
 

 
Strålsäkerhetsmyndigheten  

Swedish Radiation Safety Authority  

SE-171 16 Stockholm Tel:+46 8 799 40 00 E-post: registrator@ssm.se 

Solna strandväg 96 Fax:+46 8 799 40 10 Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se 
 

Svensk Kärnbränslehantering AB 
Kärnbränsleprogrammet 
Box 250 
101 24 Stockholm 

Datum: 2013-11-26 

Handläggare: Michael Egan 

Diarienr: SSM 2011-2426-137 

 

Angående lämnade kompletterande underlag till 
ansökningar om slutförvar för använt kärnbränsle 
och tillhörande inkapslingsanläggning 

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) in-
kommit med ett antal kompletteringar till ovanstående ansökningar enligt lagen (1984:3) 
om kärnteknisk verksamhet (KTL). De flesta av kompletteringarna lämnades i april och 
juni 2013 men några inkom tidigare och några under de senaste månaderna. I enlighet med 
tidsplaner presenterade av SKB har några av myndighetens begäranden hittills endast 
besvarats delvis medan andra ännu inte har besvarats alls. SKB planerar att lämna ytterli-
gare kompletteringar i slutet av december 2013 och, rörande Clink, senast i juli 2014. 
 
Med denna skrivelse sammanfattar SSM den aktuella statusen av myndighetens bedöm-
ning av de kompletteringar som hittills har inkommit. En del av informationen har kom-
municerats tidigare via andra vägar (t.ex. i SSM:s senaste yttrande till mark- och miljö-
domstolen angående komplettering till SKB:s ansökan enligt miljöbalken samt genom 
särskild kommunikation från SSM:s handläggare). Syftet med detta brev är att ge ett över-
gripande perspektiv av kompletteringarna gällande båda KTL-ansökningarna. 
 
En fullständig lista över de kompletteringar som SKB har lämnat finns i bilagan. Listan 
anger om det underlag som har mottagits bedöms vara tillräckligt för att granska ansök-
ningarna i sak. 
 
Inga detaljerade kommentarer ges rörande SSM:s bedömning gällande vissa komplette-
ringars ofullständighet. Myndigheten förstår att ofullständigheten kan bero på olika tolk-
ningar av de ursprungliga begärandena. Dessa frågor kommer att tas upp i formell brev-
växling och/eller i diskussioner mellan berörda handläggare på SSM och SKB, med syftet 
att säkerställa att grunden för begäranden verkligen förstås. Vissa möten av detta slag har 
redan ägt rum. Alla åtgärder och överenskommelser som kan härledas från sådana dis-
kussioner dokumenteras i mötesanteckningar. I förekommande fall räknar SSM med att 
detta kan leda till nya versioner av befintliga kompletteringar. Det är inte uteslutet att 
ytterligare kompletteringsbegäranden fortfarande kan utfärdas under den pågående 
granskningen. 
 
För Strålsäkerhetsmyndigheten 
 
 
Ansi Gerhardsson 
Enhetschef, enheten för slutförvaring av radioaktivt avfall 
 
 
Kopia till: Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt  
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Bilaga: Enkel utvärdering av inkommande kompletteringar 
De kompletteringar som lämnats av SKB till SSM inkluderar svar på alla fyra av SSM:s 
granskningsområden: 
  Slutförvarssystemet samt de delar av miljöbalken (inklusive miljökonsekvensbe-

skrivning) som ska tillämpas vid prövning av tillståndsansökan enligt kärnteknik-
lagen.  Strålsäkerhet med hänsyn till uppförande, drift och avveckling av Clab och den 
föreslagna inkapslingsanläggningen (Clink).  Strålsäkerhet under uppförande och drift av slutförvarsanläggningen.  Långsiktig strålsäkerhet hos slutförvaret. 

