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Leverans av svar på kompletteringar och förtydliganden rörande kapseln, 
februari 2015

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, 2014 och 2015 har ytterligare förfrågningar inkommit 
från SSM. 

I tabellen nedan listas de kompletteringar och förtydliganden rörande kapseln som SKB 
planerat att besvara i februari 2015:

SSM:s fråga SKB:s svar SKBdoc id Status
1 Frågor från protokoll 

kapsel 
avstämningsmöte 25 
juni
(SSM2011-1137-64)

Svar till SSM på frågor i 
protokollet från 
kapselavstämningsmötet 25 juni 
2014

1452923 
version 3.0

Dokumentet ger uppdaterade 
svar på alla frågor, utom fråga 
10 som redan tidigare var
besvarad.

Statistisk analys av 
brottförlängning och brottseghet 
för BWR- och PWR-insatser 

1464317 
version 1.0

Detailed models for BWR-
canisters for Earthquake 
induced rock shearing 

1439722 
version 1.0

Damage tolerance analysis of 
BWR-canister inserts for spent 
nuclear fuel in the case of an 
earthquake induced rock shear 
load – Influence of using more 
detailed models

1450913 
version 1.0

Detailed models for PWR-
canisters for Earthquake 
induced rock shearing

1439730 
version 1.0

Damage tolerance analysis of 
PWR-canister inserts for spent 
nuclear fuel in the case of an 
earthquake induced rock shear 
load – Influence of using more 
detailed models

1459222 
version 1.0
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Svensk Kärnbränslehantering AB

SSM:s fråga SKB:s svar SKBdoc id Status
Samlad kravbild avseende 
kapselns mekaniska integritet

1471283 
version 1.0

Kvalitetssäkring av bilaga 6, 
SKBdoc 1471283 version 1.0,
pågår och levereras först i mars 
2015.

Kvalitetssäkring av bilaga 8, 
SKBdoc 1399768 version 2.0,
pågår och levereras vecka 10 
2015.

Estimation of oxide growth on 
joint surfaces during FSW

1402837 
version 1.0

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

1399768 
version 2.0

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

1393179 
version 2.0

2 Begäran om 
komplettering av 
ansökan om 
slutförvaring av använt 
kärnbränsle och 
kärnavfall – Inverkan 
av koppartjocklek på
kapselns designanalys
(SSM2011-2426-172)

Svar till SSM på begäran om 
komplettering rörande inverkan 
av koppartjocklek på kapselns 
designanalys

1471540 
version 1.0

Kompletteringen besvaras i sin 
helhet.

Modelling and analysis of 
BWR-canister and buffer for 
earthquake induced rock shear 
with copper corrosion

1469524 
version 1.0

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

1393179 
version 2.0

3 Begäran om 
komplettering av 
ansökan om 
slutförvaring av använt 
kärnbränsle och 
kärnavfall –
Skadetålighetsanalys 
av stållock till 
gjutjärnsinsats 
(SSM2011-2426-193)

Svar till SSM på begäran om 
komplettering rörande 
skadetålighetsanalys av stållock 
till gjutjärnsinsats

1449528 
version 2.0

Kompletteringen besvaras i sin 
helhet.

Canister Insert Steel Lid –
Investigation into the need for 
damage tolerance analyses

1451358 
version 1.0

4 Begäran om 
förtydligande av 
ansökan om 
slutförvaring av använt 
kärnbränsle och 
kärnavfall – kontroll 
och provning 
(SSM2011-2426-217)

Svar till SSM på begäran om 
förtydligande rörande kontroll 
och provning

1471002 
version 1.0

Förtydligandet besvaras i sin 
helhet.

Non-destructive testing of 
canister components and welds 

1434744 
version 2.0

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

Svar till SSM på begäran om 
komplettering rörande kriticitet

1417733
version 3.0

Bilaga 5 var felaktigt angiven i 
den tidigare versionen och fel 
dokument hade därför lämnats 
in. Detta dokument ersätter 
tidigare inlämnad bilaga 5.

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

1391444 
version 1.0
Företagsintern

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

Arbetet med underlagen pågår fortfarande och planeras nu att redovisas i mars 2015.
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Svensk Kärnbränslehantering AB

Med vänlig hälsning 

Svensk Kärnbränslehantering AB
Avdelning Kärnbränsle

Helene Åhsberg
Projektledare Tillståndsprövning
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