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Julileverans 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 den presenterade planen och kompletteringar har lämnats 
under 2013 och början av 2014. I december 2013 och början av 2014 inkom ytterligare 
förfrågningar från SSM vilka nu besvaras. 

I tabellen nedan listas de kompletteringar och förtydliganden SKB planerat att besvara i 
juli 2014. De övriga kompletteringar som ännu ej besvarats fullständigt arbetar SKB vidare 
med efter de tidsplaner som angavs vid avstämningsmöte hos SSM den 23 juni 2014.

Till SSM har SKB tidigare också angivit att kompletteringar rörande MB-ansökan kommer 
att göras innan semestrarna 2014, dessa kompletteringar kommer dock att lämnas till både 
SSM och MMD först efter sommarsemestrarna.

SSM:s fråga SKB:s svar SKBdoc id Status
1 Några frågor kring 

utveckling av
grundvattenkemi på 
förvarsdjup på kort och 
medellång sikt
(SSM2011-2426-140)

Svar till SSM på begäran om 
komplettering rörande 
grundvattenkemi på kort och 
medellång sikt

1437441
version 1.0

I denna version lämnas svar på 
samtliga frågor. 

Kompletteringen är därmed 
besvarad i sin helhet.

2 Uppdatering av 
bränslets initialtillstånd 
m.h.t. förlängda 
reaktordrifttider
(SSM2011-2426-141)

Svar till SSM på begäran om 
komplettering rörande uppdatering 
av bränslets initialtillstånd m.h.t. 
förlängda reaktordrifttider

1440538
version 1.0

I denna version lämnas svar på 
samtliga frågor. 

Kompletteringen är därmed 
besvarad i sin helhet.

3 Radionuklidtransport 
och dosberäkning med 
koppling till 
ythydrologi 
(SSM2011-2426-162) 

Svar till SSM på begäran om 
komplettering rörande 
radionuklidtransport och 
dosberäkning med koppling till 
ythydrologi

1440564
version 1.0

Svar på fråga 1.

Kompletteringen delvis 
besvarad, svar på fråga 2 ges i 
september 2014.

Water balances Forsmark.pptx 1440579 
version 1.0
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Svensk Kärnbränslehantering AB

SSM:s fråga SKB:s svar SKBdoc id Status
4 Konstruktionsförutsättn

ing ”inflöde till 
deponeringshål mindre 
än 150 kubikmeter”
(SSM2011-2426-184)

Svar till SSM på begäran om 
komplettering rörande 
konstruktionsförutsättning ”inflöde 
till deponeringshål mindre än 150 
kubikmeter”

1434717 
version 1.0

I denna version lämnas svar på 
samtliga frågor. 

Kompletteringen är därmed 
besvarad i sin helhet.

5 Begäran om 
förtydligande 
information angående 
spänningsfördelningar i 
kapseln under vissa 
belastningsfall (SSM 
2011-2426-173)

Svar till SSM på begäran om 
förtydligande information angående 
spänningsfördelningar i kapseln 
under vissa belastningsfall

1441889 
version 1.0

I denna version lämnas svar på 
samtliga frågor. 

Kompletteringen är därmed 
besvarad i sin helhet.Isostatlastfallet - BWR1-9 PWR1-4 

- Rev2.xlsx.
1441995 
version 1.0

Skjuvlastfallet - BWR o PWR - 5-
10 cm - Rev0.xlsx.

1441996 
version 1.0

Med vänlig hälsning 

Svensk Kärnbränslehantering AB
Avdelning Kärnbränsle

Helene Åhsberg
Projektledare Tillståndsprövning
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