 
I de följande tabellerna presenteras en enkel utvärdering av de hittills inkomna komplette-
ringarna. Huvudsyftet är att ange om den ytterligare information som har mottagits be-
döms vara tillräcklig för att granska de två ansökningarna enligt KTL i sak. Respektive 
komplettering som SSM har begärt – och mot vilka SKB har hittills lämnat ett svar – listas 
i tabellform. I tabellen redovisas: 
  Referens samt datum av SSM:s kompletteringsbegäran  Kortfattad beskrivningen av ämnet  Referens samt datum av SKB:s svar  Om kompletteringen tillräckligt motsvarar det som förväntades (Ja / Nej)  Kommentar (t.ex. i fallet där ytterligare svar på frågan förvantas enligt SKB:s 

tidsplan). 
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Slutförvarssystem och tillämpning av miljöbalken vid prövning enligt kärntekniklagen 
 
 
SSM referens / datum Ämne SKB referens / datum Kan sak-

granskas? 
Kommentar 

SSM2011-2426/SSM2011-3656 
2012-10-29 

Miljökonsekvensbeskrivning 1371855  
2013-04-02 

  

1. Alternativa metoder/utformningar: 
fördjupad utvärdering 

   

2. Alternativa metoder/utformningar: 
hushållning 

   

3. Alternativa metoder/utformningar: 
djupa borrhål 

   

4. Förtydligande av disclaimer  JA  
5. Förtydligande av detaljutform-

ningen 
   

6. Val av plats    
7. Inkapslingsanläggningen    
8. Nollalternativet    
9. Avgränsningar av MKB: 

beskrivning av olyckor 
  Kopplat till frågan ”en samlad MKB” 

10. Avgränsningar av MKB: kapsel-
fabriken 

  Kopplat till frågan ”en samlad MKB” 

11. Tydlighet i beskrivningen: 
Bränslets farlighet på mycket lång 
sikt 

 JA  

12. Tydlighet i beskrivningen: 
Oavsiktliga intrång 

  Kopplat till frågan ”en samlad MKB” 

13. Tydlighet i beskrivningen: 
Beskrivning av bränslet 

  Kopplat till frågan ”en samlad MKB” 

14. Skyddsåtgärder och kontrollsystem    

15. Teknikutvecklingsfrågor   Kopplat till frågan ”en samlad MKB” 

16. Samrådsredogörelsen    

17. Kapacitet i Clab/Clink   Kopplat till frågan ”en samlad MKB” 
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Uppförande och drift av inkapslingsanläggningen (Clink) 
 
 
SSM referens / datum Titel SKB referens / datum Kan 

sakgranskas? 
Kommentar 

SSM2011-3656 
2011-10-26 

Bilaga F, kapitel 9 1314537  
2011-11-01 

JA  

SSM2011-3656 
2011-10-27 

Ansvarsförsäkring samt 
ekonomiska resurser 

1315072 
2011-11-08 

 Ytterligare komplettering förväntas att begäras 

SSM2011-3656 
2012-04-03 

Förtydligande versionsnumrering 1339780 
2012-04-16 

JA  

SSM2011-3656-18 
2012-10-24 

Komplettering avseende 
uppförande och drift av 
inkapslingsanläggningen 

   

7:1:1 Förläggningsplats 1371170 
2013-04-01 

 Ytterligare svar förväntas i juli 2014 

7:1:2 Överensstämmelse av uppgifter i 
PSAR och MKB 

1387244 
2013-04-01 

JA  

7:1:3 Neutronstrålning 1387244 
2013-04-01 

 Delvis bemött, ytterligare svar förväntas juli 

2014. 

7:1:4 Kriticitetsolyckor 1387244 
2013-04-01 

 Delvis bemött, ytterligare svar förväntas juli 

2014. 

7:4:2 Hänvisning till icke aktuella 
dokument 

1387244 
2013-04-01 

JA  

7:4:3 Uppdatering av gällande krav 1387244 
2013-04-01 

JA  

7:4:6 Strålskärmning i förhållande till 
konstruktionsregler och normer 

1387244 
2013-04-01 

JA  

7:5:3 Referensmetod för schaktning 1387244 
2013-04-01 

JA  

7:9:2 Säkerhetsgransking ur ett 
strålskyddsperspektiv 

1387244 
2013-04-01 

 SKB har svarat men ej på bedömningens 

sakinnehåll. 

