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SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING

1. Inledning (SSM)

2. Historik – SKB:s Ansökan och SSM:s granskning 2011-2022

3. Ansökan inför uppförande inkl PSAR – struktur SFK

4. PSAR och säkerhet efter förslutning – översiktligt 

5. Planer och program – översiktligt

6. Övriga ansökansdokument – översiktligt

7. Vägen framåt i prövningen

8. Övriga frågor:

• Är det i dagsläget möjligt att ge en generell indikation på optimeringar i utformning och metoder som skett sedan 
tillståndsansökan?

• Är det i dagsläget möjligt att ge någon indikation på de nya utvecklingsarbete/forskningsrapporter/osv. som förväntas 
utgöra väsentligt underlag till PSAR?

Agenda
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Mars 2011, ansökningarna till MMD och SSM 

KTL Slutförvar

KTL 
Clink

Miljö-
balken
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Tillståndsprövning KBS-3  2011-2022

Mars 2011 – Ansökningar enligt MB och KTL        
(totalt 6500 sidor)

Miljöbalken (MB)
• Fem kompletteringar  från april 2013 till juni 2017 

• September-oktober 2017 Huvudförhandling 

• Januari 2018 – MMD:s yttrande

Kärntekniklagen (KTL)
• Löpande 2012-2015 juni, 55 st kompletteringar och 26 st förtydliganden 

(totalt 245 dokument, över 5200 sidor)

• Januari/mars 2015 – F-PSAR Clink (en ny flyttkartong med över 100 nya 
dokument)

• Januari 2018 – SSM:s yttrande

Regeringsprövning
• April 2019 – Komplettering om bl a kopparkorrosion 

• Januari 2022 – Regeringens beslut om tillåtlighet och tillstånd

Bereder

Bereder
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SSM:s yttrande juni 2016 med uppdatering 2018

• SSM anser att det av SKB föreslagna barriärsystemet med barriärerna kapsel, buffert och berg har 
förutsättningar att uppfylla kraven på begränsade omgivningskonsekvenser och tålighet mot 
förhållanden, händelser och processer som kan påverka slutförvarets strålsäkerhet efter förslutning.

• Fortsatta utvecklings-, forsknings- och demonstrationsinsatser under uppförande- och driftfaserna och 
fram till den slutliga förslutningen förväntas reducera osäkerheter av betydelse för 
slutförvarskonceptet. 

• Genom stegvisa prövningsprocessen kan granskningsresultat och eventuella nya vetenskapliga rön 
omhändertas och efter hand tillgodogöras. 

• Mot denna bakgrund har SSM identifierat behov av utvecklingsarbete beträffande SKB:s redovisning 
inför myndighetens granskning i kommande steg med avseende på beständighet i slutförvarets 
tekniska barriärer.

• Däremot bedömer myndigheten att frågorna inte är av sådan betydelse att SSM inte kan bedöma 
ansökan och de slutsatser som SKB redovisar om slutförvarets omgivningspåverkan och således 
förutsättningarna att uppfylla myndighetens krav på långsiktig strålsäkerhet.
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SKB:s hantering av SSM:s granskningsrapporter

• Systematisk genomgång av SSM:s granskningsrapporter, GLS (SSM 2018:07) och UDS 
(SSM 2018:06), har identifierat ett stort antal frågor som behöver hanteras inför 
kommande steg i KTL prövningen. 

• Frågorna samlades 2016 i den internt så kallade GLS listan, respektive UDS listan, och 
kontrollerades 2018 mot innehållet i de slutliga versionerna av SSM-rapporterna. UDS 
listan har löpande hanterats inom projekt PSAR.

• Sedan hösten 2016 har dessa listade kommentarer legat till grund för prioritering och 
styrning av teknikutveckling och forskning.

• SKB planerar för att lämna begärda underlag och planer till SSM i samband med 
inlämnande av PSAR. En första plan (för planen) lämnades till SSM i januari 2017 
(SKBdoc 1565594, Hantering av SSM:s granskningsrapporter UDS och GLS). 

• Möten för diskussion kring utformningen av PSAR har hållits mellan SSM och SKB sedan 
2015.
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ANSÖKAN INFÖR 
UPPFÖRANDE INKL PSAR

2022-03-17 Dialogmöte SSM Ansökan SFK 7



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING

Ansökansstruktur (Kärnbränsleförvaret)

Toppdokument
Ansökan

Läsanvisning

Begrepp

Dokumentens
kvalitetssäkring

Utveckling och
ändringar

PSARHantering av
SSM:s granskning

Planer och 
program för

forskning och
utveckling

Avvecklings-
plan

Suus

Kommande redovisning baseras på tidigare möten:
• Övergripande om Ansökan inför uppförande 

Kärnbränsleförvaret möte SKB/SSM 2019-01-22
• PSAR Säkerhet efter förslutning möte SKB/SSM 

2020-02-20 
• Planer för SAR möte SKB/SSM 2020-11-06
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Suus och PSAR med underlag hanterar
• Gjorda kompletteringar
• De frågor som pekas ut i GLS avsnitt 9.2.2 och UDS
• Områden där väsentlig utveckling gjorts sedan 2011 och som bedöms 

kunna påverka säkerheten

Planer och program hanterar
• Frågor som inte kan besvaras innan tillgång till data under jord
• Slutlig utformning av barriärer och system för tillverkning och kontroll
• Forskningsfrågor av mer långsiktig karaktär



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING

Syftet med toppdokumentet är att:

• Ange yrkanden

• Beskriva tillståndsärendet

• Introducera till ansökningshandlingarna

Toppdokument Ansökan
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• Syftet med läsanvisningen är att beskriva handlingarnas syfte, omfattning och 
disposition.

• Begreppslistan för ansökanshandlingarna kompletterar strålsäkerhetsbegrepp i
PSAR allmän del kapitel 1.

Läsanvisning och Begrepp
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Hantering av SSM:s granskning och
Utveckling sedan föregående steg i tillståndsprövningen

• SSM:s yttrande till regeringen:

Granskningsrapporterna redovisar även de tekniska frågor som SSM anser särskilt behöver beaktas av 
SKB i företagets fortsatta arbete med framtagande av anläggningarnas detaljkonstruktion och tillhörande 
säkerhetredovisningar.

• För att underlätta uppföljningen för SSM och som arbetsverktyg för SKB har frågorna från
granskningsrapporterna sammanställts med hänvisningar till var i
ansökansdokumentationen frågorna omhändertas.

• I dokumentet Utveckling sedan föregående steg i tillståndsprövningen beskrivs principiella
förändringar av konstruktion och verksamhet samt av planeringsförutsättningar.
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Dokumentens kvalitetssäkring innefattar:

• utfallet av fristående säkerhetsgranskning

• beskrivning av kvalitetssäkring av ansökanshandlingarna

Dokumentens kvalitetssäkring
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Omfattning av PSAR

Villkor från regeringen:

3. Uppförandet av anläggningen får påbörjas 
först efter att Strålsäkerhetsmyndigheten har 
godkänt en preliminär säkerhetsredovisning 
(PSAR).

2022-03-17

PSAR projektet har pågått sedan 2012, alla 
kompletteringar som gjorts under 
tillståndsprövningen är inarbetade fram till 
datafrys 2018/19.
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SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING

SSM:s yttrande till regeringen:

• SSM:s tillstyrkande förutsätter vidare att SKB under uppförandet av de olika anläggningarna beaktar de 
frågor som är av betydelse för strålsäkerheten. […]

• För slutförvarsanläggningen är det viktigt att klargöra arbetsuppgifter som har betydelse för 
strålsäkerheten under tiden som denna uppförs, med hänsyn tagen till att uppförandet ska kunna ske med 
den kvalitet som preciseras i SKB:s redovisning av strålsäkerheten efter förslutning.

Säkerhet under uppförandeskedet (Suus) innehåller information som svarar upp mot detta krav

Hänsyn har tagits till STYR-131

Suus
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Säkerhet efter 
förslutning PSAR

2022-03-17
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Omfattning av PSAR

PSAR
PSAR Allmän del

Kap 1 Introduktion
Kap 2 Förläggningsplats
Kap 3 Krav och konstruktionsförutsättningar
Kap 4 Kvalitetssäkring och anläggningens drift
Kap 5 Anläggnings- och funktionsbeskrivning
Kap 6 Radioaktiva ämnen i anläggningen
Kap 7 Strålskydd och strålskärmning
Kap 8 Analys av säkerhet under drift
Kap 9 Analys av säkerhet efter förslutning
Kap 10 Samlad strålsäkerhetsvärdering

PSAR Systemdel
Systembeskrivningar

PSAR Referensdel
Bränslerapporter
Produktionsrapporter
Huvudrapport säkerhet efter förslutning
Klimatrapport
Processrapporter – utveckling efter för-slutning
Modell – och datarapporter, säkerhet efter 
förslutning
Analysrapporter, säkerhet efter förslutning 
Metodik- och analysrapporter, säkerhet under drift
Reversering av kapslar
Plan för kärnämneskontroll
Tolkning och tillämpningsdokument
mm

PSAR Planer och
Beskrivningar

Plan för fysiskt skydd
Klassningslista
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• Strukturen för redovisningen väsentligen densamma som för SR-Site i ansökan 

− Huvudrapport, huvudreferenser, underliggande referenser

• Innehållet i PSAR-rapporterna

− Vissa delar: Innehållet utgörs av redovisningen i SR-Site + eventuella kompletteringar 
till SSM under tillståndsprövningen

− Andra delar: Nytt/uppdaterat material

− Områdena med nytt material styrs till stora delar av synpunkter i GLS avsnitt 9.2.2, 
men också annat är nytt

− Avser att i redovisningen peka ut vad som är nytt för att underlätta granskning

− Vi utgår från huvudrapport och huvudreferenser i ansökan och gör nödvändiga 
uppdateringar/tillägg

