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Omfattning av PSAR 

PSAR

PSAR Allmän del
· Kap 1 Introduktion

· Kap 2 Förläggningsplats

· Kap 3 Krav och konstruktionsförutsättningar

· Kap 4 Kvalitetssäkring och anläggningens drift

· Kap 5 Anläggnings- och funktionsbeskrivning

· Kap 6 Radioaktiva ämnen i anläggningen

· Kap 7 Strålskydd och strålskärmning

· Kap 8 Analys av säkerhet under drift

· Kap 9 Analys av säkerhet efter förslutning

· Kap 10 Samlad strålsäkerhetsvärdering

PSAR Systemdel
Systembeskrivningar

PSAR Referensdel
· Bränslerapporter

· Produktionsrapporter

· Huvudrapport säkerhet efter förslutning

· Klimatrapport

· Processrapporter – utveckling efter för-slutning

· Modell – och datarapporter, säkerhet efter 

förslutning

· Analysrapporter, säkerhet efter förslutning 

· Metodik- och analysrapporter, säkerhet under drift
· Reversering av kapslar
· Plan för kärnämneskontroll
· Tolkning och tillämpningsdokument
· mm

PSAR Planer och

Beskrivningar
Plan för fysiskt skydd

Klassningslista
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Omfattning av Planer och program  

Planer och program för forskning och utveckling

Operativa detalj- 

undersökningsprogram

· Övergripande

· Tillfarter och central-

område, berg

· Tillfarter och central-

område, ytan

· Deponeringsområden

Fortsatt utveckling 

barriärer

· Utveckling produktions-

rapporter - övergripande

· Kapselproduktion och 

installation

· Buffertproduktion och 

installation

· Återfyllning, plugg och 

förslutning

· Bergtekniska åtgärder för 

uttag av bergutrymmen 

inklusive kontrollprogram

Program för fortsatt 

vetenskaplig 

fördjupning

Plan för uppdatering och 

vidareutveckling av 

kommande 

säkerhetsanalyser

Övervakningsprogram 

under uppförande och 

drift

Beslutsgrunder för 

referens- och 

förvarsdjup

Biosfären
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• Strukturen för redovisningen väsentligen densamma som för SR-Site i ansökan  

− Huvudrapport, huvudreferenser, underliggande referenser 

• Innehållet i PSAR-rapporterna 

− Vissa delar: Innehållet utgörs av redovisningen i SR-Site + eventuella kompletteringar 

till SSM under tillståndsprövningen 

− Andra delar: Nytt/uppdaterat material 

− Områdena med nytt material styrs till stora delar av synpunkter i GLS avsnitt 9.2.2, 

men också annat är nytt 

− Avser att i redovisningen peka ut vad som är nytt för att underlätta granskning 

− Vi utgår från huvudrapport och huvudreferenser i ansökan och gör nödvändiga 

uppdateringar/tillägg 

− Rapporterna skrivs på engelska 

• Stora delar av SSM:s synpunkter på säkerhet efter förslutning i GLS hanteras i de planer 

för SAR som redovisas i samband med ansökan om byggstart 

− Brutit ned GLS-rapporten i stort antal frågor och angett vilka som hanteras i PSAR och 

vilka i SAR (ibland i båda) 
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Redovisning av säkerhet efter förslutning – allmänt  

PSAR - säkerhet efter förslutning 
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• Baseras på nya produktionsrapporter, som i huvudsak bygger på material som förelåg 
årsskiftet 2018/2019 

• Bränsle 

− Uppdaterat inventarium för reguljärt bränsle 

− Bränslerester och skadat bränsle inkluderade i analysen 

• Kapsel 

− Ny redovisning, som bland annat bygger på uppdaterade konstruktionsförutsättningar, 
uppdaterade tillverknings- och förslutningsmetoder (t ex svetsning med gasskydd) och en ny 
designanalys  

• Buffert, återfyllning, förslutning 

− Uppdaterade redovisningar – mindre omfattande ändringar än för kapseln 

• Geosfär och biosfär 

− Samma platsbeskrivande modell och samma förvarslayout som i ansökan  

• Begränsat med ny information om geosfären; det lilla som tillkommit visar vi inte ändrar 
värderingen av bergets egenskaper 

• Ny kunskap finns om ytsystemet; redovisas i planer för SAR, används inte i PSAR 
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Något om initialtillstånd i PSAR 

PSAR - säkerhet efter förslutning 
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• Väsentligt uppdaterad processrapport för bränsle och kapsel 

