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2017 

Sammanfattning 
Föreliggande rapport redovisar den samlade strålsäkerhetsvärderingen (SSV) som 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) genomfört av AB SVAFO:s (Svafo) verksamhet för 

perioden 2015-01-01 t.o.m. 2017-03-31. För att ge en så bra bild som möjligt har perioden 

förlängts något i enstaka fall. En SSV syftar till att skapa en myndighetsgemensam bild av 

strålsäkerheten hos respektive tillståndshavare. I detta ingår att värdera strålsäkerheten 

inom 17 olika områden samt att bedöma tillståndshavarens förmåga att driva och utveckla 

verksamheten på ett strålsäkert sätt. Den områdesvisa uppdelningen följer i stort den 

struktur som tillämpas vid återkommande helhetsbedömning, i enlighet med de allmänna 

råden till 4 kap. 4 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (2008:1) om säkerhet i 

kärntekniska anläggningar. 

 

SSM genomförde en motsvarande värdering av Svafo år 2015 för perioden 2012-07-01 

t.o.m. 2014-12-31. De olika områdena och en sammanställning av resultaten från 

föregående och aktuell period framgår av tabell 1 nedan. Värderingen av strålsäkerheten 

för respektive område görs utifrån den tillsyn som SSM bedrivit under den aktuella 

perioden. Vid värderingen är i huvudsak fyra kriterier av betydelse: 

 

- Om brister påträffats eller om krav åsidosatts. 

- Strålsäkerhetsbetydelsen av bristerna. 

- Om korrigerande åtgärder vidtagits och om dessa haft avsedd effekt. 

- Att åtgärdandet av brister med stor strålsäkerhetsbetydelse har prioriterats. 
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Tabell 1. SSM:s områdesvisa värdering. 

Område Värdering 2015 Värdering 2017 

1. Konstruktion och utförande, inklusive 

anläggningsändringar 

Tillfredsställande Tillfredsställande 

2. Ledning, styrning och organisation Tillfredsställande Acceptabelt 

3. Kompetens och bemanning Acceptabelt Tillfredsställande 

4. Driftverksamheten, inklusive brister i 

barriärer och djupförsvar 

Acceptabelt Tillfredsställande 

5. Bränsle- och kriticitetsfrågor Tillfredsställande Ej bedömningsbart 

6. Beredskap Acceptabelt Acceptabelt 

7. Underhåll, material och kontrollfrågor 

med särskilt beaktande av degradering 

p.g.a. åldring 

Acceptabelt Ej bedömningsbart 

8. Primär och fristående 

säkerhetsgranskning 

Acceptabelt Acceptabelt 

9. Utredning av händelser, 

erfarenhetsåterföring samt extern 

rapportering 

Acceptabelt Acceptabelt 

10. Fysiskt skydd och informationssäkerhet Oacceptabelt Ej bedömningsbart 

11. Säkerhetsanalyser och 

säkerhetsredovisning 

Acceptabelt Acceptabelt 

12. Säkerhetsprogram Ej bedömningsbart Ej bedömningsbart 

13. Hantering och förvaring av 

anläggningsdokumentation 

Ej bedömningsbart Ej bedömningsbart 

14. Hantering av kärnämne och kärnavfall 

samt avveckling 

Acceptabelt Acceptabelt / 

Tillfredsställande 

15. Kärnämneskontroll, exportkontroll och 

transportsäkerhet 

Acceptabelt /  

Ej bedömningsbart 

Tillfredsställande /  

Ej bedömningsbart 

16. Strålskydd inom anläggningen Tillfredsställande Acceptabelt 

17. Utsläpp, omgivningskontroll och 

friklassning 

Tillfredsställande / 

Acceptabelt 

Tillfredsställande / 

Tillfredsställande 

 

SSM värderar att Svafo inom samtliga områden bedriver verksamheten på ett antingen 

acceptabelt eller tillfredsställande sätt, bortsett från de områden som värderats som ej 

bedömningsbart på grund av brist på tillsynsunderlag.  

 

Vid den förra SSV:n bedömde SSM att området fysiskt skydd och informationssäkerhet 

var oacceptabelt, på grund av avsaknaden av plan för fysiskt skydd. Svafo har nu 

inkommit med denna plan men SSM:s granskning av denna är ännu inte slutförd. 

 

Perioden för denna SSV har inneburit stora utmaningar för Svafo vad gäller avvecklingen 

av R2-anläggningen. De hittills utförda momenten i projektet har löpt utan några allvarliga 

incidenter eller tillbud. Andra utmaningar att nämna under denna period har varit 

ompackningsprojektet där avfall ompaketerats för senare mellanlagring i ny byggnad som 

ska uppföras för detta ändamål samt installationen av nytt indunstarsystem för hantering 

av vätskeburet avfall vid R2. Även dessa har löpt på ett ur strålsäkerhetssynpunkt 

tillfredsställande sätt. 

 

SSM värderar att Svafo i sin helhet bedriver sin verksamhet på ett sådant sätt att 

strålsäkerheten inte är hotad. Svafo har till synes haft en positiv utveckling vad gäller 

strålsäkerheten inom bolaget under aktuell tidsperiod för denna SSV, då ett par områden 

fått än högre värdering än vid den senaste SSV:n för perioden 2013-2014. 
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1. Svafos verksamhet och dess konsekvenser 

1.1 Verksamhet 
Svafo har till uppgift att avveckla kärntekniska anläggningar och att omhänderta det 

kärnavfall som uppkommit och framledes uppkommer från den verksamhet och de 

installationer som användes i den tidigare svenska kärnforskningen. Bolaget ägs av 

kraftbolagen Forsmarks Kraftgrupp AB, Ringhals AB och OKG Aktiebolag samt ingår i 

Vattenfallkoncernen där Vattenfall AB är moderbolag. 

 

Svafo har tillstånd [1] [2] från regeringen för kärnteknisk verksamhet vid följande 

anläggningar i Studsvik: 

 

- Reaktoranläggningen R2 med R2 och R2-0 reaktorerna 

- Behandlingsanläggningen för medelaktivt avfall (HM) 

- Mellanlagret (bergrum) för låg- och medelaktivt avfall (AM) 

- Lagret för fast medelaktivt avfall, aktiva tråget (AT) 

- Hallen för aktivt avfall med tillhörande tält (AU/AUT
1
) 

- Tank- och siloanläggningen (TS
2
) 

- Indunstaren för aktivt avfall (ID
3
) 

- Avfallsplanen, f.d. avfallsskjulen (AS) 

- Upplagsplatsen för fast aktivt avfall (UA) 

- Uranförrådet (UF) 

- Markförvaret för lågaktivt avfall (MF) 

- F.d. ACL-planen där aktiva centrallaboratoriet med fläktbyggnad fanns 

(ACL/ACF
4
) 

 

Därtill har även Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt under aktuell period gett 

Svafo tillstånd till utökad mellanlagring av radioaktivt avfall [3], vilket Svafo planerar att 

göra i en ny byggnad på Studsviksområdet. 

