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Dialogmöte med SKB angående underlag till 
ansökan inför uppförande Kärnbränsleförvaret 
Mötet ägde rum virtuellt med stöd av Skype 

Datum 
6 november 2020 

Deltagare 
SKB: Ingrid Aggeryd, Georg Lindgren, Kristina Skagius, Magnus Westerlind, Helene 
Åhsberg 
SSM: Ansi Gerhardsson (del av mötet), Maria Bergström, Patrik Borg, Annika Bratt, 
Bengt Hedberg, Elisabet Höge, Jinsong Liu, Carl-Henrik Pettersson, Bo Strömberg (del av 
mötet), Biruk Woldemedhin, Henrik Öberg, Michael Egan  

Minnesanteckningar 

Bakgrund 
SKB presenterade för SSM i januari 2019 ett förslag på omfattning av ansöknings-
handlingar för uppförande av planerade kärntekniska anläggningar (Kärnbränsleförvar, 
Clink och SFR-utbyggnad) (SSM2018-1610-9). Vid ett senare dialogmöte i februari 2020 
presenterade SKB en övergripande bild av dokumentstrukturen för Kärnbränsleförvaret, 
med fokus på det planerade innehållet i den del av PSAR som avser redovisning av 
strålsäkerhet efter förslutning (SSM2018-1610-18). Föreliggande möte ägde rum på 
SKB:s begäran i syfte att presentera för SSM i mer detalj bolagets syn på upplägget av 
övriga delar av en ansökan inför uppförande Kärnbränsleförvaret. 
 
SKB betonade att tanken med presentationen var att SSM ska få en närmare inblick i 
helheten av ansökan, inklusive de olika dokumentens syfte och omfattning, även om det 
precisa innehållet i många fall återstår att utarbeta. Detta återspeglar till viss del pågående 
projektering, vilket eventuellt kan ge upphov till nya frågor och innebär att det kan för 
några av dokumenten bli först en bit in i nästa år (2021) innan deras innehåll är fastställt. 
Dessutom utgör PSAR en central utgångspunkt för övriga delar av ansökningsunderlaget 
(t.ex. avseende utveckling av produktionsrapporter samt planer för utveckling av 
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säkerhetsanalysen). Fortsatt arbete med framtagning av PSAR kan därmed i sin tur 
påverka innehållet i flera av de dokument som beskrivs i presentationen. 

SKB:s presentation 
SKB:s presentation bifogas till dessa minnesanteckningar. En viktig utgångspunkt för 
flera av de dokument som avser planer och program anses vara SSM:s förväntningar 
enligt myndighetens granskningsrapporter. I det som följer sammanfattas kortfattade 
viktiga aspekter av den efterföljande diskussionen och frågor från SSM. 

Bild 6 – Principer för ansökningshandlingar 
x SKB förklarade att ansökan avgränsas till uppförandeskedet främst för att 

understryka vikten av det stegvisa prövningsförfarandet. PSAR-dokumentationen 
beskriver den planerade anläggningen i drift och efter förslutning men dokument 
som avser t.ex. anläggningens säkerhetstekniska driftförutsättningar återstår att 
redovisa inför det att anläggningen tas i provdrift respektive rutinmässig drift. 

Bild 8 – Ansökansstruktur 
x SKB konstaterar att de första fyra gråmarkerade delarna av dokumentpaketet har 

som syfte att underlätta granskningen genom att främja förståelse för hur 
underlaget till ansökan har sammanställts. I dessa delar behandlas således inte 
sakfrågor i någon större utsträckning. 

x Den övergripande strukturen skiljer sig från den som presenterades i februari 2020 
i endast ett avseende – hantering av frågor som lyfts i SSM:s granskning av 
tillståndsansökan sammanställs i ett separat dokument snarare än som en bilaga 
till läsanvisningen. En begreppslista biläggs läsanvisning för att underlätta 
förståelse för termer som ingår i ansökan men inte är del av de begrepp som ingår 
i PSAR:s begreppslista. 