7:9:3 Principer för att undvika negativa 
inverkan på CLAB under 
uppförandet av Ink 

1387244 
2013-04-01 

JA  

7:9:4 CLAB känslighet mot rörelser, 
vibrationer och sättningar 

1387244 
2013-04-01 

JA  
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8:11:3 Underlag till analyser av 
olyckskonsekvenser 

1387244 
2013-04-01 

JA  

8:13:3 Val av den dimensionerande 
jordbävningen för Clab 

1387244 
2013-04-01 

JA  

8:15:8-1 t.o.m -5 Underlag till 
kriticitetssäkerhetsanalys 

1387244 
2013-04-01 

JA  

8:16:1 Förtydligande av dimensionerande 
utbränningsnivåer  

1387244 
2013-04-01 

JA  

8:16:2 Beräkningar avseende 
hanteringsmissöde med MOX-
bränsle 

1387244 
2014-06-30 

 Delvis bemött 

8:16:3 Antaganden i atmosfärisk 
spridningsmodellen 

1387244 
2014-06-30 

 Delvis bemött 

8:16:4 Samanställning av 
dosomvandlingsfaktorer 

1387244 
2014-06-30 

 Delvis bemött 

8:16:5 Användning av filtreringsfaktorer  1387244 
2014-06-30 

 Delvis bemött 

8:16:6 Känslighet för ingående parametrar 
– utsläppshöjden 

1387244 
2014-06-30 

 Delvis bemött 

8:16:7 Molndos på korta avstånd från 
utsläppspunkten 

1387244 
2014-06-30 

 Delvis bemött 

8:16:8 Vindhastighet i olika 
väderstabilitetsförhållanden 

1387244 
2014-06-30 

 Delvis bemött 

8:16:9 Referensnivåer för 
omgivningskonsekvenser för 
störningar och missöden 

1371170 
2013-04-01 

 Generellt bemött 

11:1:4 Beaktning av avveckling vid 
utformningen av Ink 

1387244 
2013-04-01 

JA  

11:1:7 Underlag till uppskattningar av 
rivningsmängder 

1387244 
2014-06-30 

 Delvis bemött 

12:1:3 Förtydligande av underlaget till 
kontroll av kärnämne 

1387244 
2013-04-01 

JA  

12:1:6 Vidare detaljering av 
kärnämneskontrollen enligt 
internationella kraven 

1387244 
2013-04-01 

JA  

12:1:7 Utveckling och provning av 
verifieringsmetoder 

1387244 
2013-04-01 

JA  
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12:6:2 Förtydligande av underlaget till 
planer för fysiskt skydd 

1387244 
2013-04-01 

JA  

12:6:3 Analyser som ligger till grund för 
Informations- och IT-
säkerhetsrutiner 

1387244 
2013-04-02 
2013-06-30 

 Delvis bemött 

13:1:2 Beredskapsplanering 1387244 
2013-04-01 

 SKB har svarat men ej på bedömningens 

sakinnehåll. 

14:2:2 Förtydligande av bemanningsplaner  1387244 
2013-04-01 

 Delvis bemött 

14:2:3 Beredning och beslut angående 
fristående säkerhetsgranskning 

1387244 
2013-04-01 

JA  

15:1 – 15:4 Ansvarsförsäkring samt 
ekonomiska resurser 

1387244 
2013-04-01 

 SKB har svarat men ej på bedömningens 

sakinnehåll. 

