
Hej	  igen!
	  
Här	  kommer	  översändes	  de	  begärda	  dokumenten.	  Vänligen	  notera	  att	  dokumenten	  är	  företagsinterna
och	  vi	  ber	  dig	  därför	  inte	  lämna	  ut	  dem	  utanför	  SSM.
	  
De	  översända	  dokumenten	  utgör	  specifikationer	  som	  legat	  till	  grund	  för	  tillverkning	  av	  ett	  antal
kapselkomponenter	  vilka	  beskrivs	  i	  Tillverkningsrapporten.	  Notera	  att	  dessa	  komponenter	  har
tillverkats	  enligt	  en	  snävare	  kravnivå	  än	  den	  som	  redovisas	  i	  TR-‐10-‐14.	  Vi	  kan	  vid	  ert	  besök	  på
Kapsellaboratoriet	  den	  15/9	  närmare	  förklara	  hur	  vi	  arbetar.
	  
Vänliga	  hälsningar,
/Sofie
	  
	  
Från: KTL MB ansökningar 
Skickat: den 2 september 2011 10:59
Till: 'Linder, Jan'
Kopia: Lars Birgersson; Olle Olsson; Ann Barnekow; Håkan Rydén
Ämne: Beträffande KTS011 mfl
	  
Hej	  Jan!
	  
Nu	  har	  jag	  spårat	  	  KTS001,	  KTS0002	  och	  KTS011.	  De	  är	  företagsinterna	  dokument	  som	  jag	  vet	  att	  SKI	  har
haft	  tillgång	  till	  tidigare.	  Nu	  när	  SKB	  är	  inne	  in	  tillståndsprocessen,	  behöver	  vi	  formalisera	  hur	  vi
hanterar	  denna	  typ	  av	  dokument.	  Vi	  är	  inte	  klara	  med	  det	  arbetet	  och	  jag	  återkommer	  därför	  senare	  i
detta	  ärende.
	  
Vänliga	  hälsningar,
/Sofie
tel:	  459	  85	  89
	  
	  
Från: Linder, Jan [mailto:Jan.Linder@ssm.se] 
Skickat: den 30 augusti 2011 08:19
Till: KTL MB ansökningar
Ämne: SV: hemsida
	  
Hej
	  
Angående	  KTS011	  ver.8.0	  har	  jag	  en	  äldre	  version	  (KTS011	  ver.	  5),	  på	  detta	  dokument	  finns	  ett	  reg.nr
3425-‐2572.	  I	  övrigt	  finns	  en	  referens	  till	  KTS011	  bla	  i	  SKBdoc	  1175208.	  I	  SKBdoc	  1175208	  finns	  även	  en
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referens	  till	  KTS001	  ver.	  8.0	  och	  KTS0002	  ver.6.0	  om	  möjligt	  skulle	  jag	  även	  vilja	  ha	  dessa.
	  
Tack	  på	  förhand
	  
Jan
	  
Från: KTL MB ansökningar [mailto:ktlmb@skb.se] 
Skickat: den 29 augusti 2011 14:29
Till: Linder, Jan
Kopia: Lars Birgersson
Ämne: SV: hemsida
	  
Hej	  Jan!
	  
Tack	  för	  påpekande.	  Arbete	  pågår	  för	  att	  komma	  tillrätta	  med	  problemet.	  Det	  är	  tydligen	  inte	  så	  enkelt
att	  hitta	  vad	  det	  kan	  vara.	  Det	  besked	  vi	  har	  fått	  nu	  är	  att	  det	  förhoppningsvis	  kommer	  att	  vara	  OK
senast	  i	  morgon	  eftermiddag	  (30/8).
	  
Vad	  gället	  ”Teknisk	  beskrivning	  KTS011”	  för	  de	  gjutna	  insatserna,	  ska	  jag	  leta…	  	  Skulle	  underlätta	  om	  du
kan	  tala	  om	  i	  vilket	  dokument	  referenser	  anges.
	  
Vänliga	  hälsningar,
/Sofie
	  
	  
Från: Linder, Jan [mailto:Jan.Linder@ssm.se] 
Skickat: den 26 augusti 2011 09:29
Till: KTL MB ansökningar
Ämne: hemsida
	  
Hej
	  
Jag	  tänkte	  bara	  informera	  er	  att	  det	  verkar	  vara	  något	  fel	  på	  er	  hemsida	  vid	  sökning	  av	  publikationer.
	  
Vänligen
	  
Jan	  Linder
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