− Rapporterna skrivs på engelska

• Stora delar av SSM:s synpunkter på säkerhet efter förslutning i GLS hanteras i de planer 
för SAR som redovisas i samband med ansökan om byggstart

− Brutit ned GLS-rapporten i stort antal frågor och angett vilka som hanteras i PSAR och 
vilka i SAR (ibland i båda)
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Redovisning av säkerhet efter förslutning – allmänt 
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• Baseras på nya produktionsrapporter, som i huvudsak bygger på material som förelåg 
årsskiftet 2018/2019

• Bränsle

− Uppdaterat inventarium för reguljärt bränsle

− Bränslerester och skadat bränsle inkluderade i analysen

• Kapsel

− Ny redovisning, som bland annat bygger på uppdaterade konstruktionsförutsättningar, 
uppdaterade tillverknings- och förslutningsmetoder (t ex svetsning med gasskydd) och en ny 
designanalys 

• Buffert, återfyllning, förslutning

− Uppdaterade redovisningar – mindre omfattande ändringar än för kapseln

• Geosfär och biosfär

− Samma platsbeskrivande modell och samma förvarslayout som i ansökan 

• Begränsat med ny information om geosfären; det lilla som tillkommit visar vi inte ändrar 
värderingen av bergets egenskaper

• Ny kunskap finns om ytsystemet; redovisas i planer för SAR, används inte i PSAR
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Något om initialtillstånd i PSAR
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• Väsentligt uppdaterad processrapport för bränsle och kapsel

• Bränsle

− Nytt material från ”SSM-kompletteringar” och Fud-program

• Kapsel

− Nytt material från ”SSM-kompletteringar”, ”Kapselkompletteringen” (TR-19-15) och Fud-program

− Samtliga områden som pekas ut i GLS avsnitt 9.2.2 uppdateras genomgripande

• Lokal sulfidkorrosion under omättade förhållanden (även mättade förhållanden)

− Ser över den pessimistiska hanteringen av mikrogalvanisk korrosion i 
”Kapselkompletteringen” TR-19-15, baserat på visst nytt experimentellt material

• Spänningskorrosion under reducerande förhållanden

• Krypdeformation av koppar, särskilt inverkan av fosfor och eventuell påverkan av väte i kopparn

• Allmän korrosion vid höga kloridhalter och omättade förhållanden

• Lokal korrosion av syre 

− Väteförsprödning läggs till som ny process för kopparhöljet i processrapporten

− Korrosionsberäkningsrapporten uppdateras inte – nya korrosionsberäkningar redovisas i andra 
rapporter eller som appendix till processrapporten (modeller väsentligen desamma)
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Processer i bränsle och kapsel i PSAR
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• Väsentligt uppdaterad processrapport för buffert, återfyllning och förslutning

− Nytt material från ”SSM-kompletteringar”, ”Kapselkompletteringen” (TR-19-
15) och Fud-program

− Nya modeller för bufferterosion och -sedimentation (bygger väsentligen på 
TR-16-11)
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Processer i lersystemet i PSAR
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• Processrapport geosfär uppdaterad huvudsakligen m a p SSM-kompletteringar

− Små skillnader mot SR-Site-versionen

• Klimatrapport

− Diverse nytt material från rapporteringar kring andra förvar och SSM-
kompletteringar för SFK, bland annat de nya modellstudierna av maximal 
istjocklek

− Väsentligen samma klimatfall som i SR-Site

− Publicerad som TR-20-12
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Berg och klimat i PSAR
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• Texten i huvudrapporten SR-Site uppdateras med referenser till och diskussion 
om

− gjorda SSM-kompletteringar; vissa modifieringar av texten.

− diverse övriga genomförda studier vad gäller biosfärsmodellering (utöver 
kompletteringar), även för andra förvar än SFK.

• Samma LDF-värden som i SR-Site (utom för Rn-222  som hanteras enligt 
komplettering under KTL-prövningen).

• Biosfärssyntesrapporten uppdateras inte.

• Utnyttjar inte de nya, platsspecifika biosfärsdata från SR-PSU som användes i 
ett av beräkningsfallen i ”Kapselkompletteringen”.
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Biosfär i PSAR
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• Data Report

− Vissa data uppdateras, t ex radionuklidinventarium

− För de flesta dataset görs en värdering av om SR-Site-data kan anses 
kvalificerade för användning i PSAR

• I så fall används samma text som i SR-Sites datarapport

• Model Summary Report

− Uppdateras m a p kompletteringar

− Ett par nytillkomna modeller

• FEP Report

− Oförändrad; utveckling sedan SR-Site beskrivs i huvudrapporten

• FHA Report

− Oförändrad; utveckling sedan SR-Site beskrivs i huvudrapporten

2022-03-17 Dialogmöte SSM Ansökan SFK 23

Diverse övriga rapporter
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• Metodik väsentligen som i SR-Site

− Uppdaterad redovisning av säkerhetsfunktioner och scenarier, bland annat baserat på 
synpunkter i avsnitt 9.2.2 i GLS samt på rapport om konstruktionsförutsättningar, 
gemensam med Posiva

− Lagt till säkerhetsfunktion relaterad till krypdeformation av koppar, för både isostat- och 
skjuvlast

• Scenarioanalysen i PSAR

− Samma scenarier som i SR-Site

− Nytt avsnitt i kapitlet om scenarieval beskriver hantering av SSM:s synpunkter i GLS

− Mer utförlig hantering av omättade förhållanden och kryp (kommande bilder)

− Kriticitet 

• Utökad redovisning av reaktivitet i kapsel efter skada

• What if-fall med förvaret redovisat från komplettering under KTL-prövningen

− Mer utförliga what if-beräkningar för tidiga kapselskador
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Metodik, scenarier och riskberäkningar (1/4)
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• Mer om tidiga kapselbrott

− SSM efterlyser i avsnitt 9.2.2 i GLS ett scenario som analyserar och värderar risken för 
eventuella tidiga kapselbrott och ”…utvärderar under vilka förutsättningar sådana tidiga 
kapselbrott skulle kunna förekomma som ett resultat av ovanstående processer eller 
eventuella andra processer som kan ha en betydelse under förvarets tidiga utveckling.”

− Hantering i PSAR

• I referensutvecklingen/huvudscenariot framhålls att flera av buffertens 
säkerhetsfunktioner inte är uppfyllda i tidiga skeden då bufferten inte är vattenmättad 
och utvidga analysen av kapseln under den tidsepoken med material som liknar det i 
”Kapselkompletteringen”.

• Även i korrosionsscenariot utvidgas analysen av tidiga, omättade förhållanden, som 
eget avsnitt. Samtliga korrosionsmekanismer hanteras där samlat, dvs eventuella 
kombinationseffekter av olika mekanismer beaktas.

• Beskrivningen av restscenariot med pinnhålsskada (postulerat tidigt kapselbrott) 
utökas till att illustrera flera fall av tidig kapselskada, oavsett bedömd sannolikhet.
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Metodik, scenarier och riskberäkningar (2/4)
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• Som i SR-Site bedöms ”erosions/korrosions”-scenariot och skjuvscenariot bidra till 
beräknad risk.

• Erosion/korrosionsscenariot – bidrar till beräknad risk (som i SR-Site)

− Nya beräkningar av omfattning av bufferterosion och antal skadade kapslar

− Som i SR-Site ett begränsande fall där samtliga deponeringshål har advektiva
förhållanden redan vid deponering

− Beräkning av omfattning av sulfidkorrosion väsentligen densamma som i SR-Site

• Ser över den pessimistiska hanteringen av mikrogalvanisk korrosion i 
”Kapselkompletteringen” TR-19-15, baserat på visst nytt experimentellt material

− Uppdaterade konsekvensberäkningar m a p ovanstående, uppdaterat inventarium samt 
kompletteringar om Rn-222 och Po-210

• Numeriska resultat snarlika de i SR-Site
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Metodik, scenarier och riskberäkningar (3/4)
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• Skjuvscenariot – bidrar till beräknad risk (som i SR-Site)

− Väsentligt nytt material om omfattningen av sekundärrörelser vid jordskalv i 
TR-19-19

− I huvudrapporten kommenterat vad det betyder i form av reduktion av antal 
skadade kapslar

− Använder dock samma kapselskadefrekvenser som i SR-Site eftersom vissa 
resultat i TR-19-19 behöver verifieras ytterligare

• Därför mycket snarlika konsekvenser som i SR-Site

• Isostatlastscenariot – bidrar inte till beräknad risk (som i SR-Site)

− Uppdaterade konstruktionsförutsättningar kapsel och buffert

− Nytt underlag för max svälltryck och max islast inarbetas i PSAR

− Utförlig utvärdering av kryp (ny säkerhetsfunktion) i eget avsnitt, dock inget 
”eget” krypscenario

• Slutsats: Inga kapselhaverier till följd av kryp
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Metodik, scenarier och riskberäkningar (4/4)
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• Konstruktionsförutsättningar, Posiva SKB Report 01 (2017)

− Dock vissa modifieringar i PSAR

• Designanalys kapsel, Posiva SKB Report 04 (2018)

• Kapselkomplettering, TR-19-15

• Bufferterosionsmodell, TR-16-11

• Skalvanalyser, TR-19-19

• Kriticitetsanalyser, TR-16-06

• Klimatrapport (huvudreferens till PSAR), TR-20-11
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Exempel på publicerade underlag 
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Dokument Ungefärlig andel ny text

Huvudrapport 25%

FEP-rapport -

Processrapport bränsle och kapsel 40%

Processrapport lersystem 40%

Processrapport geosfär 20%

Klimatrapport 25%

Radionuklidtransportrapport 20%

Modellrapport 25%

Datarapport 20%

FHA-rapport -

Biosfärssyntesrapport -

(Bränsle + Produktionsrapporter) (100%, på svenska)

(Platsbeskrivande modell, SDM) -
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Uppdaterade SR-Site-rapporter, 
samtliga på engelska
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• Uppdaterar SR-Site-materialet till PSAR m a p bland annat

