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Svar på kompletteringar 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 den presenterade planen. Några kompletteringar krävde 
mer arbete och kunde därför inte färdigställas i december 2013 utan leverans till SSM sker 
först nu i februari 2014. 

I tabellen nedan listas de kompletteringar och förtydliganden SKB planerat att besvara den 
5 februari 2014. De övriga kompletteringar som ännu ej besvarats fullständigt arbetar SKB
vidare med efter de tidsplaner som angavs i samband med leveransen 20 december 2013.

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 2.0

SKB:s svar på punkterna 1 
och 3 samt en statusrapport för 
SKB:s hantering av övriga
frågor lämnades i juni 2013.

Nu besvaras frågorna 2, 4, 6, 
7, 9 och 10. 

Kompletteringen är i
huvudsak besvarad, svar på 
fråga 8 lämnas senast 28 
februari 2014 och svar på 
fråga 5 redovisas i samband
med svar på föreläggande 
SSM2012-2658-6.

Bilagorna SKB TR-13-27 och
SKB R-13-50 och är under 
utgivning, SSM informeras så 
snart de publicerats.

Sulphide mass-transport limited 
corrosion

1422182 
version 1.0

Corrosion of the copper canister 
inside due to radiolysis of remaining 
water in the insert

1419961 
version 1.0
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SSM:s fråga SKB:s svar SKBdoc id Status
The role of hydrogen in copper 1420051 

version 1.0
2 Kapselns mekaniska 

integritet (SSM2011-
2426-58)

Svar till SSM på begäran om 
komplettering rörande kapselns 
mekaniska integritet

1371849 
version 2.0

Svar på fråga 1-3, 5-10 och 
12-17.

Kompletteringen i huvudsak 
besvarad, svar på fråga 4 och 
11 lämnas senast 28 februari
mars 2014.

Uneven swelling pressure on the 
canister simplified load cases derived 
from uneven wetting, rock contours 
and buffer density distribution

1206894 
version 1.0

Residual stress measuring by 
incremental hole drilling technique

1208266 
ver 2.0

Residual stress measuring by 
incremental hole drilling technique

1208273 
ver 1.0

Analysis of PWR canister inserts 
using data acquired from PWR 
material

1288288 
version 2.0

DHD residual stress measurements 
within the cast iron insert of a 
radioactive waste canister

1321056 
version 2.0

Förstudie—Duktilitetssänkning på 
grund av treaxliga spänningstillstånd

1339835 
version 2.0

Global simulation of copper canister -
final deposition

1339902 
version 1.0

Inverkan av spänningstillståndet på 
duktilitet i segjärnsinsats—En 
summering av experimentella data

1392347 
version 1.0

A constitutive model for texture 
dependent deformation hardening and 
pressure dependent initiation of 
ductile failure in metallic materials

1393179 
version 1.0

Analysis of creep in the KBS-3 
copper canister due to internal and 
external loads 

1399768 
version 1.0

Shearing of copper canister at top and 
base

1403930 
version 1.0

Residual stress measurements within 
the Cast Iron Insert of a radioactive 
waste canister

1403974 
version 1.0

Earthquake induced rock shear 
through a deposition hole-part 2 

1407337 
version 1.0

Continuum modeling of nodular cast 
iron using a porous plastic model 
with pressure-sensitive matrix—
Experiments, model calibration & 
verification

1414719 
version 1.0

Statistical data analysis of cast iron 
properties for PWR-inserts from 
tension, compression and fracture
toughness testing

1414800 
version 1.0

Detailed BWR and PWR canister 
analysis

1415152 
version 1.0

Evaluation of residual stress 1416697 
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SSM:s fråga SKB:s svar SKBdoc id Status
measurements—Effect of measured 
residual stresses on damage tolerance 
of cast iron BWR- and PWR- inserts

version 1.0

The role of phosphorus for 
mechanical properties in copper

1417069 
version 1.0

Evaluation of the effect of triaxial 
stress state on damage tolerance of 
cast iron inserts

1418263 
ver 1.0

Analysis of copper lid response to 
axi-symmetric unfavourable swelling 
loads under the water saturation 
phase

1419643 
version 1.0

3 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 3.0

Svar på fråga 8 samt vissa 
redaktionella ändringar i 
tidigare inlämnade svar.
Kompletteringen därmed 
besvarad i sin helhet

Analysis of PWR canister inserts 
using data acquired from PWR 
material

1288288 
version 2.0

Summary of important characteristic 
parameters for the insert, based on 
performed strength and damage 
tolerance analyses

1288292 
version 
X.X

Under kvalitetssäkring, 
planers att vara färdigställd 
senast 28 februari 2014.

Statistical data analysis of cast iron 
properties for PWR-inserts from 
tension, compression and fracture 
toughness testing

1414800 
version 1.0

4 Retardation av 
radionuklider(SSM201
1-2426-110)

Svar till SSM på begäran om 
komplettering rörande 
radionuklidretardation

1396957 
version 2.0

Svar på fråga 1 samt frågorna 
4-6. Därmed är alla frågorna i 
denna kompletteringsbegäran 
besvarade.

Bilagan SKB R-12-17 är 
under utgivning, SSM 
informeras så snart den 
publicerats.

Memorandum: Retardation of 
radionuclide transport in cement 
affected groundwater – response to 
the request by SSM for 
supplementary information on 
retention of radionuclides (SSM2011-
2426-110), item 1

1421672 
version 1.0

Modelling of radionuclide retention 
by matrix diffusion in a layered rock 
model – Response to the request by 
SSM for supplementary information 
on retention of radionuclides 
(SSM2011-2426-110),
items 4 and 6

1421960 
version 1.0

Artefacts associated with electrical 
measurements of the rock matrix 
formation factor – response to the 
request by SSM for supplementary
information on retention of 
radionuclides (SSM2011-2426-110)

1417017 
version 1.0
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SSM:s fråga SKB:s svar SKBdoc id Status
5 Svar på SSM:s 

begärande om 
förtydligande rörande 
krypdeformation
(SSM 2011-2426) 

Svar på resterande frågor lämnas senast den 28 februari 2014.

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

Svar på samtliga frågor lämnas senast den 28 februari 2014.

I tabellen ovan refereras till vissa underlagsrapporter som är under utgivande och 
publiceras inom kort samt en PM som är under avslutande kvalitetssäkring. De planeras 
vara färdigställda senast 28 februari 2014.

Då det gäller de förtydliganden och kompletteringar som efterfrågas i 
”Minnesanteckningar från möte mellan SKB och SSM om kompletteringar inom område 
konsekvensanalys – biosfärsfrågor”, dokumentnr SSM2011-1137-52 kommer SKB att 
återkomma med svar och visst material under februari 2014.

Med vänlig hälsning 

Svensk Kärnbränslehantering AB
Avdelning Kärnbränsleprogrammet

Helene Åhsberg
Projektledare Tillståndsprövning

P
D

F
 r

en
de

rin
g:

 D
ok

um
en

tID
 1

42
52

99
, V

er
si

on
 1

.0
, S

ta
tu

s 
G

od
kä

nt
, S

ek
re

te
ss

kl
as

s 
Ö

pp
en


	Svar pa kompletteringar rorande ansokningarna for KBS-3-systemet, februari 2014.docx