 

Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen 
 
 
SSM referens / datum Titel SKB referens / datum Kan 

sakgranskas? 
Kommentar 

SSM2011-2426-64 
2012-09-27 

Anläggnings konstruktion 1371893 
2013-06-26 

  

1. Val av en enda barriär för hantering 
av kärnbränsle under drift 

 JA  

2. Eventuella motstridigheter mellan 
olika strålsäkerhetsmässiga krav 

 JA  

3. Metoder och planer för 
detaljundersökningar, 
kontrollmetoder och korrigerande 
åtgärder 

  Ytterliggare information behövs. 

4. Tekniska livslängder för 
svårutbytbara delar 

 JA  

SSM2011-2426-75 
2012-09-27 

Fysiskt skydd 1371901 
2013-04-02 

  

1. Analyser som ligger till grund för 
planen för fysiskt skydd 

 JA  
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SSM2011-2426-74 
2012-05-09 

Ledning och styrning 1371902 
2013-06-26 

  

1. Principer för ledning och styrning 
under uppförande 

 JA  

SSM2011-2426-72 
2012-10-29 

Information- och IT-säkerhet 1371904 
2013-06-27 

  

1. Analyser och metoder som används 
för att säkerställa kravuppfyllelse 

 JA  

SSM2011-2426-73 
2012-10-29 

Kärnämneskontroll 1371905 
2013-03-30 

  

1. Tillämpliga krav som rör 
kärnämneskontroll 

 JA  

SSM2011-2426-66 
2012-10-29 

Buffert och återfyllning under drift 1371890 
2013-06-26 

  

1. Avfasad överkant av 
deponeringshål 

1393791, 1394657 
2013-06-26 

JA  

2. Piping och erosion av buffert och 
återfyllnad 

1371890 
2013-06-26 

JA  

3. Tillverkning och installation av 
buffertringar och buffertblock 

1378827, 1365182 
2013-06-26 

JA  

SSM2011-2426-65 
2012-09-17 

Kapselfrågor 1371906 
2013-03-30 

  

1. Gränsvärden/acceptanskriterier för 
barriärernas integritet 

  Ytterliggare information och vidare dialog 

nödvändiga 

2. Säkerhetsklassning samt 
kvalitetssäkringsprocess 

  Ytterliggare information och vidare dialog 

nödvändiga 

3. Kvalitetssäkringsåtgärder i 
samband med omlastning, transport 
och deponering 

  Ytterliggare information och vidare dialog 

nödvändiga 
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Långsiktig strålsäkerhet hos slutförvaret 
 
 
SSM referens / datum Titel SKB referens / datum Kan 

sakgranskas? 
Kommentar 

SSM2011-2426-1 
2011-06-22 

Konstruktionsförutsättningar för 
kapsel 

1291379  
2011-08-27 

JA  

SSM2011-2426-5 
2011-10-26 

Klarlägganden angående kapsel 1319010 
2011-12-02  

JA  

SSM2011-2426-7 
2011-11-01 

Klarlägganden avseende 
hydromodellering 

1319608 
2011-12-07 

JA Ytterligare förtydligande information 

efterfrågats i SSM2011-2426-50 

SSM2011-2426-11 
2011-12-19 

Förtydligande information – kapsel 1333256 
2012-02-09 

 Fullständigt svar förväntas i december 2013. 

SSM2011-2426-13 
2011-12-08 

Förtydligande information – 
krypdeformation 

1333256 
2012-02-09 

 Fullständigt svar förväntas i december 2013. 

SSM2011-2426-16 
2012-02-14 

Kopparkorrosion i syrgasfritt vatten 1396568 
2013-06-26 

 Fullständigt svar förväntas i december 2013. 

SSM2011-2426-17 
2012-02-20 

Förtydligande information – 
biosfären 

1334853 
2012-02-22 

JA  

SSM2011-2426-18 
2012-02-22 

Postulerade defekters position 
och orientering 

1339123 
2012-04-16 

 Generellt bemött men vissa förtydliganden 

behövs. 