− Initialtillståndet

− Gjorda kompletteringar till SSM under KTL-prövningen och ”Kapselkompletteringen”

− Synpunkter i avsnitt 9.2.2 i GLS-rapporten

• Kapselprocesser, säkerhetsfunktioner, scenarieval

− Väsentlig ny kunskap från Fud-program, t ex om

• Bufferterosion och -sedimentation

• Övriga former av kapselkorrosion

• Stora delar av övriga GLS-frågor om säkerhet efter förslutning hanteras enligt de planer för 
SAR som redovisas som del av ansökan om byggstart, t ex

− Frågor som kräver ytterligare platsdata

− Frågor som kan besvaras efter ytterligare utveckling av produktions- och kontrollmetoder

− Delmängd av frågor kring säkerhet efter förslutning som inte explicit efterfrågas till PSAR

Vi bedömer idag att inte någon av dessa frågor kommer att få en signifikant negativ 
påverkan på värderingen av säkerhet efter förslutning.
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Sammanfattning
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PLANER OCH PROGRAM FÖR
FORSKNING OCH UTVECKLING
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SKB behöver vidta ett antal åtgärder som underlag för SSM:s fortsatta granskning och 
stegvisa godkännanden. Exempel på ytterligare underlag som SKB förväntas ta fram är:

Planer och program för forskning och utveckling

Planer för forskning och utveckling till kommande steg i tillståndsprövningen

Detaljunder-
sökningsprogram

”Ett detaljundersökningsprogram för uppförandefasen av slutförvaret med syfte att identifiera de aktiviteter och åtgärder 
som är nödvändiga för att verifiera och vidareutveckla den platsbeskrivande modellen för Forsmarkplatsen.”

Planer för fortsatt 
utveckling och 
kvalitetssäkring av 
tekniska barriärer

”En plan för de aktiviteter och åtgärder som är nödvändiga för vidareutveckling och justering av tillverkningsmetoder, 
detaljutformning, provningsmetoder inklusive deras kvalificering, acceptanskriterier m.m. som behövs för specifikation, 
tillverkning, installation och kontroll av de tekniska barriärerna kapsel och buffert. SKB ska också ta fram aktiviteter och 
åtgärder som är nödvändiga för utveckling av övriga förvarskomponenter som återfyllnad av deponeringstunnlar, 
pluggar för deponeringstunnlar, återfyllnad av övriga förvarsutrymmen samt slutlig förslutning av förvaret.”

Bergtekniska 
åtgärder

”En detaljerad plan för de bergtekniska åtgärder som behövs för att uppföra slutförvaret inklusive berguttag av 
nedfartstunnlar, schakt och övriga förvarsutrymmen inklusive ett kontrollprogram som syftar till att verifiera att 
konstruktionsförutsättningarna i den långsiktiga säkerhetsanalysen uppfylls under uppförandet av anläggningen fram till 
provdriften påbörjas.”

Vetenskaplig 
fördjupning

”Ett program för fortsatt vetenskaplig fördjupning, utveckling och demonstration kring förhållanden, händelser, processer 
och barriärsystemets egenskaper som kan leda till spridning av radioaktiva ämnen från slutförvaret. Programmet 
behöver innefatta t.ex. grundläggande forskning, teoretisk förståelse, matematisk modellering, experiment kring 
degraderingsprocesser liksom verifierande tester och eventuella långtidsförsök.”

Utveckling av 
säkerhetsanalys

”En plan för uppdatering och vidareutveckling av kommande säkerhetsanalyser med avseende på exempelvis metoder 
för analys av risk, tillämpning av optimeringsprincipen samt detaljering av slutförvarets utformning och förväntade 
utveckling före och efter förslutningen.”

Övervakningsprogra
m under uppförande 
och drift

”…utveckling av ett program för mät- och övervakningsaktiviteter som en del av ett mer omfattande och långvarigt 
kontrollprogram för att bekräfta slutförvarets prestanda för och efter förslutning.”

Övervakningsprogrammet rör enbart de aktiviteter som företas under uppförande och som planeras fortgå under drift av 
anläggningen. Eventuell övervakning i samband med och efter förslutning av anläggningen ska inte beskrivas.
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Planer och program för forskning och utveckling

Planer och program för forskning och utveckling

Detaljundersöknings-
program

• Tillfarter och central-
område

• Deponeringsområden

Program för övervakning
av Kärnbränsleförvaret

Avseende säkerhet efter
förslutning

Plan för SAR
Vetenskaplig
fördjupning

Plan för SAR
Analys av

säkerhet efter
förslutning

Plan för SAR
Produktionsrapporter

• Utveckling av
produktionsrapporter

• Kapsel med använt
kärnbränsle

• Buffert, återfyllning
valv-
plugg och förslutning

• Bergutrymmen
• Reversering av kapslar
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PLAN FÖR SAR
PRODUKTIONSRAPPORTER
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En plan för de aktiviteter och åtgärder som är nödvändiga för vidareutveckling och justering av 
tillverkningsmetoder, detaljutformning, provningsmetoder inklusive deras kvalificering, acceptanskriterier 
m.m. som behövs för specifikation, tillverkning, installation och kontroll av de tekniska barriärerna kapsel 
och buffert. SKB ska också ta fram aktiviteter och åtgärder som är nödvändiga för utveckling av övriga 
förvarskomponenter som återfyllnad av deponeringstunnlar, pluggar för deponeringstunnlar, återfyllnad 
av övriga förvarsutrymmen samt slutlig förslutning av förvaret.

• Produktionsrapporter beskriver hur produktionen ska genomföras, kvalitetsstyras och kontrolleras för 
att tekniska barriärer och bergutrymmen ska uppfylla ställda kvalitetskrav.

• Produktionsrapporterna har med PSAR uppdaterats i förhållande  till F-PSAR – redovisar genomförd 
utveckling av de tekniska barriärerna och bergutrymmena inkluderat processer för att producera och 
kontrollera dessa. Omhändertar även en stor andel av SSM:s synpunkter.

• Återstående behov av utveckling beskrivs i plan för SAR för utveckling av produktionsrapporterna.

Plan för SAR utveckling av produktionsrapporter
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Följande dokument ingår i ansökan för beskrivningar av utvecklingen av
produktionsrapporterna

• Plan för SAR – Utveckling av produktionsrapporter

• Plan för SAR – Kapsel med använt kärnbränsle

• Plan för SAR – Buffert, återfyllning, valvplugg och förslutning

• Plan för SAR – Bergutrymmen

• Plan för SAR – Reversering av kapslar

Plan för SAR utveckling av produktionsrapporter
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Dokumentet beskriver aspekter som är gemensamma för övriga plan för SAR dokumenten och innefattar
beskrivningar av:

• den iterativa processen med analys av säkerhet efter förslutning som dels ger underlag för 
konstruktionsförutsättningar dels ger förutsättningar för teknikutveckling genom att 
referensutformningar tas fram. 

• anpassade ansatsen för utveckling av utrustning för produktion och kontroll av de tekniska barriärerna 
och bergutrymmen. 

• hur teknikutvecklingens olika faser och dess mognadsgrad systematiskt bedöms för att bedöma när 
vissa aktiviteter bör göras och av vem. 

• framtagning av strategier för kvalificering av produktions- och mätprocesserna, kvalitetssäkring, 
säkerhetsarbete, systematisk kravhantering, verifiering och validering samt integrations- och 
samfunktionstester. 

• den övergripande systematiken som finns i arbetet med att genomföra kvarvarande utveckling av de 
tekniska barriärerna och bergutrymmen inklusive metoder för kontroll och provning.

Plan för SAR utveckling av produktionsrapporter
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Dokumentet innefattar beskrivningen av fortsatt utveckling av:

• Krav och konstruktionsförutsättningar

• Utformning av kapseln

• Verifierande analyser

• Produktion och deponering av kapslar
• Segjärnsinsats

• Kopparkomponenter

• Svetsning (FSW)

• Montering

• Inkapsling

• Transport, hantering och deponering

• Kontroll och provning

• Kärnämneskontroll

• Kopplingar och krav på tekniska system

Plan för SAR – Kapsel med använt kärnbränsle

Status för PSAR beskrivs i
produktionsrapporten
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Dokumentet innefattar beskrivningen av fortsatt utveckling av:

• Konstruktionsförutsättningar

• Utformningen

• Produktion
• Utgår ifrån processkartläggningarna (förslutning övergripande nivå)

• Redovisning av planerna för de åtgärder och aktiviteter som är nödvändiga för vidareutveckling och 
justering av den utrustning och de metoder inklusive deras kvalificering som behövs för tillverkningen och 
installation av buffert, återfyllning, valvplugg och förslutning.

• Mätprocessen
• Utgår från processkartläggningarna

• Buffert

• Återfyllning

• Valvplugg

Plan för SAR – Buffert, återfyllning, valvplugg och 
förslutning

Status för PSAR beskrivs i
produktionsrapporten
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En detaljerad plan för de bergtekniska åtgärder som behövs för att uppföra slutförvaret inklusive 
berguttag av nedfartstunnlar, schakt och övriga förvarsutrymmen inklusive ett kontrollprogram som syftar 
till att verifiera att konstruktionsförutsättningarna i den långsiktiga säkerhetsanalysen uppfylls under 
uppförandet av anläggningen fram till provdriften påbörjas

• Syftet är att redogöra för uppdateringen av Produktionsrapport för bergutrymmen inför Ansökan om 
provdrift. 

• Planen redovisar hur SKB kommer att vidareutveckla utformning, platsanpassning, uppförande och 
kontroll i samband med utbyggnaden av Kärnbränsleförvarets deponeringsområden genom att utnyttja 
erfarenheter från uppförandeskedet med tillhörande undersökningar, övervakning och tester.

• Planen utgör underlag för ansökan om uppförande av Kärnbränsleförvaret, men behöver föreligga i 
slutlig form innan Produktionslinjetest bergutrymmen påbörjas i den första slingan.