 

Regeringstillståndet [1] medger att i samband med driften av anläggningarna förvärva, 

inneha, överlåta, hantera, bearbeta, transportera eller på annat sätt ta befattning med 

kärnämne och kärnavfall. Svafo har också enligt tillståndet övertagit ansvaret för historiskt 

kärnämne och kärnavfall i Studsvik från Studsvik AB. Vidare har Svafo enligt 

regeringsbeslut [2] övertagit tillståndet för de nedlagda forskningsreaktorerna R2 och R2-

0 från Studsvik Nuclear AB (SNAB). 

 

Utöver ovanstående kärntekniska anläggningar inom Svafo har även tillstånd erhållits, i 

december 2014, till att avveckla isotopcentralen (IC) i Studsvik [4]. 

 

Den tidigare ansökan [5] till regeringen från Svafo för övertagande av det kärntekniska 

tillståndet från Vattenfall AB för den stängda reaktoranläggningen i Ågesta, i syfte att 

nedmontera och riva anläggningen, avslogs i februari 2016 [6]. 

 

SSM har under perioden granskat [7] återkommande helhetsbedömning (ÅHB) för Svafo 

[8], vilken inkom till SSM i ett första skede i december 2015 och med kompletteringar i 

november 2016. Svafo förelades att senast i december 2025 inkomma med en ny ÅHB 

och att identifierade åtgärder till dess ska vara genomförda. Svafo förelades vidare att 

                                                      
1
 Tältet revs 2016 och AUT består idag av en frilagd asfaltsyta 

2
 Silodelen friklassad 2015 och inväntar rivning 

3
 Friklassad 2010 och inväntar rivning 

4
 Avvecklat och rivet 2006 
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senast i november 2017 redovisa en plan för att hantera brister som SSM har identifierat i 

granskningen. Svafo ska även senast i november 2017 genomföra och redovisa 

genomförda åtgärder för de brister avseende fysiskt skydd som SSM har identifierat i 

granskningen. 

 

Svafos driftanläggningar utgörs av HM, AU/AUT, UF, AS, UA, AT, tankdelen av TS, 

AM och markförvaret
5
. De används för att behandla, lagra eller slutförvara radioaktivt 

avfall, främst kärnavfall från den tidigare och pågående verksamheten i Studsvik. Svafo 

lagrar även kärnavfall på uppdrag av SNAB och kärnkraftsbolagen. 

 

Övriga anläggningar är under avveckling i mer eller mindre långt framskridet stadium. För 

närvarande pågår nedmontering av reaktoranläggningen R2 och i samband därmed även 

IC. 

 

Svafo har under aktuell period fortsatt att öka antalet anställda och hade under 2016 cirka 

60 personer anställda. 

 

Svafo anlitar sedan tidigare SNAB och numera även Cyclife Sweden AB (Cyclife) 

löpande för tjänster enligt: 

 

- Basradiak (vissa utsläppsanalyser, omgivningskontroll, helkroppsmätning, 

kalibrering av vissa instrument, safeguard, radiologisk beredskap och transporter) 

- Fysiskt skydd 

- Avfallsbehandling av lågaktivt avfall 

- Radiometriska analyser 

- Konsulttjänster 

 

SNAB nyttjar i sin tur flera av Svafos anläggningar som en förutsättning för driften av 

sina anläggningar i Studsvik. Svafo utför bland annat följande tjänster på uppdrag av 

SNAB: 

 

- Behandling av avfall i HM 

- Mellanlagring och slutförvaring av avfall 

- Konsulttjänster 

 

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) anlitas sedan tidigare av Svafo för fristående 

säkerhetsgranskning, i enlighet med ett särskilt godkännande från SSM [9]. 

1.2 Radiologiska konsekvenser av verksamheten 
 

Stråldoser till personal 
 

Tabell 2. Stråldoser till personal under aktuell period [10] [11]. Den årliga effektiva dosen 

till någon arbetstagare ska inte överstiga 50 millisievert (mSv) enligt 3 kap. 2 § SSMFS 

2008:51. 

 2014 2015 2016 

Kollektivdos 

[mmanSv]  

7,1 29,5 14,4 

Högsta individdos 

[mSv]  

1,0 3,7 1,1 

 

                                                      
5
 Tillstånd för ytterligare deponering upphörde 2010, enligt SSI dnr 826/1376/94 
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Merparten av doserna under aktuell period har erhållits i R2-avvecklingen samt i projektet 

för ny vattenrening, se avsnitt 3.1 för information om vattenreningsprojektet. 

 

Stråldoser till allmänheten 
 

Tabell 3. Beräknad dos från utsläpp till miljön från anläggningarna i Studsvik under 

aktuell period [12] [13]. Den effektiva dosen till någon individ i den kritiska gruppen av 

ett års luft- och vattenutsläpp av radioaktiva ämnen från alla anläggningar belägna inom 

samma geografiskt avgränsade område ska inte överstiga 0,1 mSv enligt 5 § SSMFS 

2008:23. 

 2014 2015 2016 

Beräknad högsta dos till någon 

individ i kritisk grupp [mSv] 

7,6×10
-5

 3,5×10
-5

 4,3×10
-5

 

varav beräknad dos från 

utsläpp till luft [mSv]  

2,8×10
-6

 2,6×10
-6

 9,6×10
-6

 

varav beräknad dos från 

utsläpp till vatten [mSv]  

7,3×10
-5

 3,3×10
-5

 3,6×10
-5

 

 

Beräknad dos till allmänheten bygger på utsläpp från både Svafo och SNAB och sedan juli 

2016 även från Cyclife. Utsläpp till luft av radioaktiva ämnen mäts i Svafos anläggningar 

HM, R2 och sedan 2016 även i IC och beräknad högsta dos från utsläpp till luft från dessa 

anläggningar framgår av tabell 4 nedan. För utsläpp av radioaktiva ämnen till vatten har 

de båda företagen fortfarande ett gemensamt system för vattenhantering och utsläppen 

från Svafo går inte att särskilja från utsläppen från SNAB. 

 

Tabell 4. Beräknad dos från utsläpp till luft från Svafos anläggningar HM, R2 och IC i 

Studsvik under aktuell period [12] [13]. 

 2014 2015 2016 

Beräknad högsta dos från 

utsläpp till luft från HM [mSv]  

3,6×10
-9

 3,1×10
-9 4,6×10

-9
 

Beräknad högsta dos från 

utsläpp till luft från R2 [mSv]  

4,5×10
-9

 9,5×10
-9

 6,6×10
-9

 

Beräknad högsta dos från 

utsläpp till luft från IC [mSv]  

- - 1,5×10
-8

 

 

Halter av radionuklider i miljön 
Omgivningskontrollen visar att utsläppen från anläggningarna i Studsvik endast ger 

upphov till små mängder radioaktivitet i omgivningen [14] [15] [16] [17] [18]. 

