätt behöver uppmärksammas avseende 
säkerhetsfrågornas bredd i kommande ÅHB. Några av dessa förändringar är: 

x Clink 
x Utbränningskreditering  
x Utbyggnad av lagringskapacitet. 

 
SSM förväntar sig att SKB åtgärdar de brister i verksamheten som SSM har 
identifierat. SSM har vid granskningen av SKB:s ÅHB också i förekom-
mande fall gjort bedömningar om brister avseende underlagets kvalitet i 
sådana fall där underlaget inte har haft ett tillräckligt djup för att belysa 
säkerhetsfrågan enligt något specifikt krav. SSM beskriver bedömningar och 
samlade bedömningar om båda typerna av brister detaljerat i följande PSR 
avsnitt:   

x 6 – 6.18 SSM:s bedömning av nutidsanalys, 
x 7 –7.18 SSM:s bedömning av framtidsanalys. 

 
SSM anser att brister avseende ÅHB redovisningens kvalitet bör värderas, 
lämpliga åtgärder vidtas och erfarenhetsåterföras inom SKB:s organisation. 
Krav avseende PSR redovisningens kvalitet framgår i AR 4 kap. 4§ 
SSMFS2008:1.  
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