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Avstämningsmöte mellan SSM och SKB angående TPP 
kompletteringar den 5 mars 2014 

Deltagare 

SKB: Helene Åhsberg 
SSM: Michael Egan 

Agenda 

1. Genomgång av utestående frågor 
Deltagarna gjorde en grundlig genomgång av läget när det gäller kompletteringar. SSM 
fortsätter med bedömningar om granskningsbarhet av ansökningarna med hänsyn till de 
senaste kompletteringarna, och föreslår möten (samordnad mellan ME och HA) där 
sådana krävs för att slutföra utestående begäran. 
 
SYS:   Avstämningsmötet den 18 mars angående MKB förlängs med en timme.  Före mötet kommer SKB att lägga fram sin approach till besvarande av frågan om 

”Hultsfred som alternativ plats” (SSM2011-2426-142).  SSM välkomnar eventuella specifika frågor från SKB angående hur man kommer 
att ta itu med kvarstående kompletteringsbegäran. 

 
Clink:   HA och ME håller sig uppdaterade och närvarar vid eventuella möten som äger 

rum före SKB:s leverans i månadskiftet juli-augusti. 
 
UDS:   SSM kommer inom kort med förslag till uppföljning av kvarstående frågor om 

metoder och planer for detaljundersökningar, kontrollmetoder och korrigerande 
åtgärder. 

 
GLS:  SSM föreslår ett avstämningsmöte angående degraderingsprocesser för kapseln 

under v.17. SKB kommer att informera så snart som möjligt angående berörd 
personals och konsulters tillgänglighet.  Planer för en lägesrapport om SKB:s korrosionsförsök, samt eventuella 
konsekvenser för ansökan av pågående forskningsarbete, kan diskuteras vid det 
planerade avstämningsmötet.  Underlagsrapporter nämnda i senaste kompletteringar (TR-13-27. R-13-50, 
R-12-17) kommer att levereras inom de kommande veckorna. Publiceringstid för 
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sådana dokument är påverkad av det totala antalet R- och TR-rapporter som 
hanteras av SKB.  SKB kommer vid mötet den 11 mars ta upp en fråga rörande svarsdatum angivet i 
SSM:s senaste kompletteringsbegäran om Inverkan av koppartjocklek på kapselns 
designanalys.  SKB har nyligen konstaterat (SKBdoc 1429433, 2014-02-25) att framtagande av 
de mellanresultat från biosfärsmodelleringen som SSM efterfrågat kan medföra ett 
omfattande arbete. SSM överväger vikten för granskningsprocessen av att få dessa 
specifika resultat och stämmer av med SKB.  Om SKB vill är SSM öppen för möjligheten till ett avstämningsmöte angående 
kvarstående kompletteringar kring kriticitetsfrågor, vilka handlar mest om den 
förväntande detaljeringsgraden. SSM:s ledande handläggare i denna fråga är dock 
otillgänglig fram till efter sommaren.  SSM överväger att komma fram med ytterligare kompletteringsbegäran angående 
antaganden kring bränsleupplösning och en ny begäran kring antaganden som 
underbygger SKB:s analys av det allmänna korrosionsscenariot. 

2. Inplanerade möten 
11 mars Kapselfrågor (exklusive degraderingsprocesser) 
18 mars MKB  
24 april Kvalitetsgranskning hydrogeologiskmodellering 
v.17 Degraderingsprocesser för kapseln (förslag) 

3. Övrigt  SKB är intresserad av att veta när rapporterna från SSM:s konsulters arbete under 
2013 kommer att publiceras. SSM anger att 24 Technical Notes har tagits fram och att 
samtliga rapporter troligen kommer att publiceras under kommande två månader. SKB 
kommer att informeras när rapporter ges ut.  SKB är intresserad av att veta mer om omfattningen av SSM:s forskning med 
kopparkorrosion och när några resultat kan förväntas. Detta kan diskuteras vid det 
planerade avstämningsmötet angående degraderingsprocesser för kapseln.  SSM informerade om sina översiktsplaner med avseende på att kungöra SKB:s 
ansökningar, vilket kan ha konsekvenser för hur SKB redovisar och sammanfattar sina 
kompletteringar. 

4. Nästa möte 
Ordnas vid behov. 
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