1.3 Uppkomst av radioaktivt avfall 
Från driftverksamheten uppkommer normalt endast små mängder driftavfall som hanteras 

tillsammans med avfall från projektverksamheten. Under 2015 inleddes avvecklingen av 

R2-anläggningen genom etapp 1 vilket medför en mer omfattande avfallshantering inom 

Svafo. En förbränningskampanj genomfördes senast 2013 vid SNAB:s 

förbränningsanläggning för lågaktivt avfall (HA), ingen förbränning skedde under 2015 

eller 2016. Ingen smältning genomfördes heller vid SNAB:s smältanläggning (SMA) 

under perioden. Under 2016 uppkom 198 ton järnmalmsbetong vid nedmontering av 

aktiva delar av biologiska skärmen i R2-anläggningen etapp 2 [10] [11]. 
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Tabell 5. Avfall från avveckling av anläggningar. 

 2014 2015 2016 

Brännbart avfall (ton) 0 14 12 

Lågaktivt avfall som ej är bränn- eller 

smältbart (ton) 

0 2,5 0 

Medelaktivt avfall (ton) 0 8,5 0 

Skrot för smältning (ton) 0 72 34 

 

Svafo har under 2015 friklassat 77 ton material och under 2016 friklassades 318 ton [10] 

[11]. Under 2014 friklassades 21 ton material. 

2. SSM:s tillsyn 
17 stycken olika tillstånd och beslut har expedierats under aktuell period. Bland de mer 

generella och med längre giltighetstid kan nämnas: 

 

- SSM beslutade i september 2015 om att ge Svafo dispens från krav på kolfilter i 

ventilationsvägarna för tilluft till ordinarie ledningscentral samt 

bevakningscentral. ”…Dispensen gäller från och med den 1 oktober 2015 till och 

med den 30 september 2025. Som villkor för dispensen gäller att 

aktivitetsmängden av radioaktiv jod inte överstiger det inventarium som 

redovisats som konservativt fall i tabell 2 rapport Potentiell dos till personal i BC 

och KC på grund av jodutsläpp (bilaga 2)…” [19]. 

 

- Svafos tillstånd för verksamhet med strålning förnyades i februari 2016 för en tid 

av tio år. ”…Detta tillstånd gäller till och med den 28 februari 2026. Tillståndet 

omfattar att förvärva, inneha, använda och återanvända radioaktivt ämne eller 

annat material som innehåller radioaktiva ämnen, i enlighet med Svafo:s 

ansökan…” [20]. 

 

- SSM beslutade i december 2016 om ytterligare förlängd giltighetstid för villkorat 

undantag för lagring av kärnämnen och kärnavfall. ”…Dispensbeslutet är 

tidsbegränsat och gäller till och med den 31 december 2018 eller tills nya 

reviderade föreskrifter om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar börjar 

gälla, beroende på vad som infaller först…” [21]. 

 

- SSM beslutade i mars 2017 att anläggningarna R2, AT, HM och AM ska 

klassificeras i hotkategori III och att anläggningarna TS, AU och UF tills vidare 

inte ska klassificeras i hotkategori, enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter 

(SSMFS 2014:2) om beredskap vid kärntekniska anläggningar [22]. 

 

3 inspektioner har genomförts: 

 

- Inspektion av personella resurser 

- Inspektion av friklassning av material 

- Inspektion av avvikelsehantering och erfarenhetsåterföring 

 

14 verksamhetsbevakningar har genomförts: 

 

- Karakterisering och dokumentering av avfall 

- Friklassningsverksamheten 

- R2-avvecklingen etapp 1 

- Ny vattenrening och driftsfrågor 

- Kärnämneskontroll (PIV) 
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- Etapp 1 av R2-anläggningen 

- Strålskydd vid avveckling 

- Karakterisering och dokumentering av avfall 

- Kärnämneskontroll (PIV) 

- Drift- och utsläppsfrågor samt händelser 

- Avvecklingen av Studsviksreaktorerna 

- Beredskapsverksamheten 

- Personalstrålskydd 

- Driftsfrågor 

 

12 granskningar har genomförts: 

 

- Anmälan om delmoment etapp 1 i avvecklingen av R2-anläggningen 

- Anmälan av uppdaterad STF för R2-anläggningen 

- Ansökan om friklassning av silodelen i tank- och siloanläggningen 

- Anmälan om anläggningsändring avseende vattenrening på R2-anläggningen 

- Anmälan av uppdaterad SAR och STF för avveckling av R2, etapp 2 och 3 

- Anmälan av avfallsplan för Svafo 

- Anmälan av uppdaterat kontrollprogram för friklassning 

- Utredning av persondosmätares anpassning till verksamhet och strålslag 

- Redovisning av uppförande av särskilt avgränsat utrymme för servering av 

drycker på kontrollerat område 

- Stickprov på mätresultat av radioaktivitet i prov från omgivningen 

- Mätresultat på stickprov av utsläppsvatten 

- Funktionskontroller av utsläppssystem 

3. Områdesvisa värderingar 
Nedan redovisas och bedöms Svafos verksamhet uppdelat i ett antal områden. Den 

områdesvisa uppdelningen följer i stort den struktur som tillämpas vid återkommande 

helhetsbedömning, i enlighet med de allmänna råden till 4 kap. 4 § SSMFS 2008:1. Vad 

som ligger till grund för bedömningarna är den tillsyn som SSM har bedrivit under aktuell 

period. Bedömningsskalan som tillämpats vid värderingarna beskrivs nedan. 

 

- Oacceptabel 

Hela eller delar av en verksamhet uppfyller inte gällande regelverk. Åtgärder är 

nödvändiga. Exempel där värderingen kan tillämpas: 

- Åsidosättande av ett eller flera krav med måttlig eller stor strålsäkerhetsbetydelse. 

- Brister med stor eller måttlig strålsäkerhetsbetydelse har identifierats samtidigt 

som korrigerande åtgärder inte har vidtagits alls eller varit otillräckliga. 

- Brister med liten strålsäkerhetsbetydelse som antingen samverkar på ett sätt som 

orsakar högre strålsäkerhetsbetydelse, eller har identifierats vid upprepade 

tillfällen, och där det konstaterats att korrigerande åtgärder inte vidtagits alls eller 

varit otillräckliga. 

 

- Acceptabel 

Grundläggande krav uppfylls men brister har identifierats. Exempel där värderingen 

kan tillämpas: 

- Åsidosättande av enstaka krav med liten strålsäkerhetsbetydelse och där 

tillståndshavaren har vidtagit korrigerande åtgärder. 