• Bränsle 

− Nytt material från ”SSM-kompletteringar” och Fud-program 

• Kapsel 

− Nytt material från ”SSM-kompletteringar”, ”Kapselkompletteringen” (TR-19-15) och Fud-program 

− Samtliga områden som pekas ut i GLS avsnitt 9.2.2 uppdateras genomgripande 

• Lokal sulfidkorrosion under omättade förhållanden (även mättade förhållanden) 

− Ser över den pessimistiska hanteringen av mikrogalvanisk korrosion i 

”Kapselkompletteringen” TR-19-15, baserat på visst nytt experimentellt material 

• Spänningskorrosion under reducerande förhållanden 

• Krypdeformation av koppar, särskilt inverkan av fosfor och eventuell påverkan av väte i kopparn 

• Allmän korrosion vid höga kloridhalter och omättade förhållanden 

• Lokal korrosion av syre  

− Väteförsprödning läggs till som ny process för kopparhöljet i processrapporten 

− Korrosionsberäkningsrapporten uppdateras 
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Processer i bränsle och kapsel i PSAR 
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• Väsentligt uppdaterad processrapport för buffert, återfyllning och förslutning 

− Nytt material från ”SSM-kompletteringar”, ”Kapselkompletteringen” (TR-19-

15) och Fud-program 

− Nya modeller för bufferterosion och -sedimentation (bygger väsentligen på 

TR-16-11) 
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Processer i lersystemet i PSAR 
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• Processrapport geosfär uppdaterad huvudsakligen m a p SSM-kompletteringar 

− Små skillnader mot SR-Site-versionen 

 

• Klimatrapport 

− Diverse nytt material från rapporteringar kring andra förvar och SSM-

kompletteringar för SFK, bland annat de nya modellstudierna av maximal 

istjocklek 

− Väsentligen samma klimatfall som i SR-Site 
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Berg och klimat i PSAR 
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• I texten i huvudrapporten SR-Site läggs hänvisningar till och kommentarer kring 

gjorda SSM-kompletteringar; vissa modifieringar av texten. 

• Samma LDF-värden som i SR-Site (utom för Rn-222  som hanteras enligt 

komplettering under KTL-prövningen). 

• Diverse övriga genomförda studier vad gäller biosfärsmodellering (utöver 

kompletteringar), även för andra förvar än SFK, redovisas i  planer för SAR, 

som utgångspunkt för planer för biosfärsredovisningen i SAR.  

• Biosfärssyntesrapporten uppdateras inte. 

• Avser preliminärt att inte utnyttja de nya, platsspecifika biosfärsdata från SR-

PSU som användes i ett av beräkningsfallen i ”Kapselkompletteringen”. 
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Biosfär i PSAR 
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• Data Report 

− Vissa data uppdateras, t ex radionuklidinventarium 

− För de flesta dataset görs en värdering av om SR-Site-data kan anses 

kvalificerade för användning i PSAR 

• I så fall hänvisas till SR-Sites datarapport 

• Model Summary Report 

− Uppdateras m a p kompletteringar 

− Ett par nytillkomna modeller 

• FEP Report 

− Oförändrad 

• FHA Report 

− Oförändrad 
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Diverse övriga rapporter 
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• Metodik väsentligen som i SR-Site 

− Uppdaterad redovisning av säkerhetsfunktioner och scenarier, bland annat baserat på 

synpunkter i avsnitt 9.2.2 i GLS samt på rapport om konstruktionsförutsättningar, 

gemensam med Posiva 

− Avser att lägga till säkerhetsfunktion relaterad till krypdeformation av koppar, för både 

isostat- och skjuvlast 

• Nytt i scenarioanalysen i PSAR 

− Långa perioder av omättade förhållanden analyseras mer utförligt i huvudscenariot 

• Redovisning om gropkorrosion under sulfidfilm och SCC mm: Utökad redovisning 

baserat på i huvudsak Kapselkompletteringen TR-19-15 

• Kryp: Utökad redovisning baserat på nytt Fud-material 

− Gropkorrosion under sulfidfilm och SCC också efter eventuell bufferterosion 

− Scenario med kriticitet i förvaret redovisat som komplettering under KTL-prövningen tas 

med bland restscenarierna 
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Metodik, scenarier och riskberäkningar (1/4) 

PSAR - säkerhet efter förslutning 
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• Mer om tidiga kapselbrott 

− SSM efterlyser i avsnitt 9.2.2 i GLS ett scenario som analyserar och värderar risken för 

eventuella tidiga kapselbrott och ”…utvärderar under vilka förutsättningar sådana tidiga 

kapselbrott skulle kunna förekomma som ett resultat av ovanstående processer eller 

eventuella andra processer som kan ha en betydelse under förvarets tidiga utveckling.” 

