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Leverans september 2014 av svar på kompletteringar och förtydliganden
rörande ansökningarna för KBS-3-systemet

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har i flera skrivelser till Svensk Kärnbränslehantering 
AB, SKB, begärt kompletteringar rörande ansökningarna för KBS-3-systemet.

I december 2012 ingavs planer för när begärda kompletteringar kunde besvaras. Merparten 
av kompletteringsarbetet har följt de planerna och kompletteringar har lämnats under 2013 
och början av 2014. Under 2013 och 2014 har ytterligare förfrågningar inkommit från 
SSM vilka nu besvaras. 

I tabellen nedan listas de kompletteringar och förtydliganden som SKB har planerat att 
besvara i september 2014. De övriga kompletteringar som ännu inte besvarats fullständigt 
arbetar SKB vidare med enligt de tidsplaner som överenskomms med SSM vid 
avstämningsmöte den 19 september 2014.

Kompletteringar rörande MKB relaterade frågor och svar på frågan om Hultsfred som 
alternativ plats lämnades i separat leverans till SSM den 4 september, se SKBdoc 1445901 
och SKBdoc 1440540.

SSM:s fråga SKB:s svar SKBdoc id Status
1 Degraderingsprocesser 

för kapseln (SSM2011-
2426-57)

Svar till SSM på begäran om 
komplettering avseende 
degraderingsprocesser för 
kapseln

1398013 
version 4.0

I denna version lämnas svar på 
fråga 5. 

Kompletteringen är därmed 
besvarad i sin helhet.

Underlagsrapporten SKB TR-
14-15 är under utgivande, SSM 
informeras så snart den
publicerats.

2 Klimat (SSM2011-
2426-107)

Svar till SSM på begäran om 
komplettering angående klimat

1396769
version 2.0

I denna version lämnas svar på 
fråga 4 samt en kommentar 
rörande fråga 2.

Kompletteringen är därmed 
besvarad i sin helhet 

Underlagsrapporten SKB TR-
14-21 är under utgivande, SSM 
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Svensk Kärnbränslehantering AB

SSM:s fråga SKB:s svar SKBdoc id Status
informeras så snart den
publicerats.

Som tidigare aviserats kommer 
svaret till fråga 8 i Svar till SSM 
på begäran om komplettering 
rörande 
konstruktionsförutsättningar, 
SKBdoc 1395038 version 1.0 
ses över och uppdateras med 
utgångspunkt från nu redovisat 
arbete med klimatfrågan. 
Uppdateringen planeras 
färdigställd i december 2014. 

3 Korrosion av koppar i 
syrgasfritt vatten 
(ssm2011-2426)

Lägesrapport om 
kopparkorrosion i syrgasfritt 
vatten, september 2014

1448824 
version 1.0

I december 2013 (SKBdoc 
1419375) aviserade SKB att en 
lägesrapport rörande koppars 
korrosion i syrgasfritt vatten 
skulle ges till sommaren 2014. I 
detta brev ges en uppdaterad 
redovisning av kunskapsläget 
rörande kopparkorrosion i 
syrgasfritt vatten

Steady state pressures in vials 
sealed with butyl rubber 
stoppers

1448587
version 1.0

Additional measurement 
regarding corrosion of copper in 
oxygen free environment.
Studsvik Arbetsrapport N-
14/263. 

1448658
version 1.0

4 Kontroll och provning 
för fastställande av 
kapselns initialtillstånd 
(SSM2011-2426-59)

Svar till SSM på begäran om 
komplettering rörande kontroll 
och provning för fastställande 
av kapselns initialtillstånd

1371850
version 4.0

Uppdateras med hänvisning till 
ny bilaga 11, i enlighet med vad 
som sas vid möte 5 juni 2014 
(se Minnesanteckningar
SSM2011-1137-63).Non-destructive testing of 

canister components and welds
1434744
version 1.0

5 Tillverkningsaspekter 
för ingående delar i 
kapseln (SSM2011-
2426-60)

Svar till SSM på begäran om 
komplettering rörande 
tillverkningsaspekter för 
ingående delar i kapseln

1371851
version 4.0

Uppdateras med hänvisning till 
ny bilaga 9, i enlighet med vad 
som sas vid möte 5 juni 2014 
(se Minnesanteckningar 
SSM2011-1137-63).Non-destructive testing of 

canister components and welds 
1434744
version 1.0

6 Begäran om 
förtydligande –
nedträngning av 
utspädda vatten och 
tider till advektiva 
förhållanden i bufferten
(SSM2011-2426-194)

Svar till SSM på begäran om 
förtydligande om nedträngning 
av utspädda vatten

1448717 
version 1.0

I denna version lämnas svar på 
samtliga frågor. 

Förtydligandet är därmed 
besvarat i sin helhet.

7 Begäran om 
komplettering –
Skadetålighetsanalys 
av stållock till 
gjutjärnsinsats
(SSM2011-2426-193)

Svar till SSM på begäran om 
komplettering rörande 
skadetålighetsanalys av stållock 
till gjutjärnsinsats

1449528
version 1.0

I denna version ges en plan för 
hur och tidpunkt för när 
komplettringen kan besvaras.
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Svensk Kärnbränslehantering AB

Med vänlig hälsning 

Svensk Kärnbränslehantering AB
Avdelning Kärnbränsle

Helene Åhsberg
Projektledare Tillståndsprövning
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