- Brister med stor eller måttlig strålsäkerhetsbetydelse har påträffats och där 

tillståndshavaren har vidtagit, eller påbörjat arbetet med att vidta, korrigerande 

åtgärder. 
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- Brister med liten strålsäkerhetsbetydelse har identifierats vilka inte ännu är 

åtgärdade. 

 

- Tillfredsställande 

Verksamheten bedrivs och utvecklas i enlighet med regelverket utan ytterligare 

synpunkter. Exempel där värderingen kan tillämpas: 

- Inga brister identifierade. 

- Brister med måttlig eller liten strålsäkerhetsbetydelse har identifierats och 

tillståndshavaren har vidtagit korrigerande åtgärder samtidigt som SSM 

konstaterat, eller finner det mycket troligt, att dessa haft avsedd effekt. 

- Brister med liten strålsäkerhetsbetydelse har identifierats och tillståndshavaren har 

vidtagit korrigerande åtgärder. 

 

- Bra 

Hela eller delar av verksamheten bedrivs och utvecklas på ett sätt som andra kan lära 

av. Exempel där värdering kan tillämpas: 

- Goda exempel har identifierats. 

- Inga eller endast enstaka brister med liten strålsäkerhetsbetydelse har identifierats 

och tillståndshavaren har vidtagit korrigerande åtgärder samtidigt som SSM 

konstaterat att dessa haft avsedd effekt. 

- Tillståndshavaren ligger i framkanten med att utveckla metoder för att höja 

strålsäkerheten inom området. 

 

- Ej bedömningsbart 

Tillämpas när underlag för värdering saknas eller då underlaget är så litet att en 

sammanfattande värdering skulle sakna substans. 

 

En enstaka observation eller brist behöver inte nödvändigtvis vara vägledande för 

värderingen när det finns ett stort bedömningsunderlag och där övriga observationer pekar 

i en annan riktning. 

3.1 Konstruktion och utförande, inklusive anläggningsändringar 
Området har bevakats av SSM främst genom de anmälningar om anläggningsändringar 

som behandlas av anmälansberedningsgruppen (ABG). Två anmälningar om 

anläggningsändringar har inkommit under aktuell period: 

 

Anläggningsändring avseende ny vattenrening vid R2-anläggningen [23]. Ändringen 

bestod av installation av ett indunstarsystem för att komplettera befintligt system för 

hantering av vätskeburet avfall. SSM beslöt att granska anmälan. Av 

granskningsrapporten [24] framgår att en begränsad granskning gjordes för att kontrollera 

hur Svafo hade beaktat krav på utsläppsbegränsning och utsläppskontroll. Utifrån de 

stickprov som gjordes bedömde SSM att Svafo på ett tillfredsställande sätt uppfyllde 

gällande krav. 

 

Anläggningsändring i AM avseende uppställning av tritiumkontaminerat avfall [25]. 

Anmälan innehöll utöver anläggningsändringen även en helt ny säkerhetsredovisning 

(SAR) med tillhörande säkerhetstekniska driftförutsättningar (STF) för AM. Denna hade 

brutits ut från tidigare gemensam säkerhetsredovisning för AT, AU, UF och AM. Sedan 

tidigare är även AT utbruten. SSM beslöt att inte granska anmälan av 

anläggningsändringen men att en mindre granskning av ny SAR skulle genomföras. 

Granskningen faller dock utanför tidsperioden för denna SSV. 
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Utöver ovanstående har Svafo även informerat om en kommande anläggningsändring i 

form av utökad mellanlagring av radioaktivt avfall, vilken Svafo avser att anmäla till SSM 

som en anläggningsändring av AU. Detta beskrivs närmare i Svafos ansökan om tillstånd 

enligt Miljöbalken [26]. Anmälan har ännu inte inkommit. 

 

SSM:s värdering 

SSM värderar att Svafo uppfyller kraven inom området på ett tillfredsställande sätt. SSM 

motiverar värderingen med att inga brister har identifierats. Detta sagt med förbehållet att 

värderingen baseras på ett litet tillsynsunderlag. 

3.2 Ledning, styrning och organisation 
Efter flera års stora utmaningar för Svafo avseende ledning, styrning och organisation 

kunde SSM konstatera i SSV:n för föregående bedömningsperiod [27] att den utveckling 

som skett varit mycket positiv men att denna utveckling behövde fortgå även i framtiden 

för att säkerställa att ledningssystemet efterlevs och hålls aktuellt. Bedömningen baserades 

bland annat på en inspektion från november 2014 [28] där SSM bedömde att Svafo 

uppfyllde kravet på ledning och styrning och att stora förbättringar skett inom området.  

 

SSM:s bedömning för nuvarande bedömningsperiod baseras på ett litet tillsynsunderlag. 

Dock har SSM kunnat konstatera, i en inspektion från mars 2015 som bedömde kravet på 

personella resurser [29], att det fanns en dokumenterad styrning för att identifiera 

resursbehov. Arbetssätt fanns även för att utvärdera organisationens ändamålsenlighet.  

 

SSM:s samlade bedömning i inspektionen [29] var att Svafo uppfyllde 2 kap. 7 § om 

personella resurser men att bland annat följande förbättringsbehov fanns: 

 

- Förmågan att uppskatta tidsåtgång och att vikta olika arbetsuppgifter samt 

återspegla detta i budgeten, för att undvika förseningar i säkerhetsrelaterade 

uppgifter bör förbättras.  

- En strategi för att omprioritera och vid behov omfördela resurser vid frånvaro bör 

finnas. 

- Periodicitet för utvärdering av organisationens ändamålsenlighet bör fastställas 

och dokumenteras.  

- Svafo bör ha en tydligare styrning av arbete som inte är projekt (exempelvis 

hantering av myndighetsärenden). 

 

I en verksamhetsbevakning som genomfördes i januari 2015 [30], med syfte att få en 

uppfattning om huruvida Svafos förberedelser inför etapp 1 av R2-avvecklingen gav 

tillräckliga förutsättningar för att arbetet skulle kunna genomföras på ett acceptabelt sätt ur 

strålsäkerhetssynpunkt, konstaterade SSM att projektet föreföll välplanerat och det 

verkade finnas tydliga ansvarsförhållanden mellan Svafo och entreprenörerna. 

 

I en inspektion av friklassning av material som genomfördes i mars 2015 [31], bedömde 

SSM att Svafo på en grundläggande nivå uppfyllde de krav som ställs enligt SSM:s 

föreskrifter. SSM gjorde den samlade bedömningen att Svafo bedrev 

friklassningsverksamheten på ett mycket bra sätt med kompetent och engagerad personal 

men att det fanns enstaka brister i Svafos arbetssätt och styrning som behövde åtgärdas. I 

samma inspektion framkom att Svafo, inom flera områden, har väl anpassade metoder och 

fungerande rutiner som fullt ut uppfyller kraven, men SSM bedömde att det fanns brister, 

bland annat kopplat till ledning och styrning av friklassning. SSM bedömde att bristerna 

på kort sikt har liten eller måttlig betydelse men att på längre sikt kan betydelserna av 

några brister öka. 