SSM2011-2426-21 
2012-03-16 

Förtydligande information – styr- 
och kvalitetssäkringsdokument 

1339429 
2012-04-20 

JA  

SSM2011-2426-23 
2012-03-20 

Bränslets initialtillstånd 1339613 
2012-04-13 

JA  

SSM2011-2426-24 
2012-03-20 

Data till radionuklidmodellen som 
används för beräkningar av LDF 

1338712 
2012-04-02 

JA  

SSM2011-2426-31 
2012-04-02 

Förtydligande information – 
dokumentation av vissa av SKB:s 
koder 

1339669 
2012-04-16 

 Dokumentation kring två av koderna (3DEC 

och Code-Bright) har inte lämnats ut av SKB 

av kommersiella skäl. 

SSM2011-2426-32 
2012-03-29 

Förtydligande information – 
”distributed LDF” 

1339994 
2012-04-23 

 Delvis bemött, ytterligare information kommer 

att skickas in. 

SSM2011-2426-35 
2012-04-10 

Förtydligande information – 
krypdeformation (forts.) 

1359397 
2012-10-05 

 Fullständigt svar förväntas i december 2013. 

SSM2011-2426-42 
2012-04-10 

Förtydligande information – 
löslighetsberäkningar 

1343625 
2012-05-09 

JA Den begärda rapporten är dock på franska 

vilket gör det svårt att helt tillgodoräkna 

innehållet. 
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SSM2011-2426-43 
2012-05-02 

Förtydligande information – 
grundvattenkemi och 
termodynamiska data 

1344208 
2012-05-15 

JA  

SSM2011-2426-44 
2012-05-11 

Förtydligande information – 
sulfidbildning 

1346686 
2012-06-11 

 Svaret på sista frågan otillfredsställande men 

detta har i efterhand hanterats i 

kompletteringen Långsiktig utveckling av 

grundvattenkemi på försvarsdjup (SSM2011-

2426-82) 

SSM2011-2426-45 
2012-05-14 

Förtydligande information – 
belastningshastighet 

1355504 
2012-09-18 

JA  

SSM2011-2426-47 
2012-05-21 

Förtydligande information – 
bränsletorkning 

1346471 
2012-06-21 
(hemlighetsstämplat) 

JA  

SSM2011-2426-50 
2012-05-29 

Förtydligande information – 
hydrogeologi 

1372882 
2012-12-21 

JA  

SSM2011-2426-57 
2012-09-11 

Degraderingsprocesser för kapseln 1398013 
2013-06-26 

 Fullständigt svar förväntas i december 2013. 

SSM2011-2426-58 
2012-09-11 

Kapselns mekaniska integritet 1371849 
2013-06-26 

 Fullständigt svar förväntas i december 2013. 

SSM2011-2426-59 
2012-09-11 

Kontroll och provning för 
fastställande av kapselns 
initialtillstånd 

1371850 
2013-06-26 

 Svar förväntas inkomma i december 2013. 

SSM2011-2426-60 
2012-09-11 

Tillverkningsaspekter för ingående 
delar i kapseln 

1371851 
2013-06-26 

 Svar förväntas inkomma i december 2013. 

SSM2011-2426-63 
2012-10-03 

Frågor om kriticitet 1363303 
2012-11-15 

 Fullständigt svar förväntas i december 2013. 

SSM2011-2426-68 
2012-10-29 

Inverkan av vätgas på 
bränsleupplösning 

1372969 
2012-12-21 

 Vidare information och dialog nödvändig. 

SSM2011-2426-80 
2012-12-07 

Kvalitetssäkring av noder 1396660 
2013-06-26 

JA  

SSM2011-2426-81 
2012-12-07 

Lång återmättnadsfas för slutförvar 1385067 
2013-04-02 

 Fullständigt svar förväntas i december 2013. 

SSM2011-2426-82 
2012-12-07 

Långsiktig utveckling av 
grundvattenkemi på försvarsdjup 

1396703 
2013-06-27 

 Fullständigt svar förväntas i december 2013. 

