
Företagsintern DokumentID 
1080448

Version 
3.0

Status 
Godkänt

Reg.nr Sida 
1 (7)

Projektplan Författare 
Christian Nyström

Skapad den 
2007-05-24

Granskad av
Allan Hedin (SG)
Ingrid Aggeryd

Granskad datum
2009-04-27
2009-04-27

Godkänd av
Olle Olsson

Godkänd datum
2009-04-27

Ärende Gäller Fr.o.m

Tillhör Gäller T.o.m

Bilaga Ersätter

Projektplan Kärnbränsleprojektet -
Säkerhetsanalys

1080448 - Projektplan Karnbransleprojektet - Sakerhetsanalys.doc Svensk Kärnbränslehantering AB
Box 5864, 102 40 Stockholm
Besöksadress Brahegatan 47
Telefon 08-459 84 00 Fax 08-661 57 19
www.skb.se
556175-2014 Säte Stockholm

1 Projektets namn

Projektets namn är Kärnbränsleprojektet – Säkerhetsanalys. Projektet kallas även SR-Site och 
kodas enligt det i SKB:s ekonomisystem. I denna projektplan benämns projektet SR-Site.

2 Beställare

Beställare av projektet är Olle Olsson, projektchef för Kärnbränsleprojektet. Projektet ligger 
organisatoriskt under avdelning P.

3 Bakgrund, mål och omfattning av projektet

Projektets mål är att leverera en analys av den långsiktiga säkerheten för slutförvar vid vald plats 
(Forsmark eller Laxemar) samt att ge underlag för platsvalet. Projektet omfattar:

- upprättande av en säkerhetsrapport med underlagsrapporter för ansökan enligt KTL
(Kärntekniklagen) om uppförande av slutförvaret (SR-Site). Säkerhetsrapporten ska 
omfatta analys av den långsiktiga säkerheten för slutförvar lokaliserat till den valda platsen
(Forsmark eller Laxemar).

- upprättande av en kortfattad rapport på svenska baserad på SR-Site som underlag för 
ansökan enligt MB (Miljöbalken).

- att lämna underlag vad gäller långsiktig säkerhet till den miljökonsekvensbeskrivning som 
tas fram för ansökningarna.

- att ge återkopplingar till undersökningar och platsmodellering under projektets gång, bland 
annat baserat på resultatet av myndigheternas granskning av SR-Can.

- att ge återkoppling till Projektering Slutförvar och till enhet TU i syfte att anpassa 
slutförvarets tekniska lösningar och utformning till den långsiktiga säkerheten med hänsyn 
till platsernas förutsättningar.

- att medverka vid framtagande av underlag för samråd med olika parter
- att ge underlag till platsvalet.
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4 Organisation

4.1 Kärnbränsleprojektet

Hur SR-Site ingår i Kärnbränsleprojektets organisation framgår enligt figur nedan.
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Figur 1. Kärnbränsleprojektets organisation.

Projektet SR-Site (Säkerhetsanalys) ingår som ett delprojekt i Kärnbränsleprojektet och ligger 
därför organisatoriskt under avdelning P. 

4.2 SR-Site

SR-Site bemannas främst av handläggare från enheten Säkerhet och Vetenskap (TS) på avdelning 
Teknik (T) på SKB. Utöver dessa deltar externa konsulter samt resurser från andra avdelningar och 
enheter på SKB i projektet. Organisationen för SR-Site visas i figur 2.
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Figur 2. Projektorganisation SR-Site

4.2.1 Funktionsbeskrivningar

Arbetsuppgifterna inom projektet har delats in i ämnesområden. Dessa områden har avgränsade 
ansvars- och arbetsområden, i stora drag enligt följande:

Projektledarens (Allan Hedin) ansvar och befogenheter framgår av SD-002 Projektprocessen.
Projektledaren har till den biträdande projektledaren (Kristina Skagius) delegerat ansvaret för 
tids- och granskningsplaner samt arbetet med QA-frågor.

Projektadministration (Christian Nyström)

 Är sekreterare vid projektmöten
 Upprättar budget, följer upp och rapporterar till projektledaren
 Har löpande kontakt med Rapportproduktion

Kvalitets- och miljösamordnarens (Christian Nyström) ansvar och befogenheter framgår av SD-
025 Kvalitets- och miljöledning i projekt och QA-plan SR-Site.