 



 Sida 11 (34) 
 Dokumentnr: SSM2017-444-2 
  
  
 

I oktober 2016 genomförde SSM en inspektion [32] av avvikelsehantering och 

erfarenhetsåterföring. Inspektionen omfattade hur ledningssystemet styr hantering av 

interna och externa händelser och erfarenhetsåterföring samt hur tillämpningen av detta 

fungerar på bolaget. SSM bedömde att Svafo, inom området, delvis uppfyller kraven i 2 

kap. 8 § om ledningssystem och 2 kap. 9 § 2 om ansvar, befogenheter och 

samarbetsförhållanden. De brister som identifierades gällande kraven i 2 kap. 8 § första 

stycket och i 2 kap. 9 § 2 SSMFS 2008:1 avser uppgifter som inte är korrekt beskrivna 

eller felaktigt delegerade. Då uppgifterna ändå blir i huvudsak utförda bedömde SSM att 

bristerna har måttlig strålsäkerhetsbetydelse.  

 

Vid en verksamhetsbevakning i februari 2017 [33] gjorde SSM en uppföljning på 

ovannämnd inspektion av avvikelsehantering och erfarenhetsåterföring. Svafo hade vid 

detta tillfälle inte åtgärdat de brister i ledningssystemet som upptäcktes vid inspektionen, 

något SSM fann anmärkningsvärt då detta borde ha hanterats skyndsamt av Svafo. 

 

SSM:s värdering 

SSM värderar att Svafo uppfyller kraven inom området på ett acceptabelt sätt. SSM 

motiverar bedömningen med att tillsyn har visat att bedömda krav uppfylls eller uppfylls 

delvis. Vidare motiveras bedömningen med att bristerna som uppkom vid inspektionen i 

oktober 2016 inte hade åtgärdats vid den uppföljning som gjordes i samband med 

verksamhetsbevakningen i februari 2017. Bristerna som framkommit har liten eller måttlig 

strålsäkerhetsbetydelse. 

 

Värderingen görs dock med reservation för att den baseras på ett betydligt mindre 

tillsynsunderlag än under förra bedömningsperioden. 

3.3 Kompetens och bemanning 
Under den förra bedömningsperioden konstaterade SSM brister i Svafos 

kompetenssäkringsprocess. Detta baserades bland annat på en inspektion från juni 2012 

där SSM bedömde att Svafo saknade en fastställd kompetenssäkringsprocess och att en 

systematisk kompetenssäkring av personalen inte hade genomförts under de senaste åren 

[34]. Vid samma inspektion konstaterades dock att Svafo hade påbörjat ett arbete med att 

ta fram en kompetenssäkringsprocess med tillhörande instruktioner samt en handlingsplan 

för att implementera denna i organisationen. Svafo förelades att se till att all personal, med 

arbetsuppgifter som har betydelse för säkerheten i den kärntekniska verksamheten, skulle 

vara systematiskt kompetenssäkrad senast den 31 december 2013 samt att detta skulle vara 

dokumenterat. Framdrift i arbetet med kompetenssäkring skulle redovisas till myndigheten 

vid fyra tillfällen [35]. 

 

I februari 2014 kunde SSM konstatera att Svafo vid fyra tillfällen redovisat framdrift i 

arbetet med att implementera ett nytt kompetenssäkringssystem och att systematiskt 

kompetenssäkra personal. SSM bedömde att denna redovisning svarade på 

föreläggandepunkten avseende kompetens och bemanning [36]. 

 

SSM genomförde en inspektion av ledning och styrning i mars 2014. Denna inspektion 

omfattade även kompetenssäkring [37]. SSM bedömde då att det på Svafo finns en styrd 

process för kompetenssäkring och verktyg för att dokumentera kompetenskrav, befintlig 

kompetens och eventuella gap där emellan. Myndigheten bedömde dock att Svafo inte 

fullt ut uppfyllde kravet på kompetens enligt 2 kap. 9 § första stycket 5, SSMFS 2008:1. 

Svafo uppvisade brister då det inte är styrt hur kompetenssäkring ska göras av inhyrd 

personal.  
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Under den aktuella bedömningsperioden har SSM kunnat konstatera i en inspektion från 

mars 2015 [29] avseende personella resurser, se även avsnitt 3.2, att det fanns en 

dokumenterad styrning för att identifiera resursbehov. Bemanningsplaner fanns på kort 

och lång sikt i form av sammanfattningar av genomförda kompetens- och resursanalyser. 

SSM fick också en bild av att Svafo själva identifierat vissa problem kring bemanning och 

att åtgärder hade vidtagits. SSM:s samlade bedömning var att Svafo uppfyllde 2 kap. 7 § 

om personella resurser men att bland annat följande förbättringsbehov fanns kopplat till 

kompetens och bemanning: 

 

- Periodicitet för de ingående stegen i kompetens- och bemanningsprocessen bör 

fastställas och dokumenteras.   

 

Vidare har SSM konstaterat att bemanningen för att hantera och lagra avfall samt för att 

öka kunskapen om avfallet har förbättrats. Detta lyftes i en verksamhetsbevakning från 

april 2016 som syftade till att följa upp Svafos arbete med historiskt avfall och behov av 

undantag från kraven i 6 kap. SSMFS 2008:1 [38]. 

 

I en verksamhetsbevakning från december 2016 [39] angående personstrålskydd 

konstaterade SSM att Svafo håller på att ta fram en ny kompetens- och rollbeskrivning för 

strålskyddsföreståndaren som framöver kommer att ha dubbelanställning hos två olika 

tillståndshavare, Svafo och Vattenfall AB. 

 

Det finns för närvarande ett pågående ärende på SSM där Svafo, i likhet med alla 

kärnkraftverk och kärntekniska anläggningar, är förelagt att skriftligen redovisa 

kompetens och utbildning inom strålskyddsområdet med avseende på både egen och 

inhyrd personal, se vidare i avsnitt 3.16. Svafos redovisning har inkommit till SSM men 

SSM:s resultat av granskningen faller utanför perioden för denna SSV.  

 

SSM:s värdering 

SSM värderar att Svafo uppfyller kraven inom området på ett tillfredsställande sätt. SSM 

motiverar värderingen med att Svafo har haft en positiv utveckling gällande 

kompetenssäkring under flera år och SSM anser det därför sannolikt att de korrigerande 

åtgärder som Svafo har vidtagit för att komma tillrätta med tidigare brister ger 

förutsättningar att bedriva arbetet med kompetens och bemanning på ett systematiskt sätt 

där kravuppfyllnad tillses. Värderingen görs dock med reservation för att den baseras på 

ett begränsat tillsynsunderlag. 