• Produktionsrapporten och Plan för SAR – bergutrymmen utgör tillsammans den efterfrågade planen för
bergtekniska åtgärder. I dessa ingår direkta hänvisningar till undersökningsprogrammen som innefattar
verifiering av konstruktionsförutsättningarna – “kontrollprogram”.

Plan för SAR – Bergutrymmen
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Dokumentet innefattar beskrivningen av fortsatta
utvecklingen/revideringen av:

• Konstruktionsförutsättningar

• Utformning av bergutrymmen

• Verifierande analyser

• Produktion av bergutrymmen

• Metoder för kontroll och provning

• Kopplingar och krav på tekniska system

Samt slutsatser och förväntat utfall av produktion

Plan för SAR – bergutrymmen

Status för PSAR beskrivs i
produktionsrapporten
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SKB behöver i kommande steg i den stegvisa prövningen tydliggöra hur specifika 
aspekter avseende anläggningens konstruktion och utformning med dess system och 
komponenter kan möjliggöra en reversibel process då en eventuell omvändning av 
kapseldeponering eller övrig barriärinstallation kan komma att behövas. 

• I PSAR redovisas utgångspunkterna och metoderna för reversering av kapslar. 
Innefattar vilken påverkan på strålsäkerheten stegen i reverseringsprocessen 
bedöms ha.

• I Plan för SAR – Reversering av kapslar redovisas återstående arbete med
• att vidareutveckla vissa metoder och utrustningar

• styrande instruktioner för reversering av deponeringsprocessen 

• att påvisa tillräckligheten och funktionaliteten i processer, metoder och utrustningar.

Plan för SAR – Reversering av kapslar
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UNDERSÖKNINGSPROGRAM OCH 
ÖVERVAKNINGSPROGRAM
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Ett detaljundersökningsprogram för uppförandefasen av slutförvaret med syfte att identifiera 
de aktiviteter och åtgärder som är nödvändiga för att verifiera och vidareutveckla den 
platsbeskrivande modellen för Forsmarkplatsen. Vid framtagande av program och planer 
behöver SKB visa hur SSM:s bedömningar och kommentarer som har tagits fram under 
prövningsprocessen har beaktats.

• Detaljundersökningsprogram tillfarter och centralområde
• Innefattar delar som är av mer strategisk karaktär och av mer operativ karaktär

• Omfattar program för undersökningar och tillhörande platsbeskrivande modellering

• Behov av undersökningar för uppdateringar av platsbeskrivande modell och analys av säkerhet efter
förslutning.

• Hänvisar till metodikdokument för modellering och metodbeskrivningar för undersökningar.

• Separat möte om detaljundersökningar och övervakning föreslås att hållas framöver.

Detaljundersökningar – tillfarter och centralområde
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• Redovisar en strategi för detaljundersökningar, övervakning och platsbeskrivande modellering under 
driften med succesivt uppförande av deponeringsområden. 

• Är kopplat till viktiga beslutspunkter under uppförandet som innefattar huvud-, transport- och 
deponeringstunnlar samt deponeringshål. Innefattar undersökningar i pilothål.

• Beslutspunkterna kopplar till konstruktionsförutsättningarna för bergutrymmena som de beskrivs i 
produktionsrapport bergutrymmen.

• Konstruktionsförutsättningarna är länkade till kraven som ligger till grund för analysen av säkerheten 
efter förslutning.

• Viktigt underlag är uppdaterade och vidareutvecklade metodbeskrivningar och modelleringsmetodiker 
som kopplas till de olika disciplinerna. 

• Uppdateras med erfarenheter från brytning av ramp, schakt och centralområde.

• Programmet syftar till alla tillkommande deponeringsområden men en specifik utvecklingsprocess har 
tagits fram för de första tunnlarna som drivs innan anläggningen tas i provdrift.

Detaljundersökningar – Preliminärt
detaljundersökningsprogram för deponeringsområden
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Utveckling av ett program för mät- och övervakningsaktiviteter som en del av ett mer omfattande och 
långvarigt kontrollprogram för att bekräfta slutförvarets prestanda före och efter förslutning.

Syftet med övervakningsprogrammet avseende säkerhet efter förslutning är 
att:

• Ge kompletterande underlag för att verifiera de antaganden om platsens 
beskaffenhet som ligger till grund för platsmodellen som i sin tur är grund 
för säkerhetsanalysen.

• Ytterligare öka förtroendet för analys och förståelse av förvarets utveckling.

• Ge underlag till om det skulle finnas tidigare okända egenskaper, händelser 
eller processer som skulle kunna påverka säkerheten.

Övervakning av Kärnbränsleförvaret avseende
säkerheten efter förslutning
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Övervakningsprogrammet omfattar:

• En beskrivning av vilka mätdata som ska samlas in och hur de ska 
hanteras.

• En beskrivning av hur insamlade mätvärden jämförs mot förväntad 
utveckling under förvarets uppförande och drift.

• En beskrivning av hur mätningar, som indikerar oförutsedda händelser, 
okända processer eller annan ej förväntad utveckling, hanteras samt hur 
underlag för eventuella beslut tas fram och vilka åtgärder som vidtas.

Övervakningsprogrammet hänvisar till detaljundersökningsprogrammen för
information om de undersökningar som behöver utföras.

Övervakning av Kärnbränsleförvaret avseende
säkerheten efter förslutning
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PLAN FÖR SAR ÖVRIGA
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En plan för uppdatering och vidareutveckling av kommande säkerhetsanalyser med 
avseende på exempelvis metoder för analys av risk, tillämpning av 
optimeringsprincipen samt detaljering av slutförvarets utformning och förväntade 
utveckling före och efter förslutningen.

Planen beskriver utvecklingen av bland annat

• Övergripande frågor

• FEP-hantering, processtabeller och modellscheman

• Initialtillstånd

• Säkerhetsfunktioner

• Scenarioanalysen allmänt och för vissa specifika scenarier

• Radionuklidtransport

Plan för SAR – Analys av säkerhet efter förslutning

2022-03-17 Dialogmöte SSM Ansökan SFK 49



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING

Ett program för fortsatt vetenskaplig fördjupning, utveckling och demonstration kring 
förhållanden, händelser, processer och barriärsystemets egenskaper som kan leda till 
spridning av radioaktiva ämnen från slutförvaret. Programmet behöver innefatta t.ex. 
grundläggande forskning, teoretisk förståelse, matematisk modellering, experiment 
kring degraderingsprocesser liksom verifierande tester och eventuella långtidsförsök.

Planen redovisar:

• Utgångspunkterna för SKB:s planerade forskning och utveckling.

• Planer i förhållande till de olika barriärerna och relevanta discipliner.

• Adresserar även synpunkter kring forskning och utveckling från SSM:s granskning.

Plan för SAR – vetenskaplig fördjupning
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AVVECKLINGSPLAN
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• SSMFS 2008:1 9 kap 1§ ställer krav på en avvecklingsplan.

• Innehållet definieras i bilaga 5 till föreskriften och har anpassats till den 
information som föreligger i detta steg i den stegvisa prövningen. 

• Därmed är innehållet i avvecklingsplanen preliminärt.

Avvecklingsplan för Kärnbränsleförvaret
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Vägen framåt
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SKB:s förslag på tidplan för miljöprövningar

2021 2022 2023 2024
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Deldom 
Clab

H
U
F

D
o
m

Underlag inför 
villkors-

förhandling

SFR-
utbyggnad

MMD-remiss

MMD-remiss

H
U
F

Kompletterande samråd och 
ansökan

MMD-remiss
Forsmarks 

hamn

Ansökan Komplettering och MMD-remiss
Havsvatten-

uttag

Underlag inför villkorsförhandling MMD-remiss HUF

Underlag deldom
Deldom 
artskydd

MMD-hantering Dom
Resterande artskyddsdispens 
hanteras samordnat med KBS-3 målet

Dom

Dom

Dom

DomKBS-3
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KBS-3 Kärnbränsleförvaret

KTL ansökan (Slutförvaret)
• 2024

MB ansökan (KBS-3)
• Q1/Q2 2023 

Pågår just nu
• PSAR med data frys 2018/19 har genomgått PSG och parkerats i 

väntan på besked om inarbetande av optimeringar
• Översyn och uppdatering av uppförandetidplanen

Optimeringar (sedan ansökan)
• Samförläggning av funktioner i byggnader reducerar totala antalet 

byggnader och i anspråkstagande av yta (minskat behov av utfyllnad av 
Söderviken)

• Teknikval gällande brytningsmetod för rampen (arbete pågår fortsatt)
• Optimering av underjordslayout för minskat berguttag, minskad 

påverkan på berget (arbete pågår fortsatt)
• Optimering av förslutning (bentonitutformning - arbete pågår fortsatt)

Kommande 
• Genomförande av villkorsförhandling i MMD
• Uppdatering av PSAR inför inlämnande av KTL ansökan

Planerad inlämning av 
ansökningshandlingar

* Fastställande av datum sker när datum för 
domstolsförhandling är fastställt
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Fortsatt dialog mellan SKB och SSM rörande KBS-3

2022-03-17

Förslag/exempel på kommande dialogmöten KBS-3:

2022
• Hur planerar SSM för kommande granskning och vad är 

förväntningarna på Ansökan inför uppförande?
• Fokus breddningsfrågor inom MB. 
• Bergbrytning, undersökningar och utveckling av platsmodell och dess 

påverkan på ansökan (MB/KTL).
• Optimeringar för PSAR som inte har primär MB påverkan. 

2023 
• Villkor och breddning av MB ansökan.
• Ansökans paketet inför uppförande SFK.
• Ansökan inför uppförande Clink. 

Dialogmöte SSM Ansökan SFK 56



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING

Övriga frågor från SSM:

• Är det i dagsläget möjligt att ge en generell indikation på optimeringar i utformning 
och metoder som skett sedan tillståndsansökan?