− Planerad hantering i PSAR 

• I referensutvecklingen/huvudscenariot avser vi framhålla att flera av buffertens 

säkerhetsfunktioner inte är uppfyllda i tidiga skeden då bufferten inte är vattenmättad 

och utvidga analysen av kapseln under den tidsepoken med material som liknar det i 

”Kapselkompletteringen”. 

• Även i korrosionsscenariot utvidgas analysen av tidiga, omättade förhållanden. 

Samtliga korrosionsmekanismer kommer där att betraktas samlat, dvs eventuella 

kombinationseffekter av olika mekanismer beaktas. 

• Beskrivningen av restscenariot med pinnhålsskada (postulerat tidigt kapselbrott) 

utökas till att illustrera flera mekanismer för tidig kapselskada, oavsett bedömd 

sannolikhet. 
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Metodik, scenarier och riskberäkningar (2/4) 
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• Som i SR-Site bedöms ”erosions/korrosions”-scenariot och skjuvscenariot bidra till 

beräknad risk. 

• Erosion/korrosionsscenariot – bidrar till beräknad risk (som i SR-Site) 

− Nya beräkningar av omfattning av bufferterosion och antal skadade kapslar 

− Som i SR-Site ett begränsande fall där samtliga deponeringshål har advektiva 

förhållanden redan vid deponering 

− Beräkning av omfattning av sulfidkorrosion väsentligen densamma som i SR-Site 

• Ser över den pessimistiska hanteringen av mikrogalvanisk korrosion i 

”Kapselkompletteringen” TR-19-15, baserat på visst nytt experimentellt material 

− Uppdaterade konsekvensberäkningar m a p ovanstående, uppdaterat inventarium samt 

kompletteringar om Rn-222 och Po-210 

• Numeriska resultat snarlika de i SR-Site 
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Metodik, scenarier och riskberäkningar (3/4) 

PSAR - säkerhet efter förslutning 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• Skjuvscenariot – bidrar till beräknad risk (som i SR-Site) 

− Väsentligt nytt material om omfattningen av sekundärrörelser vid jordskalv i 

TR-19-19 

− I huvudrapporten kommenterat vad det betyder i form av reduktion av antal 

skadade kapslar 

− Använder dock samma kapselskadefrekvenser som i SR-Site eftersom vissa 

resultat i TR-19-19 behöver verifieras ytterligare 

• Därför mycket snarlika konsekvenser som i SR-Site 

• Isostatlastscenariot – bidrar inte till beräknad risk (som i SR-Site) 

− Uppdaterade konstruktionsförutsättningar kapsel och buffert 

− Nytt underlag för max svälltryck och max islast inarbetas i PSAR 
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Metodik, scenarier och riskberäkningar (4/4) 
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Dokument Ungefärlig andel ny text 

Huvudrapport 25% 

FEP-rapport - 

Processrapport bränsle och kapsel 40% 

Processrapport lersystem 40% 

Processrapport geosfär 20% 

Klimatrapport 25% 

Radionuklidtransportrapport 20%? 

Modellrapport 25% 

Datarapport 20%? 

FHA-rapport - 

Biosfärssyntesrapport - 

(Bränsle + Produktionsrapporter) (100%, på svenska) 

(Platsbeskrivande modell, SDM) - 
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Uppdaterade SR-Site-rapporter, 

samtliga på engelska 
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• Uppdaterar SR-Site-materialet till PSAR m a p bland annat 

− Initialtillståndet 

− Gjorda kompletteringar till SSM under KTL-prövningen och ”Kapselkompletteringen” 

− Synpunkter i avsnitt 9.2.2 i GLS-rapporten 

• Kapselprocesser, säkerhetsfunktioner, scenarieval 

− Väsentlig ny kunskap från Fud-program, t ex om 

• Bufferterosion och -sedimentation 

• Övriga former av kapselkorrosion 

• Stora delar av övriga GLS-frågor om säkerhet efter förslutning hanteras enligt de planer för 

SAR som redovisas som del av ansökan om byggstart, t ex 

− Frågor som kräver ytterligare platsdata 

− Frågor som kan besvaras efter ytterligare utveckling av produktions- och kontrollmetoder 

− Delmängd av frågor kring säkerhet efter förslutning som inte explicit efterfrågas till PSAR 

Vi bedömer idag att inte någon av dessa frågor kommer att få en signifikant negativ 

påverkan på värderingen av säkerhet efter förslutning. 
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Sammanfattning 