3.4  Driftverksamheten, inklusive brister i barriärer och djupförsvar 
SSM:s tillsyn inom detta område har under aktuell period bestått av tre 

verksamhetsbevakningar med mer eller mindre riktning mot Svafos driftavdelning samt 

uppföljning av drifthändelser. De händelser som redovisas nedan är de som har haft direkt 

bäring på driften i Svafos samtliga anläggningar, inte bara de anläggningar som 

driftavdelningen ansvarar för. Utöver dessa händelser har även händelser inträffat inom 

fysiskt skydd och strålskydd inom anläggningen, vilka beskrivs närmare i respektive 

områdesspecifika avsnitt. 

 

I april 2015 genomfördes en verksamhetsbevakning [40] där SSM fick en bra inblick i det 

då pågående arbetet med installation av ett nytt vattenhanteringssystem. När det nya 

systemet blir färdigt ska hantering och rening av radioaktivt vätskeburet avfall separeras 

från SNAB:s kulvertsystem och reningsprocessen förbättras. Vidare konstaterades att 

verksamheten vid driftanläggningarna HM, AU/AUT, UF, UA, MF, AT, AM och 

tankdelen av TS under 2014 och fram till detta tillsynstillfälle fortlöpt utan att 
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strålsäkerheten varit hotad, bortsett från två kategori 2-händelser vilka berörde det fysiska 

skyddet vid AM. 

 

Vid en verksamhetsbevakning i maj 2016 [41] konstaterade SSM att verksamheten vid 

driftanläggningarna sedan motsvarande verksamhetsbevakning i april 2015 fortlöpt utan 

några allvarliga händelser, men att vissa rutiner behövde förbättras. Merparten av de 

inträffade kategori 2-händelserna berörde fysiskt skydd och gällde felfunktioner eller slarv 

med skalskyddsdörrar och portar. Det konstaterades vidare att Svafo haft framdrift i 

projektet med nytt vattenhanteringssystem trots vissa förseningar. SSM såg positivt på den 

inaktiva provdrift som genomförts och att Svafo tagit tillvara på och sammanställt 

erfarenheter av denna. 

 

Vid den senaste verksamhetsbevakningen på området i februari 2017 [33] konstaterade 

SSM att verksamheten vid driftanläggningarna sedan motsvarande verksamhetsbevakning 

i maj 2016 fortlöpt utan några allvarliga händelser eller större avbrott i driften. De 

inträffade kategori 2-händelserna under perioden berörde fysiskt skydd och gällde 

felfunktion och slarv med portar och dess låsning. Vidare konstaterades att Svafo haft 

framdrift i sitt ompackningsprojekt vilket utgörs av packning av gjutfat lagrade i 

AU/AUT, packning av övriga avfallsposter i AU/AUT och ompackning av 

utomhuslagrade containrar. Svafo befann sig vid denna tidpunkt i slutskedet av projektet 

och SSM såg positivt på hur Svafo hanterat avfallet.  

 

Två driftrelaterade händelser har rapporterats under aktuell period. Den första härrör från 

R2-anläggningen där det i april 2015 inträffade en händelse där den avbrottsfria 

elkraftsförsörjningen, kravställd i STF, var ur funktion samt monitor för 

dosratsövervakning inte var driftklar [42]. 

 

Den andra händelsen inträffade i december 2015 då det upptäcktes vätska i ett 

uppsamlingstråg som används som läckageskydd i AUT. Vanligtvis placeras emballage 

innehållandes vätska på tråget. Behållaren som var placerad ovanpå uppsamlingskärlet var 

vid händelsen tom. Vätskevolymen i uppsamlingstråget uppskattades till 200 liter och den 

konstaterade orsaken till läckaget var tankens tappkran i botten. Åtgärder har vidtagits och 

lärdomar från händelsen har dragits [43]. 

 

SSM:s värdering 
SSM värderar att Svafo uppfyller kraven inom området på ett tillfredsställande sätt. SSM 

motiverar värderingen med att antalet brister som resulterat i kategori 2-händelser är 

förhållandevis få och att antalet även avtagit sedan förra perioden 2013-2014. Tidigare 

konstaterade brister har till stor del åtgärdats även om visst arbete med att vidta 

korrigerande åtgärder fortgår. 

 

- Brister med liten strålsäkerhetsbetydelse har identifierats och tillståndshavaren har 

vidtagit korrigerande åtgärder. 

3.5 Bränsle- och kriticitetsfrågor 
I september 2013 beslöt SSM att upphäva ett av myndigheten tidigare utfärdat förbud mot 

att ytterligare tillföra fissilt material i AM [44]. Upphävandet grundades på att SSM fått 

kompletteringar till säkerhetsredovisningen för AM. Dock konstaterade SSM att 

säkerhetsredovisningen behövde uppdateras med hänsyn till den uppdaterade 

kriticitetsanalysen som anmäldes till SSM i februari 2012 [45]. 

 

Enligt ett beslut från juni 2001 [46] ska en förhandsnotifiering skickas till myndigheten 

när fissila avfallsposter planeras för lagring i AM. SSM har haft för avsikt att upphäva 
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kravet på förhandsnotifiering när säkerhetsredovisningen för AM förnyats och uppdaterats 

med den uppdaterade kriticitetsanalysen. I februari 2017 inkom Svafo till SSM med en 

anläggningsändring i AM avseende uppställning av tritiumkontaminerat avfall [25], vilken 

även innehöll uppdaterad säkerhetsredovisning för AM. SSM:s beslut om upphävande av 

kravet på förhandsnotifiering faller utanför tidsperioden för denna SSV. 

 

Ingen övrig tillsyn har genomförts inom detta område under den aktuella perioden. Ingen 

av de rapporterade händelserna under perioden relaterar till området. 

 
SSM:s värdering 
Ej bedömningsbart. Tillräckligt underlag för bedömning saknas. 

3.6 Beredskap 
SSM har genomfört en verksamhetsbevakning vid Svafo under den aktuella perioden. 

Syftet med verksamhetsbevakningen var att informera sig om hur tillståndshavaren anser 

sig uppfylla de paragrafer i SSM:s föreskrifter (SSMFS 2014:2) om beredskap vid 

kärntekniska anläggningar, som Svafo tidigare haft dispens ifrån [47]. 

 

Under perioden erhöll Svafo förlängd dispens avseende nödbelysning på 

uppsamlingsplatser, samt från kravet i 14 kap. 5 § samma föreskrifter på fast placerade 

detektorer för mätning av externstrålning vid samlingsplatser, till slutet av december 2015 

[48]. 

 

Under perioden har Svafo också erhållit förlängd dispens avseende kolfilter i 

ventilationsvägarna för tilluft till ordinarie ledningscentral, samt bevakningscentral, till år 

2025, då SSM bedömer att sannolikheten för betydande luftkontamination med radioaktivt 

jod är liten. Som villkor för dispensen gäller att aktivitetsmängden av radioaktivt jod inte 

överstiger det inventarium som redovisats som konservativt fall i tabell 2 i rapport 

Potentiell dos till personal i BC och KC på grund av jodutsläpp [19]. 