• Är det i dagsläget möjligt att ge någon indikation på de nya 
utvecklingsarbete/forskningsrapporter/osv. som förväntas utgöra väsentligt 
underlag till PSAR?

Övriga frågor
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1. Inledning (SSM)

2. Historik – SKB:s Ansökan och SSM:s granskning 2011-2022

3. Ansökan inför uppförande inkl PSAR – struktur SFK

4. PSAR och säkerhet efter förslutning – översiktligt 

5. Planer och program – översiktligt

6. Övriga ansökansdokument – översiktligt

7. Vägen framåt i prövningen

8. Övriga frågor:

• Är det i dagsläget möjligt att ge en generell indikation på optimeringar i utformning och metoder som skett sedan 
tillståndsansökan?

• Är det i dagsläget möjligt att ge någon indikation på de nya utvecklingsarbete/forskningsrapporter/osv. som förväntas 
utgöra väsentligt underlag till PSAR?

Agenda
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Mars 2011, ansökningarna till MMD och SSM 

KTL Slutförvar

KTL 
Clink

Miljö-
balken
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Tillståndsprövning KBS-3  2011-2022

Mars 2011 – Ansökningar enligt MB och KTL        
(totalt 6500 sidor)

Miljöbalken (MB)
• Fem kompletteringar  från april 2013 till juni 2017 

• September-oktober 2017 Huvudförhandling 

• Januari 2018 – MMD:s yttrande

Kärntekniklagen (KTL)
• Löpande 2012-2015 juni, 55 st kompletteringar och 26 st förtydliganden 

(totalt 245 dokument, över 5200 sidor)

• Januari/mars 2015 – F-PSAR Clink (en ny flyttkartong med över 100 nya 
dokument)

• Januari 2018 – SSM:s yttrande

Regeringsprövning
• April 2019 – Komplettering om bl a kopparkorrosion 

• Januari 2022 – Regeringens beslut om tillåtlighet och tillstånd

Bereder

Bereder
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SSM:s yttrande juni 2016 med uppdatering 2018

• SSM anser att det av SKB föreslagna barriärsystemet med barriärerna kapsel, buffert och berg har 
förutsättningar att uppfylla kraven på begränsade omgivningskonsekvenser och tålighet mot 
förhållanden, händelser och processer som kan påverka slutförvarets strålsäkerhet efter förslutning.

• Fortsatta utvecklings-, forsknings- och demonstrationsinsatser under uppförande- och driftfaserna och 
fram till den slutliga förslutningen förväntas reducera osäkerheter av betydelse för 
slutförvarskonceptet. 

• Genom stegvisa prövningsprocessen kan granskningsresultat och eventuella nya vetenskapliga rön 
omhändertas och efter hand tillgodogöras. 

• Mot denna bakgrund har SSM identifierat behov av utvecklingsarbete beträffande SKB:s redovisning 
inför myndighetens granskning i kommande steg med avseende på beständighet i slutförvarets 
tekniska barriärer.

• Däremot bedömer myndigheten att frågorna inte är av sådan betydelse att SSM inte kan bedöma 
ansökan och de slutsatser som SKB redovisar om slutförvarets omgivningspåverkan och således 
förutsättningarna att uppfylla myndighetens krav på långsiktig strålsäkerhet.
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SKB:s hantering av SSM:s granskningsrapporter

• Systematisk genomgång av SSM:s granskningsrapporter, GLS (SSM 2018:07) och UDS 
(SSM 2018:06), har identifierat ett stort antal frågor som behöver hanteras inför 
kommande steg i KTL prövningen. 

• Frågorna samlades 2016 i den internt så kallade GLS listan, respektive UDS listan, och 
kontrollerades 2018 mot innehållet i de slutliga versionerna av SSM-rapporterna. UDS 
listan har löpande hanterats inom projekt PSAR.

• Sedan hösten 2016 har dessa listade kommentarer legat till grund för prioritering och 
styrning av teknikutveckling och forskning.

• SKB planerar för att lämna begärda underlag och planer till SSM i samband med 
inlämnande av PSAR. En första plan (för planen) lämnades till SSM i januari 2017 
(SKBdoc 1565594, Hantering av SSM:s granskningsrapporter UDS och GLS). 

• Möten för diskussion kring utformningen av PSAR har hållits mellan SSM och SKB sedan 
2015.
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ANSÖKAN INFÖR 
UPPFÖRANDE INKL PSAR
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Ansökansstruktur (Kärnbränsleförvaret)

Toppdokument
Ansökan

Läsanvisning

Begrepp

Dokumentens
kvalitetssäkring

Utveckling och
ändringar

PSARHantering av
SSM:s granskning

Planer och 
program för

forskning och
utveckling

Avvecklings-
plan

Suus

Kommande redovisning baseras på tidigare möten:
• Övergripande om Ansökan inför uppförande 

Kärnbränsleförvaret möte SKB/SSM 2019-01-22
• PSAR Säkerhet efter förslutning möte SKB/SSM 

2020-02-20 
• Planer för SAR möte SKB/SSM 2020-11-06

2022-03-17 Dialogmöte SSM Ansökan SFK 8

Suus och PSAR med underlag hanterar
• Gjorda kompletteringar
• De frågor som pekas ut i GLS avsnitt 9.2.2 och UDS
• Områden där väsentlig utveckling gjorts sedan 2011 och som bedöms 

kunna påverka säkerheten

Planer och program hanterar
• Frågor som inte kan besvaras innan tillgång till data under jord
• Slutlig utformning av barriärer och system för tillverkning och kontroll
• Forskningsfrågor av mer långsiktig karaktär



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING

Syftet med toppdokumentet är att:

• Ange yrkanden

• Beskriva tillståndsärendet

• Introducera till ansökningshandlingarna

Toppdokument Ansökan
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• Syftet med läsanvisningen är att beskriva handlingarnas syfte, omfattning och 
disposition.

• Begreppslistan för ansökanshandlingarna kompletterar strålsäkerhetsbegrepp i
PSAR allmän del kapitel 1.

Läsanvisning och Begrepp
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Hantering av SSM:s granskning och
Utveckling sedan föregående steg i tillståndsprövningen

• SSM:s yttrande till regeringen:

Granskningsrapporterna redovisar även de tekniska frågor som SSM anser särskilt behöver beaktas av 
SKB i företagets fortsatta arbete med framtagande av anläggningarnas detaljkonstruktion och tillhörande 
säkerhetredovisningar.

• För att underlätta uppföljningen för SSM och som arbetsverktyg för SKB har frågorna från
granskningsrapporterna sammanställts med hänvisningar till var i
ansökansdokumentationen frågorna omhändertas.

• I dokumentet Utveckling sedan föregående steg i tillståndsprövningen beskrivs principiella
förändringar av konstruktion och verksamhet samt av planeringsförutsättningar.
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Dokumentens kvalitetssäkring innefattar:

• utfallet av fristående säkerhetsgranskning

• beskrivning av kvalitetssäkring av ansökanshandlingarna

Dokumentens kvalitetssäkring
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Omfattning av PSAR

Villkor från regeringen:

3. Uppförandet av anläggningen får påbörjas 
först efter att Strålsäkerhetsmyndigheten har 
godkänt en preliminär säkerhetsredovisning 
(PSAR).

2022-03-17

PSAR projektet har pågått sedan 2012, alla 
kompletteringar som gjorts under 
tillståndsprövningen är inarbetade fram till 
datafrys 2018/19.
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SSM:s yttrande till regeringen:

• SSM:s tillstyrkande förutsätter vidare att SKB under uppförandet av de olika anläggningarna beaktar de 
frågor som är av betydelse för strålsäkerheten. […]

• För slutförvarsanläggningen är det viktigt att klargöra arbetsuppgifter som har betydelse för 
strålsäkerheten under tiden som denna uppförs, med hänsyn tagen till att uppförandet ska kunna ske med 
den kvalitet som preciseras i SKB:s redovisning av strålsäkerheten efter förslutning.

Säkerhet under uppförandeskedet (Suus) innehåller information som svarar upp mot detta krav

Hänsyn har tagits till STYR-131

Suus
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Säkerhet efter 
förslutning PSAR

2022-03-17
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Omfattning av PSAR

PSAR
PSAR Allmän del

Kap 1 Introduktion
Kap 2 Förläggningsplats
Kap 3 Krav och konstruktionsförutsättningar
Kap 4 Kvalitetssäkring och anläggningens drift
Kap 5 Anläggnings- och funktionsbeskrivning
Kap 6 Radioaktiva ämnen i anläggningen
Kap 7 Strålskydd och strålskärmning
Kap 8 Analys av säkerhet under drift
Kap 9 Analys av säkerhet efter förslutning
Kap 10 Samlad strålsäkerhetsvärdering

PSAR Systemdel
Systembeskrivningar

PSAR Referensdel
Bränslerapporter
Produktionsrapporter
Huvudrapport säkerhet efter förslutning
Klimatrapport
Processrapporter – utveckling efter för-slutning
Modell – och datarapporter, säkerhet efter 
förslutning
Analysrapporter, säkerhet efter förslutning 
Metodik- och analysrapporter, säkerhet under drift
Reversering av kapslar
Plan för kärnämneskontroll
Tolkning och tillämpningsdokument
mm

PSAR Planer och
Beskrivningar

Plan för fysiskt skydd
Klassningslista
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• Strukturen för redovisningen väsentligen densamma som för SR-Site i ansökan 

− Huvudrapport, huvudreferenser, underliggande referenser

• Innehållet i PSAR-rapporterna

− Vissa delar: Innehållet utgörs av redovisningen i SR-Site + eventuella kompletteringar 
till SSM under tillståndsprövningen

− Andra delar: Nytt/uppdaterat material

− Områdena med nytt material styrs till stora delar av synpunkter i GLS avsnitt 9.2.2, 
men också annat är nytt

− Avser att i redovisningen peka ut vad som är nytt för att underlätta granskning

− Vi utgår från huvudrapport och huvudreferenser i ansökan och gör nödvändiga 
uppdateringar/tillägg

