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Kommentar

Granskning, se SKBdoc id 1387259

Svar till SSM på begäran om komplettering rörande fysiskt skydd
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har i sin skrivelse till Svensk Kärnbränslehantering AB,
SKB, daterad 2012-09-27 begärt komplettering rörande fysiskt skydd enligt följande:
SSM önskar att SKB redovisar för vilka analyser som ligger till grund för ”Plan för fysiskt
skydd för slutförvarsanläggningen” och som utgår från nationell dimensionerande
hotbeskrivning.
SKB:s bemötande:

Den preliminära planen för fysiskt skydd ska uppdateras efter att hotbildsanalysen är
genomförd och efter att kravdokumentet fastställts. Planen för fysiskt skydd kommer att
utgöra referens till PSAR.
Analyserna som utgår från nationell dimensionerande hotbeskrivning kommer SSM att
kunna ta del av efter att de fastställts. Analyserna som är kvalificerat företagshemliga kan
redovisas i den fortsatta sakgranskningen efter överenskommelse.
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Det föreligger ingen dokumenterad bakomliggande hotbildsanalys framtagen för den
preliminära planen för fysiskt skydd (SKBdoc 1179689) för den planerade slutförvarsanläggningen. Den preliminära planen som är inlämnad med ansökan är anpassad till
slutförvarsanläggningen (kategori 2) men grundar sig på författarnas erfarenheter och
kännedom om analyser från andra kärntekniska anläggningar t ex Clab (kategori 1).
Hotbildsanalysen, som utgår från nationell dimensionerande hotbeskrivning och som görs
specifikt för slutförvarsanläggningen, är påbörjad och ska slutföras under våren 2013.
Därefter kommer en specifik kravbild att tas fram vilken kommer att vara vägledande och
utgöra det grundläggande kravdokument för systemen i det fysiska skyddet till den
förestående projekteringen och uppförandet.
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Med vänlig hälsning
Svensk Kärnbränslehantering AB
Avdelning Kärnbränsleprogrammet
Helene Åhsberg
Projektledare Tillståndsprövning
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kärnbränsle i Forsmark. Svensk Kärnbränslehantering AB.