 

I mars 2017 fastställde SSM, enligt SSMFS 2014:2, att Svafos anläggningar R2, AT, HM 

och AM ska klassificeras i hotkategori III, medan anläggningarna TS, AU och UF tills 

vidare inte ska klassificeras i hotkategori [22]. 

 

SSM:s värdering 
Utifrån den tillsyn som har bedrivits gör SSM värderingen att Svafo hanterar området 

beredskap på ett acceptabelt sätt. SSM motiverar värderingen med att man efter förra 

perioden ansåg att Svafo hanterat området på ett acceptabelt sätt, och att inga brister eller 

speciella förändringar har identifierats under den aktuella tidsperioden. 

3.7 Underhåll, material och kontrollfrågor med särskilt beaktande av 
degradering p.g.a. åldring 

SSM har under den aktuella perioden inte genomfört någon tillsynsinsats mot Svafo med 

specifik inriktning på rubricerat område. Dessa frågor har dock i vissa fall kommit upp i 

den löpande tillsynen mot Svafo. 

 

Två av de kategori 2-händelser som rapporterats i R2-anläggningen, se avsnitt 3.4 ovan, 

kan kopplas till underhåll, material, kontroll och degradering p.g.a. åldring: 

 

- Avbrottsfri elkraftsförsörjning ur funktion. Aggregat OF22 och OF24 [42] 

- AUT, läckage från tank [43]. 
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I den senaste SSV:n [27] nämndes att Svafo under den perioden hade meddelat att de 

kommer att hantera sitt eget avfallsvatten istället för att förlita sig på SNAB för detta. Det 

nämndes även att Svafo inkom med en anmälan om detta och att hanteringen skulle göras 

med hjälp av en ny indunstare. Denna indunstare är nu installerad och i provdrift vid 

tidpunkten för denna SSV [33]. 

 

Vid en verksamhetsbevakning i november 2016 [39] noterade SSM att den blankett som 

används för arbetsorder också används för felanmälan. I samma blankett anges även 

”arbetstillstånd” och ”avslutningsanmälan – utrustning driftklar”. Avrapportering ska även 

det göras i blanketten. Svafo kunde vid detta tillfälle inte svara på om detta endast skrivs 

på papper som sedan sätts i pärmar, t.ex. ”felet avhjälptes”, eller om den avhjälpande 

åtgärden förs in i någon databas och på så sätt är sökbart i ledningssystemet. 

 

SSM:s värdering 

Ej bedömningsbart. Tillräckligt underlag för bedömning saknas.  

3.8 Primär och fristående säkerhetsgranskning 
Svafo har under den aktuella perioden inkommit med ett antal anmälningar till 

myndigheten. Dessa anmälningar med tillhörande information om primär och fristående 

säkerhetsgranskning (PSG och FSG) har legat till grund för bedömningen av detta 

område. Ingen riktad tillsyn har genomförts inom detta område under perioden. 

 

Det normala förfarandet när Svafo inkommer med en anmälan till SSM är att ett 

ställningstagande görs av Anmälningsberedningsgruppen (ABG) hos SSM kring huruvida 

FSG har gjort följande ställningstaganden: 

 

- Om ärendet i fråga har hanterats på ett korrekt sätt. 

- Om dragna slutsatser och redovisade förslag har underbyggts på ett fackmässigt 

riktigt sätt. För anmälningar med särskild stor säkerhetsbetydelse ska motiveringar 

även redovisas. 

- Om tillämpliga säkerhetsaspekter, inklusive fysiskt skydd, har beaktats och om 

tillämpliga säkerhetskrav är uppfyllda. 

- Om vidtagna åtgärder leder till bibehållen eller ökad säkerhet. 

 

Tabell 6. Anmälningar från Svafo behandlade av ABG. 

År Antal anmälda ärenden 

2015 9 

2016 8 

2017 1 

 

De anmälningar som inkommit till SSM under perioden är: 

 

Anmälan om anläggningsändring avseende vattenrening på R2-anläggningen [23]: 

SSM valde att granska anmälan. ABG har inte observerat några brister avseende 

säkerhetsgranskning och kvaliteten hos anmälan. Se vidare under avsnitt 3.1. 

 

Anmälan om mindre organisationsförändring vid avdelning Säkerhet i AB SVAFO 
[49]: 

SSM valde att inte granska anmälan. ABG noterade brister avseende säkerhetsgranskning 

enligt ”otydlig anmälan, SAR ej ändrad i anmälan vilket betyder att Svafos 

säkerhetsredovisning inte är tillräckligt detaljerad”. 

 

Anmälan om KFM avseende vattenrening [50]: 
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SSM valde att inte granska anmälan. ABG har inte observerat några brister avseende 

säkerhetsgranskning och kvaliteten hos anmälan. 

 

Anmälan om ändrad STF för R2-anläggningen [51]: 

SSM valde att inte granska anmälan. ABG har inte observerat några brister avseende 

säkerhetsgranskning och kvaliteten hos anmälan. 

 

Anmälan av uppdaterad SAR och STF för avveckling av R2, etapp 2 och 3 [52]: 

SSM valde att granska anmälan. ABG har inte observerat några brister avseende 

säkerhetsgranskning och kvaliteten hos anmälan. Se vidare under avsnitt 3.11. 

 

Anmälan av avfallsplan etapp 2 [53]: 

SSM valde att göra en övergripande granskning i samband med granskning av anmälan av 

uppdaterad SAR och STF för avveckling av R2, etapp 2 och 3 [52]. SSM noterar att Svafo 

har anmält SAR utan avfallsplaner vilka ska ingå eller bifogas SAR enligt 6 kap. 3 § 

SSMFS 2008:1. Anmälan av avfallsplan har skett separat. Se vidare under avsnitt 3.11. 

Anmälan skulle ha gått till ABG men av okänd anledning blev så inte fallet. 

 

Anmälan av avfallsplan för A-moduler i R2-anläggningen (absorbatormoduler) [54]: 

SSM har inte genomfört någon granskning av anmälan. Anmälan skulle ha gått till ABG 

men av okänd anledning blev så inte fallet. 

 

Anmälan av avfallsplan etapp 3 [55]: 

SSM valde att göra en övergripande granskning i samband med granskning av anmälan av 

uppdaterad SAR och STF för avveckling av R2, etapp 2 och 3 [52]. SSM noterar att Svafo 

har anmält SAR utan avfallsplaner vilka ska ingå eller bifogas SAR enligt 6 kap. 3 § 

SSMFS 2008:1. Anmälan av avfallsplan har skett separat. Se vidare under avsnitt 3.11. 