Ämnesansvariga

 leder och samordnar analyser och resultatrapportering inom respektive ämnesområde
 har befogenheter att prioritera arbetet med SR-Site samt att handla upp resurser för 

genomförandet (gäller SKB-anställda).

Ämnesansvariga är

Allan Hedin (AHn) Metodik

Fredrik Vahlund (FV) Datarapport (huvudansvarig), Model summary report

Martin Löfgren (extern konsult) Datarapporten

Beställare
Olle Olsson

Projektledare
Allan Hedin

Styrgrupp
OO, TH, ANy, PW, IA

Ämnesansvariga
AHn, PS, JOS,  UK, TLi, JON, IPu, LW, CLil, RM, KS, FV, CGr, MaW, JA, KSk, MLöf

Administration
Christian Nyström
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Christina Greis (CGr) Dosberäkningar

Tobias Lindborg (TLi) Biosfär (huvudansvarig)

Ulrik Kautsky (UK) Biosfär

Jan-Olof Selroos (JOS) Hydrologi och radionuklidtransport i geosfären

Patrik Sellin (PS) Buffert, återfyllning, förslutning

Christina Lilja (CLil) Kapsel (huvudansvarig)

Kastriot Spahiu (KS) Bränsle (huvudansvarig)

Lars Werme (LW) Kapsel, bränsle

Ignasi Puigdomenech (IPu) Geokemi

Magnus Westerlind Linjerapporter

Jens-Ove Näslund (JON) Klimatrelaterade frågor

Raymond Munier (RM) Geologi

Johan Andersson (extern konsult) Metodik, sammanhållning av bergmekaniska 
frågor samt kopplingar mot platsundersökningar 
och projektering, Datarapport

Kristina Skagius-Elert (extern konsult) FEP-databas, sammanhållning av 
processrapporter, koppling mot platsmodellering 
Forsmark, intrångsfrågor

4.2.2 Ledningsgrupp

Ledningsgruppen fungerar som stöd för projektledaren. I den ingår Kristina Skagius-Elert, Johan 
Andersson och projektledare Allan Hedin. Ledningsgruppen sammanträder regelmässigt inför varje 
projektmöte samt i övrigt efter behov.

4.2.3 Styrgruppen

Styrgruppen för projektet består av Olle Olsson (ordförande), Tommy Hedman, Anders Nyström, 
Peter Wikberg och Ingrid Aggeryd.

4.2.4 Referensgrupp

Referensgrupp för projektet är relevanta delar av SIERG, kompletterat med Lucy Bailey (NDA)
inom området säkerhetsanalysmetodik.
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4.2.5 Befogenheter och attesträtt
För projekt SR-Site har Allan Hedin befogenhet att inom fastställd budget teckna 
avtal/beställningar och attestera fakturor för belopp upp till 400 kSEK. Beställningar/fakturor 
mellan 400 kSEK och 2 MSEK undertecknas/attesteras av Olle Olsson och belopp över 2 MSEK 
attesteras/undertecknas av Claes Thegerström. Ämnesansvariga beställer för projektet relevanta 
konsultinsatser inom sina respektive ansvarsområden.

5 Sekretessklassning

Denna projektplan klassas som företagsintern enligt Dokumenthanteringsplan för SD-002 
Projektprocessen.

6 Ändringshantering

Ändringar av projektplanen skall godkännas av beställaren.

7 Erfarenhetsåterföring

Genomförandet av SR-Site bygger på erfarenheter från flera tidigare säkerhetsanalysprojekt vid 
SKB, varav det senaste var SR-Can. Viktiga dokument vad gäller erfarenhetsåterföring är 
huvudrapport och huvudreferenser från SR-Can samt granskningsrapport från SKI och SSI. Den 
senare bygger på den av myndigheterna beställda internationella granskningen av SR-Can.

8 Planering

En första fas av projektet genomfördes fram till 2008-06-30. Målet med denna fas var att fastlägga 
planer för analysen i dess helhet, genomföra förberedande studier samt uppdatera och fastlägga 
metodiken för SR-Site, baserat bland annat på myndigheternas granskningssynpunkter på SR-Can. 

