
DokumentID

1465052
Sida

1(2)
Handläggare 

Helene Åhsberg
Datum 

2015-01-14
Ärende Er referens 

SSM2011-2426
Ert datum 

Strålsäkerhetsmyndigheten
Att: Ansi Gerhardsson
171 16 Stockholm

Kvalitetssäkrad av

Olle Olsson
Saida Engström

Kvalitetssäkrad datum

2015-01-14
2015-01-14

Godkänd av

Martin Sjölund
Godkänd datum

2015-01-14
Kommentar

Svensk Kärnbränslehantering AB
Box 250, 101 24 Stockholm
Besöksadress Blekholmstorget 30
Telefon 08-459 84 00 Fax 08-579 386 10
www.skb.se
556175-2014 Säte Stockholm

Leverans slutet 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. 

I tabellen nedan listas de kompletteringar SKB tidigare planerat att besvara i slutet av 2014
och som nu inlämnas till SSM:

SSM:s fråga SKB:s svar SKBdoc id Status
1 SSM:s begäran om 

kompletteringar 
rörande 
konstruktionsförutsättn
ingar (SSM2011-2426-
102).

Svar till SSM på begäran om 
komplettering rörande
konstruktionsförutsättningar

1395038
version 2.0

Svaret på fråga 8 har 
uppdaterats som följd av de 
islaster som redovisas i Svar till 
SSM på begäran om 
komplettering angående klimat, 
1396769 version 2.0 som 
lämnades i september 2014.

Hydrostatic pressure for detailed 
BWR/PWR-canisters. 

1454226 
version 1.0

2 Begäran om 
komplettering – Frågor 
om kriticitet
(SSM2011-2426-63)

Svar till SSM på begäran om 
komplettering rörande kriticitet

1417733
version 2.0

Detta svar har kompletterats och 
innehåller nu svar samt 
underlagsdokumentation till 
samtliga frågor.

Flera av bilagorna utgör även 
referenser i Clab SAR och eller 
Clink F-PSAR och hanteras av 
säkerhetsskäl som företagsintern 
information och SKB önskar att 
även SSM beaktar samma 
sekretess. 

SKB Burn up validation with 
Scale 6.

1433410
version 1.0,

Kriticitetsanalys för KBS-3-
systemet och slutförvaring av 
använt kärnbränsle.

1422106
version 1.0
Företagsintern 
med 
kontrollerad
spridning

CLAB - Kreditering av BA i 
BWR-bränsle för BWR 
kompakt- och normalkassett

1392248 
version 1.0
Företagsintern

CLINK - Kreditering av BA i 
BWR-bränsle för 
transportkassetten och kapsel 
för slutförvar. 

1437058 
version 1.0
Företagsintern
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Svensk Kärnbränslehantering AB

I SKBdoc 1452923 version 2.0 har planer för besvarande av kvarstående kompletteringar 
rörande kapseln getts. Dessa planer följs med nedanstående justeringar:

SSM:s fråga Status
SSM:s begäran kring inverkan av
koppartjocklek på kapselns 
designanalys (SSM2011-2426-
172).

Avrapportering av arbetet med beräkningsrapporten utlovades i SKBdoc
1452923 version 2.0 till december 2014. Arbetet med rapporten pågår och 
planeras nu istället att redovisas i samband med den plan för fortsatt hantering 
av framkomna resultat som enligt SKBdoc 1452923 version 2.0 ges i februari 
2015.

SSM önskar att SKB redovisar 
huvudtöjningarna samt ger 
vägledning hur resultaten från 
krypförsök ska tolkas.

Uppdatering av SKBdoc 1458607 ”Svar till SSM på begäran om komplettering 
rörande krypprovning och modellering” har tidigare utlovats till december 2014. 
Arbetet med uppdateringen pågår och planeras nu istället att redovisas senast i 
samband med eventuell justering av rapport ”Analysis of creep in the KBS-3 
copper canister due to internal and external loads”, SKBdoc1399768 som enligt 
SKBdoc 1452923 version 2.0 planeras till februari 2015.

Begäran om komplettering med 
samlad redovisning av
kopparkorrosion i syrgasfritt 
vatten (SSM2011-2426-208)

En samlad redovisning har tidigare utlovats i SKBdoc 1452923 version 2.0 till 
den 30 januari 2015. Arbetet med underlagen pågår och planeras nu istället att 
redovisas i februari 2015.

Med vänlig hälsning 

Svensk Kärnbränslehantering AB
Avdelning Kärnbränsle

Helene Åhsberg
Projektledare Tillståndsprövning
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