− Rapporterna skrivs på engelska

• Stora delar av SSM:s synpunkter på säkerhet efter förslutning i GLS hanteras i de planer 
för SAR som redovisas i samband med ansökan om byggstart

− Brutit ned GLS-rapporten i stort antal frågor och angett vilka som hanteras i PSAR och 
vilka i SAR (ibland i båda)

2022-03-17 17

Redovisning av säkerhet efter förslutning – allmänt 
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• Baseras på nya produktionsrapporter, som i huvudsak bygger på material som förelåg 
årsskiftet 2018/2019

• Bränsle

− Uppdaterat inventarium för reguljärt bränsle

− Bränslerester och skadat bränsle inkluderade i analysen

• Kapsel

− Ny redovisning, som bland annat bygger på uppdaterade konstruktionsförutsättningar, 
uppdaterade tillverknings- och förslutningsmetoder (t ex svetsning med gasskydd) och en ny 
designanalys 

• Buffert, återfyllning, förslutning

− Uppdaterade redovisningar – mindre omfattande ändringar än för kapseln

• Geosfär och biosfär

− Samma platsbeskrivande modell och samma förvarslayout som i ansökan 

• Begränsat med ny information om geosfären; det lilla som tillkommit visar vi inte ändrar 
värderingen av bergets egenskaper

• Ny kunskap finns om ytsystemet; redovisas i planer för SAR, används inte i PSAR

2022-03-17 18

Något om initialtillstånd i PSAR
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• Väsentligt uppdaterad processrapport för bränsle och kapsel

• Bränsle

− Nytt material från ”SSM-kompletteringar” och Fud-program

• Kapsel

− Nytt material från ”SSM-kompletteringar”, ”Kapselkompletteringen” (TR-19-15) och Fud-program

− Samtliga områden som pekas ut i GLS avsnitt 9.2.2 uppdateras genomgripande

• Lokal sulfidkorrosion under omättade förhållanden (även mättade förhållanden)

− Ser över den pessimistiska hanteringen av mikrogalvanisk korrosion i 
”Kapselkompletteringen” TR-19-15, baserat på visst nytt experimentellt material

• Spänningskorrosion under reducerande förhållanden

• Krypdeformation av koppar, särskilt inverkan av fosfor och eventuell påverkan av väte i kopparn

• Allmän korrosion vid höga kloridhalter och omättade förhållanden

• Lokal korrosion av syre 

− Väteförsprödning läggs till som ny process för kopparhöljet i processrapporten

− Korrosionsberäkningsrapporten uppdateras inte – nya korrosionsberäkningar redovisas i andra 
rapporter eller som appendix till processrapporten (modeller väsentligen desamma)
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Processer i bränsle och kapsel i PSAR
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• Väsentligt uppdaterad processrapport för buffert, återfyllning och förslutning

− Nytt material från ”SSM-kompletteringar”, ”Kapselkompletteringen” (TR-19-
15) och Fud-program

− Nya modeller för bufferterosion och -sedimentation (bygger väsentligen på 
TR-16-11)
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• Processrapport geosfär uppdaterad huvudsakligen m a p SSM-kompletteringar

− Små skillnader mot SR-Site-versionen

• Klimatrapport

− Diverse nytt material från rapporteringar kring andra förvar och SSM-
kompletteringar för SFK, bland annat de nya modellstudierna av maximal 
istjocklek

− Väsentligen samma klimatfall som i SR-Site

− Publicerad som TR-20-12
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• Texten i huvudrapporten SR-Site uppdateras med referenser till och diskussion 
om

− gjorda SSM-kompletteringar; vissa modifieringar av texten.

− diverse övriga genomförda studier vad gäller biosfärsmodellering (utöver 
kompletteringar), även för andra förvar än SFK.

• Samma LDF-värden som i SR-Site (utom för Rn-222  som hanteras enligt 
komplettering under KTL-prövningen).

• Biosfärssyntesrapporten uppdateras inte.

• Utnyttjar inte de nya, platsspecifika biosfärsdata från SR-PSU som användes i 
ett av beräkningsfallen i ”Kapselkompletteringen”.
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• Data Report

− Vissa data uppdateras, t ex radionuklidinventarium

− För de flesta dataset görs en värdering av om SR-Site-data kan anses 
kvalificerade för användning i PSAR

• I så fall används samma text som i SR-Sites datarapport

• Model Summary Report

− Uppdateras m a p kompletteringar

− Ett par nytillkomna modeller

• FEP Report

− Oförändrad; utveckling sedan SR-Site beskrivs i huvudrapporten

• FHA Report

− Oförändrad; utveckling sedan SR-Site beskrivs i huvudrapporten
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• Metodik väsentligen som i SR-Site

− Uppdaterad redovisning av säkerhetsfunktioner och scenarier, bland annat baserat på 
synpunkter i avsnitt 9.2.2 i GLS samt på rapport om konstruktionsförutsättningar, 
gemensam med Posiva

− Lagt till säkerhetsfunktion relaterad till krypdeformation av koppar, för både isostat- och 
skjuvlast

• Scenarioanalysen i PSAR

− Samma scenarier som i SR-Site

− Nytt avsnitt i kapitlet om scenarieval beskriver hantering av SSM:s synpunkter i GLS

− Mer utförlig hantering av omättade förhållanden och kryp (kommande bilder)

− Kriticitet 

• Utökad redovisning av reaktivitet i kapsel efter skada

• What if-fall med förvaret redovisat från komplettering under KTL-prövningen

− Mer utförliga what if-beräkningar för tidiga kapselskador
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Metodik, scenarier och riskberäkningar (1/4)
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• Mer om tidiga kapselbrott

− SSM efterlyser i avsnitt 9.2.2 i GLS ett scenario som analyserar och värderar risken för 
eventuella tidiga kapselbrott och ”…utvärderar under vilka förutsättningar sådana tidiga 
kapselbrott skulle kunna förekomma som ett resultat av ovanstående processer eller 
eventuella andra processer som kan ha en betydelse under förvarets tidiga utveckling.”

− Hantering i PSAR

• I referensutvecklingen/huvudscenariot framhålls att flera av buffertens 
säkerhetsfunktioner inte är uppfyllda i tidiga skeden då bufferten inte är vattenmättad 
och utvidga analysen av kapseln under den tidsepoken med material som liknar det i 
”Kapselkompletteringen”.

• Även i korrosionsscenariot utvidgas analysen av tidiga, omättade förhållanden, som 
eget avsnitt. Samtliga korrosionsmekanismer hanteras där samlat, dvs eventuella 
kombinationseffekter av olika mekanismer beaktas.

• Beskrivningen av restscenariot med pinnhålsskada (postulerat tidigt kapselbrott) 
utökas till att illustrera flera fall av tidig kapselskada, oavsett bedömd sannolikhet.

2022-03-17 Dialogmöte SSM Ansökan SFK 25

Metodik, scenarier och riskberäkningar (2/4)



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING

• Som i SR-Site bedöms ”erosions/korrosions”-scenariot och skjuvscenariot bidra till 
beräknad risk.

• Erosion/korrosionsscenariot – bidrar till beräknad risk (som i SR-Site)

− Nya beräkningar av omfattning av bufferterosion och antal skadade kapslar

− Som i SR-Site ett begränsande fall där samtliga deponeringshål har advektiva
förhållanden redan vid deponering

− Beräkning av omfattning av sulfidkorrosion väsentligen densamma som i SR-Site

• Ser över den pessimistiska hanteringen av mikrogalvanisk korrosion i 
”Kapselkompletteringen” TR-19-15, baserat på visst nytt experimentellt material

− Uppdaterade konsekvensberäkningar m a p ovanstående, uppdaterat inventarium samt 
kompletteringar om Rn-222 och Po-210

• Numeriska resultat snarlika de i SR-Site
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• Skjuvscenariot – bidrar till beräknad risk (som i SR-Site)

− Väsentligt nytt material om omfattningen av sekundärrörelser vid jordskalv i 
TR-19-19

− I huvudrapporten kommenterat vad det betyder i form av reduktion av antal 
skadade kapslar

− Använder dock samma kapselskadefrekvenser som i SR-Site eftersom vissa 
resultat i TR-19-19 behöver verifieras ytterligare

• Därför mycket snarlika konsekvenser som i SR-Site

• Isostatlastscenariot – bidrar inte till beräknad risk (som i SR-Site)

− Uppdaterade konstruktionsförutsättningar kapsel och buffert

− Nytt underlag för max svälltryck och max islast inarbetas i PSAR

− Utförlig utvärdering av kryp (ny säkerhetsfunktion) i eget avsnitt, dock inget 
”eget” krypscenario

• Slutsats: Inga kapselhaverier till följd av kryp
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• Konstruktionsförutsättningar, Posiva SKB Report 01 (2017)

− Dock vissa modifieringar i PSAR

• Designanalys kapsel, Posiva SKB Report 04 (2018)

• Kapselkomplettering, TR-19-15

• Bufferterosionsmodell, TR-16-11

• Skalvanalyser, TR-19-19

• Kriticitetsanalyser, TR-16-06

• Klimatrapport (huvudreferens till PSAR), TR-20-11
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Dokument Ungefärlig andel ny text

Huvudrapport 25%

FEP-rapport -

Processrapport bränsle och kapsel 40%

Processrapport lersystem 40%

Processrapport geosfär 20%

Klimatrapport 25%

Radionuklidtransportrapport 20%

Modellrapport 25%

Datarapport 20%

FHA-rapport -

Biosfärssyntesrapport -

(Bränsle + Produktionsrapporter) (100%, på svenska)

(Platsbeskrivande modell, SDM) -
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• Uppdaterar SR-Site-materialet till PSAR m a p bland annat

− Initialtillståndet

− Gjorda kompletteringar till SSM under KTL-prövningen och ”Kapselkompletteringen”

− Synpunkter i avsnitt 9.2.2 i GLS-rapporten

• Kapselprocesser, säkerhetsfunktioner, scenarieval

− Väsentlig ny kunskap från Fud-program, t ex om

• Bufferterosion och -sedimentation

• Övriga former av kapselkorrosion

• Stora delar av övriga GLS-frågor om säkerhet efter förslutning hanteras enligt de planer för 
SAR som redovisas som del av ansökan om byggstart, t ex

− Frågor som kräver ytterligare platsdata

− Frågor som kan besvaras efter ytterligare utveckling av produktions- och kontrollmetoder

− Delmängd av frågor kring säkerhet efter förslutning som inte explicit efterfrågas till PSAR

Vi bedömer idag att inte någon av dessa frågor kommer att få en signifikant negativ 
påverkan på värderingen av säkerhet efter förslutning.
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PLANER OCH PROGRAM FÖR
FORSKNING OCH UTVECKLING
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SKB behöver vidta ett antal åtgärder som underlag för SSM:s fortsatta granskning och 
stegvisa godkännanden. Exempel på ytterligare underlag som SKB förväntas ta fram är:

Planer och program för forskning och utveckling

Planer för forskning och utveckling till kommande steg i tillståndsprövningen

Detaljunder-
sökningsprogram

”Ett detaljundersökningsprogram för uppförandefasen av slutförvaret med syfte att identifiera de aktiviteter och åtgärder 
som är nödvändiga för att verifiera och vidareutveckla den platsbeskrivande modellen för Forsmarkplatsen.”

