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Avstämningsmöte angående TPP mellan SSM och SKB  
den 5 september 2013 

Närvarande 

SKB: Saida L Engström, Olle Olsson, Helene Åhsberg 
SSM: Johan Anderberg, Ansi Gerhardsson 

Agenda 

SKB:s organisation 
Den nya organisationen presenterades. Helene kvarstår som projektledare för 
slutförvarsprojektet. Olle och Saida är placerade direkt under VD. Ny avdelningschef för 
”Kärnbränsle” är Martin Sjölund som börjar i slutet av hösten. 
 
Det pågår en diskussion inom SKB hur samordningen med Vattenfalls ledningssystem ska 
ske. 

SSM:s organisation 
Den organisationsförändring som trädde i kraft den 1 juli i år presenterades. 
 
En ersättare till Charlotte Ahlberg som biträdande projektledare ska tillsättas när hon går 
på föräldraledighet i slutet av november. 
 
Två nya medarbetare kommer till enheten för slutförvar. En med inriktning berg och en 
med inriktning material. 
 
SSM har startat ett projekt för att ta fram nya föreskrifter gällande ny kärnkraft. 

Kompletteringar 

Alternativa metoder 

SKB meddelar att de tidigare aviserade rapporterna om bl.a. alternativa metoder kommer 
att lämnas i slutet av september. 

Clink 

SKB planerar att lämna en ny version av förberedande PSAR för Clink-ansökan vid 
halvårsskiftet 2014. 
 
SSM kommer att kraftsamla när kompletteringarna lämnas för att hålla tidplanen. Ny 
fastställd version av tidplan och projektplan bifogas. 
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Leverans december 2013 

SKB meddelade att sammanställandet av kompletteringarna som är planerade till slutet av 
året går enligt plan. Eventuellt kommer någon rapport att lämnas i början av 2014. SKB 
påpekar att vissa frågor kopplade till kopparkorrosion behöver fortsatt utredas. 

Hantering av utveckling/ändringar relativt ansökan 
Mötet diskuterade hur förändringar i ansökningarna ska hanteras. SSM påpekade att det 
inte i förväg går att avgöra om en förändring kan hanteras med tillståndsvillkor. 

Euratom Art. 37 
Kontaktperson hos SKB är Ingrid Aggeryd och hos SSM Patrik Borg. 
SKB har som måldatum att lämna underlag senast den 2 maj 2014. 
Mötet var överens om att avstämningsmöten bör hållas bland annat för att diskutera 
innehåll och format på underlaget. Helene fungerar som koordinator. 

Användande av SKB:s bilder 
SSM framförde önskemål att få använda SKB:s bilder i sina rapporter. SKB ser positivt på 
förfrågan och återkommer med beskrivning av hur användandet ska ske formellt. 

Beställande av data m.m. 
Mötet kom överens om att beställande av data från SSM och SSM:s konsulter ska ske 
genom Shulan Xu. Beställningar av data, bilder och rapporter ska ske via SKB:s ordinarie 
beställningsväg dokument@skb.se 

Nästa möte 
Tisdagen den 12 november kl. 09:00 på SSM. 
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