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Dialogmöte med SKB avseende planering inför 
redovisning av strålsäkerhet efter förslutning inom 
PSAR för Kärnbränsleförvaret 

Datum 

20 februari 2020 

Deltagare 

SKB: Allan Hedin, Georg Lindgren, Kristina Skagius, Magnus Westerlind, Helene 

Åhsberg 

SSM: Maria Bergström (via Skype), Jinsong Liu, Maria Nordén, Carl-Henrik Pettersson, 

Bo Strömberg, Biruk Woldemedhin, Henrik Öberg, Michael Egan (antecknare) 

Minnesanteckningar 

Bakgrund 
Mötet ägde rum på SKB:s begäran i syfte att presentera för SSM hur bolaget avser att 

hantera en rad frågor inför PSAR och ansökan om uppförande av Kärnbränsleförvaret. I 

synnerhet sökte SKB en diskussion kring sitt bemötande av kommentar i myndighetens 

granskning av säkerhetsredovisningen SR-Site [1], för att kunna utvärdera om sina över-

gripande planer för redovisningen, med vissa uppdateringar i tillvägagångssätt, överens-

stämmer med SSM:s förväntningar. 

 

Det noterades inledningsvis att flera av de bedömningar som återfinns i SSM:s gransk-

ningsrapport syftar till att skapa ett ännu mer transparent och lättgranskat underlag till 

PSAR. SSM förväntar sig till exempel att vissa argument som underbygger hantering av 

frågor i säkerhetsredovisningen kan ytterligare förstärkas och utvidgas, men att i detta 

avseende går det inte att bedöma SKB:s detaljerade bemötande i förväg. Icke desto mindre 

är det lämpligt att genom dialog försöka, så långt det är rimligt och möjligt, minimera 

eventuellt behov av väsentlig komplettering till ansökans underlag. Mot den bakgrunden 

var det tänkt att SSM åtminstone skulle kunna indikera om och när SKB:s övergripande 

planer riskerar att inte tillräckligt besvara SSM:s bedömningar avseende SR-Site. 
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När SKB:s deltagare presenterande sig för de från SSM som inte var inblandande i 

granskningen av SR-Site noterades att: 

 Kristina Skagius ansvarar för leverans av PSAR som helhet; 

 Allan Hedin ansvarar för redovisningen av strålsäkerheten efter förslutning; 

 Georg Lindgren ansvarar för övriga delar av underlaget till en kommande ansökan 

inför uppförande av Kärnbränsleförvaret, inklusive redovisningen av SKB:s 

planer och program för forskning och utveckling. 

SKB:s presentation 
SKB:s presentation bifogas till dessa minnesanteckningar. I det som följer sammanfattas 

kortfattat viktiga aspekter av, samt tilläggsinformation från, diskussionen. 

Bild 6 – Något om initialtillstånd i PSAR 

 SKB angav att den nya designanalysen för kapseln tas huvudsakligen från Posiva 

SKB Report 04 [2], medan de uppdaterade konstruktionsförutsättningarna för 

kapseln bygger på redovisningen i Posiva SKB Report 01 [3]. 

 Fortsatt övervakning av hydrogeologiska och hydrogeokemiska förhållanden i 

Forsmarksområdet har genomförts i befintliga borrhål samt i ett nytt borrhål som 

tillkommit efter platsundersökningarna som låg till grund för ansökan om till-

stånd. Denna information förändrar inte i någon större utsträckning den platsbe-

skrivande modell för geosfären som använts för SR-Site. Detta kommer att visas i 

underlaget till säkerhetsanalysen PSAR, som sedan kommer att bygga på samma 

platsbeskrivande modell som SR-Site. Nytillkommen information om ytsystemet 

kommer att redovisas i de planer för SAR som lämnas till SSM parallellt med 

ansökan om att få uppföra anläggningen. 

Bild 7 – Processer i bränsle och kapsel i PSAR 

 Reaktortillståndshavares användning av nya bränsletyper såväl som ändringar i 

utbränningsgrad eller anrikning beaktas av SKB genom egen gransknings- och 

godkännandeprocess innan bränslet får tas emot vid Clab. Denna process innebär 

även att eventuell påverkan på strålsäkerheten efter förslutning utreds. De lång-

siktiga egenskaperna hos de typer av kromdopat bränsle som används i svenska 

reaktorer och som är godkända för mottagande vid Clab, kommer att redovisas i 

PSAR. 