Planer för fortsatt 
utveckling och 
kvalitetssäkring av 
tekniska barriärer

”En plan för de aktiviteter och åtgärder som är nödvändiga för vidareutveckling och justering av tillverkningsmetoder, 
detaljutformning, provningsmetoder inklusive deras kvalificering, acceptanskriterier m.m. som behövs för specifikation, 
tillverkning, installation och kontroll av de tekniska barriärerna kapsel och buffert. SKB ska också ta fram aktiviteter och 
åtgärder som är nödvändiga för utveckling av övriga förvarskomponenter som återfyllnad av deponeringstunnlar, 
pluggar för deponeringstunnlar, återfyllnad av övriga förvarsutrymmen samt slutlig förslutning av förvaret.”

Bergtekniska 
åtgärder

”En detaljerad plan för de bergtekniska åtgärder som behövs för att uppföra slutförvaret inklusive berguttag av 
nedfartstunnlar, schakt och övriga förvarsutrymmen inklusive ett kontrollprogram som syftar till att verifiera att 
konstruktionsförutsättningarna i den långsiktiga säkerhetsanalysen uppfylls under uppförandet av anläggningen fram till 
provdriften påbörjas.”

Vetenskaplig 
fördjupning

”Ett program för fortsatt vetenskaplig fördjupning, utveckling och demonstration kring förhållanden, händelser, processer 
och barriärsystemets egenskaper som kan leda till spridning av radioaktiva ämnen från slutförvaret. Programmet 
behöver innefatta t.ex. grundläggande forskning, teoretisk förståelse, matematisk modellering, experiment kring 
degraderingsprocesser liksom verifierande tester och eventuella långtidsförsök.”

Utveckling av 
säkerhetsanalys

”En plan för uppdatering och vidareutveckling av kommande säkerhetsanalyser med avseende på exempelvis metoder 
för analys av risk, tillämpning av optimeringsprincipen samt detaljering av slutförvarets utformning och förväntade 
utveckling före och efter förslutningen.”

Övervakningsprogra
m under uppförande 
och drift

”…utveckling av ett program för mät- och övervakningsaktiviteter som en del av ett mer omfattande och långvarigt 
kontrollprogram för att bekräfta slutförvarets prestanda för och efter förslutning.”

Övervakningsprogrammet rör enbart de aktiviteter som företas under uppförande och som planeras fortgå under drift av 
anläggningen. Eventuell övervakning i samband med och efter förslutning av anläggningen ska inte beskrivas.
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Planer och program för forskning och utveckling

Planer och program för forskning och utveckling

Detaljundersöknings-
program

• Tillfarter och central-
område

• Deponeringsområden

Program för övervakning
av Kärnbränsleförvaret

Avseende säkerhet efter
förslutning

Plan för SAR
Vetenskaplig
fördjupning

Plan för SAR
Analys av

säkerhet efter
förslutning

Plan för SAR
Produktionsrapporter

• Utveckling av
produktionsrapporter

• Kapsel med använt
kärnbränsle

• Buffert, återfyllning
valv-
plugg och förslutning

• Bergutrymmen
• Reversering av kapslar
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PLAN FÖR SAR
PRODUKTIONSRAPPORTER
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En plan för de aktiviteter och åtgärder som är nödvändiga för vidareutveckling och justering av 
tillverkningsmetoder, detaljutformning, provningsmetoder inklusive deras kvalificering, acceptanskriterier 
m.m. som behövs för specifikation, tillverkning, installation och kontroll av de tekniska barriärerna kapsel 
och buffert. SKB ska också ta fram aktiviteter och åtgärder som är nödvändiga för utveckling av övriga 
förvarskomponenter som återfyllnad av deponeringstunnlar, pluggar för deponeringstunnlar, återfyllnad 
av övriga förvarsutrymmen samt slutlig förslutning av förvaret.

• Produktionsrapporter beskriver hur produktionen ska genomföras, kvalitetsstyras och kontrolleras för 
att tekniska barriärer och bergutrymmen ska uppfylla ställda kvalitetskrav.

• Produktionsrapporterna har med PSAR uppdaterats i förhållande  till F-PSAR – redovisar genomförd 
utveckling av de tekniska barriärerna och bergutrymmena inkluderat processer för att producera och 
kontrollera dessa. Omhändertar även en stor andel av SSM:s synpunkter.

• Återstående behov av utveckling beskrivs i plan för SAR för utveckling av produktionsrapporterna.

Plan för SAR utveckling av produktionsrapporter
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Följande dokument ingår i ansökan för beskrivningar av utvecklingen av
produktionsrapporterna

• Plan för SAR – Utveckling av produktionsrapporter

• Plan för SAR – Kapsel med använt kärnbränsle

• Plan för SAR – Buffert, återfyllning, valvplugg och förslutning

• Plan för SAR – Bergutrymmen

• Plan för SAR – Reversering av kapslar

Plan för SAR utveckling av produktionsrapporter
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Dokumentet beskriver aspekter som är gemensamma för övriga plan för SAR dokumenten och innefattar
beskrivningar av:

• den iterativa processen med analys av säkerhet efter förslutning som dels ger underlag för 
konstruktionsförutsättningar dels ger förutsättningar för teknikutveckling genom att 
referensutformningar tas fram. 

• anpassade ansatsen för utveckling av utrustning för produktion och kontroll av de tekniska barriärerna 
och bergutrymmen. 

• hur teknikutvecklingens olika faser och dess mognadsgrad systematiskt bedöms för att bedöma när 
vissa aktiviteter bör göras och av vem. 

• framtagning av strategier för kvalificering av produktions- och mätprocesserna, kvalitetssäkring, 
säkerhetsarbete, systematisk kravhantering, verifiering och validering samt integrations- och 
samfunktionstester. 

• den övergripande systematiken som finns i arbetet med att genomföra kvarvarande utveckling av de 
tekniska barriärerna och bergutrymmen inklusive metoder för kontroll och provning.

Plan för SAR utveckling av produktionsrapporter
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Dokumentet innefattar beskrivningen av fortsatt utveckling av:

• Krav och konstruktionsförutsättningar

• Utformning av kapseln

• Verifierande analyser

• Produktion och deponering av kapslar
• Segjärnsinsats

• Kopparkomponenter

• Svetsning (FSW)

• Montering

• Inkapsling

• Transport, hantering och deponering

• Kontroll och provning

• Kärnämneskontroll

• Kopplingar och krav på tekniska system

Plan för SAR – Kapsel med använt kärnbränsle

Status för PSAR beskrivs i
produktionsrapporten
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Dokumentet innefattar beskrivningen av fortsatt utveckling av:

• Konstruktionsförutsättningar

• Utformningen

• Produktion
• Utgår ifrån processkartläggningarna (förslutning övergripande nivå)

• Redovisning av planerna för de åtgärder och aktiviteter som är nödvändiga för vidareutveckling och 
justering av den utrustning och de metoder inklusive deras kvalificering som behövs för tillverkningen och 
installation av buffert, återfyllning, valvplugg och förslutning.

• Mätprocessen
• Utgår från processkartläggningarna

• Buffert

• Återfyllning

• Valvplugg

Plan för SAR – Buffert, återfyllning, valvplugg och 
förslutning

Status för PSAR beskrivs i
produktionsrapporten
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En detaljerad plan för de bergtekniska åtgärder som behövs för att uppföra slutförvaret inklusive 
berguttag av nedfartstunnlar, schakt och övriga förvarsutrymmen inklusive ett kontrollprogram som syftar 
till att verifiera att konstruktionsförutsättningarna i den långsiktiga säkerhetsanalysen uppfylls under 
uppförandet av anläggningen fram till provdriften påbörjas

• Syftet är att redogöra för uppdateringen av Produktionsrapport för bergutrymmen inför Ansökan om 
provdrift. 

• Planen redovisar hur SKB kommer att vidareutveckla utformning, platsanpassning, uppförande och 
kontroll i samband med utbyggnaden av Kärnbränsleförvarets deponeringsområden genom att utnyttja 
erfarenheter från uppförandeskedet med tillhörande undersökningar, övervakning och tester.

• Planen utgör underlag för ansökan om uppförande av Kärnbränsleförvaret, men behöver föreligga i 
slutlig form innan Produktionslinjetest bergutrymmen påbörjas i den första slingan.

• Produktionsrapporten och Plan för SAR – bergutrymmen utgör tillsammans den efterfrågade planen för
bergtekniska åtgärder. I dessa ingår direkta hänvisningar till undersökningsprogrammen som innefattar
verifiering av konstruktionsförutsättningarna – “kontrollprogram”.