Bild 11 – Hantering av SSM:s granskning och Utveckling sedan föregående steg i 
tillståndsprövning 

x SKB bekräftar att redovisning av Utveckling sedan föregående steg innefattar 
både teknikutveckling och eventuella förändringar i förutsättningar som har 
betydelse för slutförvarets konstruktion, verksamhet och planering. Förändringar i 
kunskapsbasen (t.ex. pga. forskningsresultat) beskrivs inte som egen punkt, men 
ingår genom beskrivningarna av motiven till ändringar, exempelvis i slutförvarets 
konstruktion. 

x SSM påminner om att i SKB:s presentation i januari 2019 (SSM2018-1610-9) 
fanns principen om att PSAR redovisas utifrån ett ”föreskriftsfrys” varmed för 
nya och ändrade bestämmelser som tillkommit efter den tidpunkten redovisas i en 
gap-analys. I överensstämmelse med den tidigare presentationen ingår denna gap-
analys i SKB:s redovisning av principiella ändringar gentemot föregående steg i 
syfte att visa bolagets värdering av inverkan på verksamheten av tillkommande 
krav jämfört med det som redovisas i ansökningsunderlaget. 

Bild 14 – Omfattning av PSAR 
x I framtagande av PSAR förutsätter SKB att SSM:s förslag på villkor avseende en 

stegvis prövning godtas av regeringen. SKB noterar att eventuella ytterligare 
regeringsvillkor kan påverka övriga aspekter av ansökans struktur och innehåll. 

Bild 15 – Suus 
x SKB anger att metodikredovisning samt relaterade åtgärder och kontrollprogram 

för frågor så som berguttag återstår att fastställas, delvis på grund av det pågående 
parallella projekteringsarbetet. SKB konstaterar även att i frågan om uttag av 
bergutrymmen under uppförande finns viktig samordning mellan Suus och 
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bolagets planer för utveckling av produktionsrapporten avseende Bergutrymmen 
(bild 25). 

Bild 23– Plan för SAR – Kapsel med använt kärnbränsle 
x SSM skulle vilja veta i vilken utsträckning det kan förväntas en redovisning av 

SKB:s planer för tillämpning av acceptanskriterier för kärnämne och kärnavfall 
enligt 6 kap. 11 § SSMFS 2008:1 för kapslar och deras innehåll vid gränssnittet 
mellan Kärnbränsleförvaret och Clink-anläggningen. SKB svarar att kravbild för 
kapseln utifrån slutförvarsperspektiv ställs inom ramen för produktionsrapporter 
för Kärnbränsleförvaret, som innehåller acceptanskriterier för kärnämne, 
kärnavfall och kapslar. SSM framhåller att 6 kap. 11 § SSMFS 2008:1 kräver att 
uppgifter om acceptanskriterier och deras härledning ska ingå i säkerhets-
redovisning och att frågan därför behöver formellt beaktas även i framtagande av 
PSAR inför uppförande. 

Bild 24 – Plan för SAR – Buffert, återfyllning, valvplugg och förslutning 
x SKB bekräftar att begreppet valvplugg används för pluggen som försluter en 

deponeringstunnel. 

Bild 25 – Plan för SAR – Bergutrymmen 
x SKB anger att omfattningen av de ”tillhörande undersökningar, övervakning och 

tester under uppförandefasen” som ska genomföras under uppförandeskedet 
(andra punktsatsen) ännu inte har fastlagts. En beskrivning av (bl.a.) övergripande 
aspekter av integrations- och samfunktionstester inom bergutrymmen under 
uppförandefasen kommer att återges i dokumentet som avser SKB:s övergripande 
planer för Utveckling av produktionsrapporter (bild 22). 

Bild 29 – Detaljundersökningar – tillfarter och centralområde 
x SKB återkommer med förslag på ett specifikt dialogmöte efter årsskiftet med 

fokus på detaljundersökningar och övervakning under uppförande. 
x SKB ser även ett behov av att stämma av mot SSM:s planer för uppföljning under 

uppförandefasen i frågan om avrapportering av resultat från detaljundersökningar, 
övervakning och uppdatering av den platsbeskrivande modellen. 

Övriga punkter 
SKB angav att bolaget planerar för att samtliga delar av ansökningsunderlaget avseende 
Kärnbränsleförvaret ska lämnas in samtidigt. 
 
Anteckningarna har nedtecknats av Strålsäkerhetsmyndigheten och har skickats till SKB 
för faktakontroll. 

Bilaga 
SKBdoc 1915433. Möte SSM-SKB – Upplägg ansökan inför uppförande 
Kärnbränsleförvaret, 2020-11-06. 