SSM2011-2426-83 
2012-12-10 

Bergspänningar i 
Forsmark 

1372575 
2013-06-26 

 Vidare information och dialog nödvändig. 

SSM2011-2426-84 
2012-12-10 

Kritiska faktorer för val av 
depositionspositioner 

1372560 
2013-03-28 

JA  
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SSM2011-2426-85 
2012-12-10 

Försvarsdjup 1372558 
2013-03-28 

JA  

SSM2011-2426-86 
2012-12-10 

Faktorer och processer som 
påverkar buffertens kemiska 
erosion 

1385068 
2013-03-30 

 Delvis bemött. Vidare information och dialog 

nödvändig. 

SSM2011-2426-87 
2012-12-10 

Bränslerester från 
Studsvikanläggningen 

1396040, 1395837, 1395834 
2013-06-26 

JA  

SSM2011-2426-88 
2012-12-10 

Modellering av vätgastransport i 
slutförvarets närfält 

1385070 
2013-03-30 

JA  

SSM2011-2426-89 
2012-12-10 

Interaktion mellan 
kopparkorrosionsprodukter och 
bentonit 

  Svar förväntas inkomma i december 2013. 

SSM2011-2426-90 
2012-12-10 

Termiskt inducerad seismisk 
aktivitet 

1372546 
2013-10-01 

JA  

SSM2011-2426-91 
2012-12-17 

Effekter på andra organismer än 
människa 

  Svar förväntas inkomma i december 2013. 

SSM2011-2426-92 
2012-12-17 

Radionuklidtransport- och 
dosberäkningar 

1387920  
2013-06-27 

 Delvis bemött, ytterligare information och 

analys kommer att skickas in som stöd till 

redan inskickad komplettering. 
SSM2011-2426-99 
2013-02-11 

Förtydligande information – 
löslighetsberäkningar 

1394670 
2013-05-15 

JA  

SSM2011-2426-100 
2013-02-11 

Löslighetsberäkningar 1372546  
2013-10-01 

 Delvis bemött. Fullständigt svar förväntas i 

december 2013. 
SSM2011-2426-101 
2013-02-14 

Hydrogeologiska förhållanden 
under glacial påverkan 

  Svar förväntas inkomma i december 2013. 

SSM2011-2426-102 
2013-02-11 

Konstruktionsförutsättningar 1395038  
2013-06-26 

JA  

SSM2011-2426-103 
2013-02-11 

Radionuklidtransport- och 
dosberäkningar 

  Svar förväntas inkomma i december 2013. 

SSM2011-2426-104 
2013-02-11 

Planer för 
demonstrationsdeponering 

1392898  
2013-06-26 

JA  

SSM2011-2426-106 
2013-03-11 

Begäran om förtydligande 
information – beräkningar för 
radionuklidtransport 

1387259 
2013-05-25 

JA  

SSM2011-2426-107 
2013-03-15 

Klimat 1396769 
2013-06-27 

 Delvis bemött. Fullständigt svar förväntas i 

december 2013. 
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SSM2011-2426-108 
2013-03-15 

Förekomst, egenskaper och 
lånsiktig stabilitet av 
metallegeringen Mo-Tc-Ru-Rh-Pd 

  Svar förväntas inkomma i december 2013. 

SSM2011-2426-109 
2013-03-15 

Osäkerheter i hydrogeologiska 
beräkningar 

1396324 
2013-06-27 

 Delvis bemött. Fullständigt svar förväntas i 

december 2013. 

SSM2011-2426-110 
2013-03-15 

Retardation av radionuklider 1396957 
2013-06-27 

 Delvis bemött. Fullständigt svar förväntas i 

december 2013. 

SSM2011-2426-131 
2013-09-23 

Förtydligande information – 
utvärdering av risker för växter och 
djur 

  Svar förväntas inkomma i december 2013. 

SSM2011-2426-135 
2013-10-14 

Förtydligande information – 
miljökoncentrationer av Ac-227 

  Svar förväntas inkomma i december 2013. 
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