Plan för SAR – Bergutrymmen
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Dokumentet innefattar beskrivningen av fortsatta
utvecklingen/revideringen av:

• Konstruktionsförutsättningar

• Utformning av bergutrymmen

• Verifierande analyser

• Produktion av bergutrymmen

• Metoder för kontroll och provning

• Kopplingar och krav på tekniska system

Samt slutsatser och förväntat utfall av produktion

Plan för SAR – bergutrymmen

Status för PSAR beskrivs i
produktionsrapporten

2022-03-17 Dialogmöte SSM Ansökan SFK 41



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING

SKB behöver i kommande steg i den stegvisa prövningen tydliggöra hur specifika 
aspekter avseende anläggningens konstruktion och utformning med dess system och 
komponenter kan möjliggöra en reversibel process då en eventuell omvändning av 
kapseldeponering eller övrig barriärinstallation kan komma att behövas. 

• I PSAR redovisas utgångspunkterna och metoderna för reversering av kapslar. 
Innefattar vilken påverkan på strålsäkerheten stegen i reverseringsprocessen 
bedöms ha.

• I Plan för SAR – Reversering av kapslar redovisas återstående arbete med
• att vidareutveckla vissa metoder och utrustningar

• styrande instruktioner för reversering av deponeringsprocessen 

• att påvisa tillräckligheten och funktionaliteten i processer, metoder och utrustningar.

Plan för SAR – Reversering av kapslar
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UNDERSÖKNINGSPROGRAM OCH 
ÖVERVAKNINGSPROGRAM
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Ett detaljundersökningsprogram för uppförandefasen av slutförvaret med syfte att identifiera 
de aktiviteter och åtgärder som är nödvändiga för att verifiera och vidareutveckla den 
platsbeskrivande modellen för Forsmarkplatsen. Vid framtagande av program och planer 
behöver SKB visa hur SSM:s bedömningar och kommentarer som har tagits fram under 
prövningsprocessen har beaktats.

• Detaljundersökningsprogram tillfarter och centralområde
• Innefattar delar som är av mer strategisk karaktär och av mer operativ karaktär

• Omfattar program för undersökningar och tillhörande platsbeskrivande modellering

• Behov av undersökningar för uppdateringar av platsbeskrivande modell och analys av säkerhet efter
förslutning.

• Hänvisar till metodikdokument för modellering och metodbeskrivningar för undersökningar.

• Separat möte om detaljundersökningar och övervakning föreslås att hållas framöver.

Detaljundersökningar – tillfarter och centralområde
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• Redovisar en strategi för detaljundersökningar, övervakning och platsbeskrivande modellering under 
driften med succesivt uppförande av deponeringsområden. 

• Är kopplat till viktiga beslutspunkter under uppförandet som innefattar huvud-, transport- och 
deponeringstunnlar samt deponeringshål. Innefattar undersökningar i pilothål.

• Beslutspunkterna kopplar till konstruktionsförutsättningarna för bergutrymmena som de beskrivs i 
produktionsrapport bergutrymmen.

• Konstruktionsförutsättningarna är länkade till kraven som ligger till grund för analysen av säkerheten 
efter förslutning.

• Viktigt underlag är uppdaterade och vidareutvecklade metodbeskrivningar och modelleringsmetodiker 
som kopplas till de olika disciplinerna. 

• Uppdateras med erfarenheter från brytning av ramp, schakt och centralområde.

• Programmet syftar till alla tillkommande deponeringsområden men en specifik utvecklingsprocess har 
tagits fram för de första tunnlarna som drivs innan anläggningen tas i provdrift.

Detaljundersökningar – Preliminärt
detaljundersökningsprogram för deponeringsområden
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Utveckling av ett program för mät- och övervakningsaktiviteter som en del av ett mer omfattande och 
långvarigt kontrollprogram för att bekräfta slutförvarets prestanda före och efter förslutning.

Syftet med övervakningsprogrammet avseende säkerhet efter förslutning är 
att:

• Ge kompletterande underlag för att verifiera de antaganden om platsens 
beskaffenhet som ligger till grund för platsmodellen som i sin tur är grund 
för säkerhetsanalysen.

• Ytterligare öka förtroendet för analys och förståelse av förvarets utveckling.

• Ge underlag till om det skulle finnas tidigare okända egenskaper, händelser 
eller processer som skulle kunna påverka säkerheten.

Övervakning av Kärnbränsleförvaret avseende
säkerheten efter förslutning
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Övervakningsprogrammet omfattar:

• En beskrivning av vilka mätdata som ska samlas in och hur de ska 
hanteras.

• En beskrivning av hur insamlade mätvärden jämförs mot förväntad 
utveckling under förvarets uppförande och drift.

• En beskrivning av hur mätningar, som indikerar oförutsedda händelser, 
okända processer eller annan ej förväntad utveckling, hanteras samt hur 
underlag för eventuella beslut tas fram och vilka åtgärder som vidtas.

Övervakningsprogrammet hänvisar till detaljundersökningsprogrammen för
information om de undersökningar som behöver utföras.

Övervakning av Kärnbränsleförvaret avseende
säkerheten efter förslutning

2022-03-17 Dialogmöte SSM Ansökan SFK 47



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING

PLAN FÖR SAR ÖVRIGA
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En plan för uppdatering och vidareutveckling av kommande säkerhetsanalyser med 
avseende på exempelvis metoder för analys av risk, tillämpning av 
optimeringsprincipen samt detaljering av slutförvarets utformning och förväntade 
utveckling före och efter förslutningen.

Planen beskriver utvecklingen av bland annat

• Övergripande frågor

• FEP-hantering, processtabeller och modellscheman

• Initialtillstånd

• Säkerhetsfunktioner

• Scenarioanalysen allmänt och för vissa specifika scenarier

• Radionuklidtransport

Plan för SAR – Analys av säkerhet efter förslutning
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Ett program för fortsatt vetenskaplig fördjupning, utveckling och demonstration kring 
förhållanden, händelser, processer och barriärsystemets egenskaper som kan leda till 
spridning av radioaktiva ämnen från slutförvaret. Programmet behöver innefatta t.ex. 
grundläggande forskning, teoretisk förståelse, matematisk modellering, experiment 
kring degraderingsprocesser liksom verifierande tester och eventuella långtidsförsök.

Planen redovisar:

• Utgångspunkterna för SKB:s planerade forskning och utveckling.

• Planer i förhållande till de olika barriärerna och relevanta discipliner.

• Adresserar även synpunkter kring forskning och utveckling från SSM:s granskning.

Plan för SAR – vetenskaplig fördjupning
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AVVECKLINGSPLAN
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• SSMFS 2008:1 9 kap 1§ ställer krav på en avvecklingsplan.

• Innehållet definieras i bilaga 5 till föreskriften och har anpassats till den 
information som föreligger i detta steg i den stegvisa prövningen. 

• Därmed är innehållet i avvecklingsplanen preliminärt.

Avvecklingsplan för Kärnbränsleförvaret
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Vägen framåt

2022-03-17 Dialogmöte SSM Ansökan SFK 53



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING

SKB:s förslag på tidplan för miljöprövningar

2021 2022 2023 2024
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Deldom 
Clab

H
U
F

D
o
m

Underlag inför 
villkors-

förhandling

SFR-
utbyggnad

MMD-remiss

MMD-remiss

H
U
F

Kompletterande samråd och 
ansökan

MMD-remiss
Forsmarks 

hamn

Ansökan Komplettering och MMD-remiss
Havsvatten-

uttag

Underlag inför villkorsförhandling MMD-remiss HUF

Underlag deldom
Deldom 
artskydd

MMD-hantering Dom
Resterande artskyddsdispens 
hanteras samordnat med KBS-3 målet

Dom

Dom

Dom

DomKBS-3
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KBS-3 Kärnbränsleförvaret

KTL ansökan (Slutförvaret)
• 2024

MB ansökan (KBS-3)
• Q1/Q2 2023 

Pågår just nu
• PSAR med data frys 2018/19 har genomgått PSG och parkerats i 

väntan på besked om inarbetande av optimeringar
• Översyn och uppdatering av uppförandetidplanen

Optimeringar (sedan ansökan)
• Samförläggning av funktioner i byggnader reducerar totala antalet 

byggnader och i anspråkstagande av yta (minskat behov av utfyllnad av 
Söderviken)

• Teknikval gällande brytningsmetod för rampen (arbete pågår fortsatt)
• Optimering av underjordslayout för minskat berguttag, minskad 

påverkan på berget (arbete pågår fortsatt)
• Optimering av förslutning (bentonitutformning - arbete pågår fortsatt)

Kommande 
• Genomförande av villkorsförhandling i MMD
• Uppdatering av PSAR inför inlämnande av KTL ansökan

Planerad inlämning av 
ansökningshandlingar

* Fastställande av datum sker när datum för 
domstolsförhandling är fastställt
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Fortsatt dialog mellan SKB och SSM rörande KBS-3

2022-03-17

Förslag/exempel på kommande dialogmöten KBS-3:

2022
• Hur planerar SSM för kommande granskning och vad är 

förväntningarna på Ansökan inför uppförande?
• Fokus breddningsfrågor inom MB. 
• Bergbrytning, undersökningar och utveckling av platsmodell och dess 

påverkan på ansökan (MB/KTL).
• Optimeringar för PSAR som inte har primär MB påverkan. 

2023 
• Villkor och breddning av MB ansökan.
• Ansökans paketet inför uppförande SFK.
• Ansökan inför uppförande Clink. 
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Övriga frågor från SSM:

• Är det i dagsläget möjligt att ge en generell indikation på optimeringar i utformning 
och metoder som skett sedan tillståndsansökan?

• Är det i dagsläget möjligt att ge någon indikation på de nya 
utvecklingsarbete/forskningsrapporter/osv. som förväntas utgöra väsentligt 
underlag till PSAR?

Övriga frågor
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