Återstoden av projektet detaljplaneras hösten 2008.

9 Tidsplan

Tidsplan för projektet upprättas i MS-Project och är en bilaga till denna projektplan.

10 Milstolpar och beslutspunkter
Projektet ska vara genomfört senast 2010-06-30.
De viktigaste milstolparna för tiden 2008-07-01 till projektslut är följande:
2009-01-02: Start av beräkningar
2009-05-31: Leverans av PM som underlag för platsval
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2009-06-30: Färdigställd remissversion av huvudrapport SR-Site med Forsmark som exempel.
2010-04-01: Granskningsversion (sak- och kvalitetsgranskning) av huvudrapporten SR-Site
2010-06-01: Slutversion för fristående granskning

11 Riskhantering

Riskhanteringen sker enligt gemensamma rutiner för Kärnbränsleprojektet.

12 Kvalitets- och miljöplan

En kvalitetsplan för SR-Site har upprättats enligt SKB:s rutiner för detta.

13 Budget

Budget upprättas och revideras årligen i samband med utformandet av SKB:s verksamhetsplaner. 
Budgeten för SR-Site ingår i Kärnbränsleprojektets budget. Kostnaden för personal från avdelning 
T ligger utanför budget.

14 Upphandlingsplan

För projektet SR-Site upprättas inte någon separat upphandlingsplan. Huvuddelen av projektets 
externa arbeten är en fortsättning på uppdrag som påbörjades i projektet SR-Can. Dessa utförs av 
högt specialiserade, ibland unika leverantörer som inte kan ersättas av andra utan avsevärda tids-
och/eller kvalitetsförluster.

15 Dokumenthanteringsplan

Dokument som genereras inom projektet hanteras enligt SKB:s gemensamma
dokumenthanteringsplan (SD-134) samt enligt dokumenthanteringsplan för Kärnbränsleprojektet. 
Projektspecifika dokument hanteras enligt projektets QA-plan.

16 Informationsplan

Informationsplan finns för SKB och denna omfattar Kärnbränsleprojektet.

17 Uppföljning och rapportering

Uppföljning till beställare mot tidsplan, budget och verksamhetsplan görs i samband med 
tertialsrapporteringarna.
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Vid avvikelser som påverkar huvudtidsplanen för Kärnbränsleprojektet eller budget avrapporteras 
detta omedelbart till beställaren. En årlig översyn av projektplanen till projektet görs i samband 
med verksamhetsplanering.

Projektet styrs genom större projektmöten cirka åtta gånger per år där projektgruppen deltar. 
Mindre möten med utvalda delar av projektgruppen samt externa experter hålls flera gånger per 
vecka. Styrande beslut fattas av styrgruppen som sammanträder enligt kallelser från beställaren.

Uppföljning mot tidplan, budget och verksamhetsplan görs till styrgruppen. Avvikelser som 
påverkar leveranstidpunkterna för projektets produkter eller budget rapporteras omgående till 
beställaren.

Projektet lämnar årligen underlag till verksamhetsplan gällande planerade kostnader, tidplan och 
förväntade tekniska resultat.

Projektet har en gemensam area på G-disken där dokument finns samlade. Vidare lagras de 
viktigaste dokumenten i SKBdoc. Projektet har även en area på www.projektplatsen.se för att 
möjliggöra extern delning av dokument.

Projektet levererar följande huvudprodukter, samtliga TR på engelska med svensk sammanfattning:

- Huvudrapport, uppskattningsvis 700 sidor, för den valda platsen
- FEP-rapport
- Processrapporter för bränsle/kapsel, buffert/återfyllning/förslutning, och geosfär
- Klimatrapport
- Modellrapport (Model Summary Report)
- Datarapport
- Radionuklidtransportrapport
- FHA rapport (Future Human Actions)

Ovanstående dokument kräver projektledarens godkännande före leverans.

Dessutom författas en rad underliggande rapporter, en svensk översättning av huvudrapporten samt 
en förenklad svensk version av huvudrapporten.

18 Projektresultat och Slutrapportering
Leveransen av de under punkt 17 uppräknade huvudprodukterna utgör resultat och slutrapportering 
från projektet. Inför projektets avslutning levereras dessutom en utvärderingsrapport.
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