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BEGÄRAN OM FÖRTYDLIGANDE 

Datum: 2012-05-21 
Vår referens: SSM2011-2426 

 
Delprojekt: TPP GLS 

Författare:  Jinsong Liu 

Fastställd: Ansi Gerhardsson 

 
 

Begäran om förtydligande information  
 

SKB redovisade metod och teknik för bränsletorkning 
(inkapslingsanläggningens  System  351)  i  SKB  doc.  1058498,  ”INKA  – 
Preliminär säkerhetsredovisning system 351, Fuel  Drying  System”.  I  
dokumentet beskrivs översiktligt systemet för bränsletorkningen och 
hänvisas till nedanstående rapport (referens #3) för mera detaljerad 
information som vi är intresserade att ta del av. Vi är tacksamma om SKB 
kan tillhandahålla oss denna rapport; 

- RP_0103754_PROC_00004, Design Justification Statement: System 
351. 
 

Ärendet 
Ingen tidigare brevväxling har skett i samband med denna begäran. 

Skälet till begäran om förtydligande 
Skälet till SSM:s begäran om förtydligande är att SSM vill se om denna 
referens ger mer klarhet/motivering till den metod och teknik som tillämpas 
av SKB för bränsletorkningen. 
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