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Avstämningsmöte KBS-3 och SFR-utbyggnad 

Mötet ägde rum virtuellt med stöd av Skype 

Datum 

23 september 2020 

Deltagare 

SKB: Ann Berg, Peter Selting, Gustav Dominicus, Ingrid Wigstrand, Magnus Westerlind, 

Helene Åhsberg, Susanne Hamlin Lindqvist, Torsten Leander 

SSM: Johan Anderberg, Ansi Gerhardsson, Ove Nilsson, Anders Viklund, Michael Egan, 

Henrik Öberg, Patrik Borg 

Mötesanteckningar 

Inledning 
SSM informerade om att myndigheten fortsätter följa Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer vilket bland annat innebär att verksamheten i stor utsträckning bedrivs 

på distans. I den mån tillsyn bedrivs på plats ute hos tillståndshavare sker det efter 

beredning för att minimera risken för smittspridning. 

SKB övergripande 
SKB informerade om att bolagets nya VD, Johan Dasht, har nu efter kompetensprövning 

tilldelats driftledningsnivå 1. 

 

SKB informerade vidare om att svängningar på elmarknaden påverkar bolagets ägare som 

initierat en översyn av kostnadseffektiviteten i bolaget. Endast besparingar som inte 

påverkar säkerheten är aktuella. 

 

SKB har beslutat att några av de planerade uppgraderingarna av befintlig anläggning i 

SFR är bättre att genomföra i samband med uppförandet av utbyggnaden. 

 

SKB konstaterade att konsekvenser av coronapandemin har präglat situationen sedan 

föregående möte, men utan att i någon större utsträckning påverka verksamheten negativt. 



 Sida 2 (3) 
 Dokumentnr: SSM2018-1610-25 

   
  

 

 

SKB konstaterade också att driftläget vid Clab och SFR är lugnt och stabilt. Bolaget 

informerade om att man för tillfället har mindre krångel med traversen i silon vid SFR, 

samt att bevakningscentralen vid SFR är tagen i drift. 

 

SKB informerade om att man före sommaren beslutade att tillfälligt pausa arbetet med 

Clink på grund av frågor kring framsteg med anläggningsprojektering. Projektet startades 

om efter sommaren. SKB utvärderar vad som föranledde stoppet för att ta tillvara 

erfarenheterna så att framdriften av pågående och framtida stora projekt underlättas. 

 

SKB informerade även om att Vattenfalls nuvarande vd och koncernchef, Magnus Hall, 

lämnar bolaget och att han den 1 november efterträds av Anna Borg. 

Aktuellt läge i PSU-prövningen 
SKB informerade om att resurser för anläggningsprojektering har omfördelats från PSU 

till projekt Clink. SKB:s bedömning är att detta inte kommer att påverka tidplanen för 

PSU. Detaljprojektering av bergarbeten har påbörjats, och arbete med analysen av 

långsiktig säkerhet löper på bra. 

 

SKB informerade att Östhammars kommunfullmäktige planerar att fatta beslut i 

vetofrågan inför regeringens beslut om ansökan om tillstånd att bygga ut SFR. Efter 

kommunens och regeringens beslut återkommer SKB till frågan om hur besluten påverkar 

tidpunkt för när ansökansunderlagen kan lämnas in till SSM. 

 

En demonstration av 3D-modellen av den planerade utbyggnaden skulle genomföras för 

SSM:s handläggare följande dag, den 24 september. SKB kommer i närtid att kontakta 

SSM för att boka in en tidpunkt för ett dialogmöte på handläggarnivå avseende hantering 

av radionuklidsorption i analysen av strålsäkerhet efter förslutning. 

 

SSM informerade om att planering inför granskning av PSAR pågår. Vidare informerade 

SSM att beredningen av tillsynsärendet som rör 1BMA:s befintliga skick kommer att 

avslutas under hösten. Resultaten har kopplingar till PSAR för den sammanbyggda 

anläggningen. 

Aktuellt läge i KBS-3-prövningen 

Clab/Clink 
SKB informerade om att kringliggande dokument till ansökan om Clab 11 000 ton är på 

intern remiss. SKB räknar med att handlingarna är klara att lämnas in till årsskiftet. 

 

SKB informerade om att den tillfälliga pausen för projekt Clink har föranlett en översyn 

av tidplanen eftersom det finns kopplingar till Clab 11 000 ton. Enligt SKB är det för 

tidigt att avgöra om det påverkar tidplanen. 

 

SSM informerade om att en ansvarig handläggare för beredningen av ansökan om Clab 

11 000 ton är utsedd. (Lisa Ranlöf). Arbetet med att ta fram en granskningsplan har 

påbörjats. Ett behov av att genomföra ett informationsmöte med SKB under hösten 2020 

har identifierats. 

 

SSM informerade om att myndighetens beredning av frågan om tillståndsvillkor för Clink 

fortlöper. Aktuell plan är att ärendet kommer avslutas under 2020. 
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Kärnbränsleförvar 
SKB informerade att fristående arbeten på platsen fortsätter, i linje med det som nämndes 

vid senaste mötet. En stor intern remiss angående stöddokumentation till ansökan förutom 

PSAR (t.ex. diverse planer, SUUS dokument), har ägt rum och projektet håller nu på med 

att sammanställa kommentarer. Detta förväntas i sin tur ge ett uppdaterat perspektiv på 

frågor avseende omfattningen av PSAR, där SKB ser ett behov av att ha dialog med SSM 

under hösten och förmodligen även efter årsskiftet i syfte att säkerställa att underlaget till 

en kommande ansökan är granskningsbart. 

 

SKB håller på att ta fram underlag till en mer detaljerad tidplan för projektet i sin helhet, 

med målet att frågan behandlas av SKB:s styrelse i mars 2021. Under tiden är tidplanen 

för framtagande av underlag till ansökan om uppförande oförändrad från det som 

presenterades vid det senaste mötet. SKB underströk att detta förutsätter att regeringen 

beviljar tillstånd enligt kärntekniklagen omkring årsskiftet 2020/21. Dessutom efter ett 

regeringsbeslut kan underlagen behöva stämmas av mot innehåll i beslutet. SKB bedömer 

att om Östhammars kommun fattar ett gynnsamt beslut i vetofrågan, som planeras till den 

13 oktober, så ökar chansen att arbetet med kärnbränsleförvaret kan gå vidare. 

 

SSM informerade om att förberedelser för granskning av PSAR pågår parallellt och 

gemensamt med myndighetens SFR-U-aktivitet. Förslag på tidpunkter för tekniska 

avstämningar och dialogmöten enligt SKB:s önskemål stäms av med SKB. 

 

SSM informerade också om läget rörande den kvalitetsgranskning av LOT-försöken som 

myndigheten gör inom ramen för sin bevakning av SKB:s Fud-program. 

Strategi för säkerhetsgranskning med fokus på säkerhet efter 
förslutning 
SKB presenterade en strategi för säkerhetsgranskning, se bilagan. 

 

SSM bad att få återkomma med kommentarer på strategin. 

Övrigt 
Efter fråga från SSM tog SKB på sig att under hösten återkomma med en beskrivning av 

vilka behov bolaget ser av avstämningsmöten, och i vilka konstellationer. 

Nästa möte 
Nästa avstämningsmöte genomförs fredagen den 20 november klockan 14:00-15:00 

(företrädesvis i SSM:s lokaler i Solna strand, alternativt via Skype om detta inte är 

möjligt). 

Bilaga 
SKBdoc 1909845. Presentation för SSM – Strategi för säkerhetsgranskning av säkerhet 

efter förslutning, 23 september 2020. 