 I den uppdaterade processrapporten för kapseln kommer SKB att beakta även 

SSM:s granskningskommentarer på fjolårets komplettering till regeringen om 

kopparkorrosion. 

 Den tidigare underlagsrapporten med beräkningar av olika bidrag till korrosion av 

kopparhöljet [4] kommer att uppdateras inför PSAR för att återspegla senaste 

forskningsresultat. 

Bild 8 – Processer i lersystemet i PSAR 

 Uppdaterat material från ”kapselkompletteringen” som kommer att redovisas i 

processrapporten för buffert, återfyllning och förslutning innefattar även SKB:s 

hantering av saunaeffekten. 

Bild 10 – Biosfär i PSAR 

 SSM är medveten om det arbete som har pågått i Fud-programmet inom ramen för 

säkerhetsvärderingen för SFL och har nyligen fått en presentation om SKB:s 

planer för hur detta kommer att beaktas inför kommande PSAR för utbyggda 

SFR. Även om SKB inte har för avsikt att använda dessa övriga genomförda 

studier som underlag till PSAR för Kärnbränsleförvaret betonar myndigheten 

särskilt i samband med detta område vikten av tydlighet och transparens vad 
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gäller dels beskrivningen av hur beräkning av LDF-värden genomförts, dels 

motivering till hur de används vid risk/dos uppskattningar i PSAR. 

Bild 11 – Diverse övriga rapporter 

 SSM anser att senaste tillgänglig information i den vetenskapliga litteraturen och 

aktuell information från andra länders databaser (t.ex. avseende sorptions-

egenskaper för lera och berg) bör beaktas i SKB:s uppdatering av Data rapporten 

förutom resultat från bolagets egna mätningar och experiment.  

 De senaste prognoserna för produktion av använt bränsle från svensk kärnkraft 

används som underlag till PSAR men den totala mängden är inte betydligt mindre 

än den som låg till grund för SR-Site. 

 De nytillkomna modeller som beskrivs i Model Summary rapporten gäller 

bufferterosion och -sedimentation samt modellering av inlandsisens maximala 

tjocklek. Beskrivningen av hydromodellering innefattar de kompletteringar som 

genomfördes under granskningen av SR-Site. 

Bild 12 – Metodik, scenarier och riskberäkningar (1/4) 

 SSM påpekar att det bör göras en tydligare värdering kring vad som är sannolika 

fall vid analysen av återmättnadstider och deras fördelning över deponeringshål, 

trots att det för tillfället återstår osäkerheter kring det intakta bergets konduk-

tivitet. För närvarande (t.ex. i ref.[5]) beskrivs återmättnadsförloppet med ett antal 

hypotetiska fall som inkluderar återmättnadstider upp till maximalt allt ifrån ett 

par årtionden till upp till flera 100 000-tals år.  

Bild 15 – Metodik, scenarier och riskberäkningar (4/4) 

 Det noterades att hanteringen av skjuvscenariot, och det underlag som redovisas i 

TR-19-19, var även föremål för ett tidigare dialogmöte (SSM2018-1610-16). 

Bild 16 – Uppdaterade SR-Site-rapporter 

 De underlagsrapporter som innehåller detaljerna i analysen av strålsäkerheten 

efter förslutning (dvs. PSAR Referensdel) kommer att publiceras endast på 

engelska vid inlämning av ansökan om uppförande av Kärnbränsleförvaret, men 

den allmänna delen av PSAR redovisas på svenska. 

 De helt förnyade produktionsrapporter som finns i tabellen på bild 16 utgör 

referensmaterial för säkerhetsanalysen men först och främst ligger de till grund 

för kap. 5 (Anläggnings- och funktionsbeskrivning) i PSAR. Likaledes är 

rapporten om den platsbeskrivande modellen underlag till kap. 2 

(Förläggningsplats). 

Bilaga 
SKBdoc 1887890. Presentationsmaterial – Säkerhet efter förslutning PSAR, 2020-02-20. 
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