Anmälan skulle ha gått till ABG men av okänd anledning blev så inte fallet. 

 

Anmälan av beredskapsplan enligt 13 § 2 kap SSMFS 2008:1 [56]: 

SSM valde att inte granska anmälan. ABG har inte observerat några brister avseende 

säkerhetsgranskning och kvaliteten hos anmälan. 

 

Anmälan om plan och säkerhetsredovisning för det fysiska skyddet av AB SVAFO:s 

anläggningar på Studsviksområdet [57]: 

SSM valde att granska anmälan. ABG noterade brist avseende säkerhetsgranskning då det 

fanns kvarlämnade FSG förbehåll vid tidpunkten för anmälan. SSM:s granskning av denna 

är ännu inte slutförd.  

 

Anmälan om organisationsförändring enligt 5 § 4 kap SSMFS 2008:1 [58]: 

SSM valde att inte granska anmälan. ABG har inte observerat några brister avseende 

säkerhetsgranskning och kvaliteten hos anmälan. 

 

Anmälan av delmoment E-301 (entreprenad E 301 i etapp 3 av rivning av R2-

anläggningen) i enlighet med 8 § 9 kap SSMFS 2008:1 [59]: 

SSM valde att granska anmälan. ABG har inte observerat några brister avseende 

säkerhetsgranskning och kvaliteten hos anmälan. SSM bedömde att 9 kap. 8 § SSMFS 

2008:1 avseende strålskydd för allmänheten uppfylls. 

 

Anmälan av uppdaterad STF i enlighet med 1 § 5 kap SSMFS 2008:1, 

Säkerhetstekniska driftförutsättningar för R2-anläggningen, rev 6 [60]: 

SSM valde att granska anmälan. Efter att SSM erhållit komplettering i ärendet bedömdes 

att ytterligare granskning inte var nödvändig och ärendet avslutades utan att 

granskningsrapport togs fram. ABG har observerat ett antal brister hos anmälan: 
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- Dragna slutsatser och redovisade förslag har inte underbyggts på ett fackmässigt 

riktigt sätt. Detta gällde borttagande av krav på reservkraft, vilket senare delvis 

återinfördes av Svafo. 

- Tillämpliga säkerhetsaspekter har inte beaktats och är inte uppfyllda. Detta gällde 

borttagande av krav på reservkraft, vilket senare delvis återinfördes av Svafo. 

- Tidigare kategori 2-händelse har inte värderats i FSG. 

- Otydlig anmälan då endast ändring av STF anmäldes utan hänsyn till behov av 

ändring av SAR och utan stöd från deterministiska analyser. Ingen riskanalys 

gjordes avseende vilken radiologisk påverkan som kunde uppstå om tidigare 

reservkraftmatade objekt enligt SAR skulle förlora yttre kraftmatning. 

 

Anmälan av delmoment ”Etapp 2” i enlighet med 8 § 9 kap SSMFS 2008:1 [61]: 

Anmälan länkades ihop med ovannämnda anmälan enligt [60], därav även samma 

hantering av denna anmälan. ABG:s värdering var densamma. 

 

Delmomentsanmälan för tömning av jonbytarsystemet i R2-anläggningen i enlighet 

med 8 §, 9 kap, SSMFS 2008:1 [62]: 

SSM valde att inte granska anmälan. ABG har inte observerat några brister avseende 

säkerhetsgranskning och kvaliteten hos anmälan. 

 

Delmomentsanmälan för rivning av OSA-anläggningen i enlighet med 8 § 9 kap 

SSMFS 2008:1 samt anmälan om uppdaterade säkerhetstekniska 

driftförutsättningar för R2-anläggningen i enlighet med 1 § 5 kap SSMFS 2008:1 
[63]: 

SSM valde att inte granska anmälan. ABG har inte observerat några brister avseende 

säkerhetsgranskning och kvaliteten hos anmälan. 

 

Delmomentsanmälan för rivning av tungvattensystemet i R2-anläggningen i enlighet 

med 8 § 9 kap SSMFS 2008:1 [64]: 

SSM valde att inte granska anmälan. ABG har inte observerat några brister avseende 

säkerhetsgranskning och kvaliteten hos anmälan. 

 

Anmälan om anläggningsändring för uppställning av tritiumkontaminerat avfall i 

AM [25]: 

SSM valde att granska anmälan med avseende på den SAR för AM som bifogats anmälan. 

SSM:s granskning faller utanför tidsperioden för denna SSV. ABG har inte observerat 

några brister avseende säkerhetsgranskning och kvaliteten hos anmälan. 

 

SSM:s värdering 
SSM värderar att Svafo uppfyller kraven inom området på ett acceptabelt sätt. Detta sagt 

med förbehållet att värderingen baseras på ett begränsat underlag i form av de 

anmälningar med tillhörande underlag som inkommit till SSM. ABG noterar att Svafo inte 

alltid innehåller SSM:s önskemål om att anmälan skickas tre månader i förväg. Detta har 

dock inte legat till grund för värderingen av området.  

3.9 Utredning av händelser, erfarenhetsåterföring samt extern 
rapportering 

Svafo har under den aktuella perioden rapporterat ett fåtal händelser med påverkan på 

säkerhet eller strålskydd. Merparten av rapporterade händelser relaterar till fysiskt skydd. 

Antalet händelser har sjunkit något sedan den förra perioden 2013-2014. 
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Tabell 7. Antal rapporterade kategori 2-händelser 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Kategori 2-händelser 

(RO) 

6 2 4 9 9 2 

Varav fysiskt skydd 5 1 3 8 5 2 

 

Svafo har inkommit med händelseutredningar till SSM för samtliga rapporterade kategori 

2-händelser. 

 

Veckorapporter, halvårsrapporter och årsrapporter har inkommit inom föreskrivna tider 

och i stort sett innehållit vad som krävs. SSM noterade dock några felaktigheter i 

årsrapporten för 2015, men ingen komplettering begärdes [65]. 

 

Vid en verksamhetsbevakning i november 2016 angående personstrålskydd [39] noterade 

SSM svagheter kopplat till erfarenhetsåterföring. Dessa handlade i huvudsak om att det 

var otydligt hur Svafo dokumenterar erfarenheter och gör dessa sökbara kopplade till 

arbetsorder, arbetstillstånd, skyddstillstånd, felanmälan och avslutningsanmälan för 

driftklar utrustning. Vid samma verksamhetsbevakning noterade SSM att hantering av 

skyddsmasker var bristfällig med risk för korskontamination på insidan av skyddsmask. 

Det gjordes även en uppföljning kring en händelse där två inhyrda arbetstagare undvikit 

att söka av sig vid den första personavsökningsmonitorn efter avslutat arbete. Dessa 

personer hade dock genomfört kontaminationskontroll i rammonitorn för personavsökning 

före utgång till omklädningsrum [66]. SSM återkopplade att Svafo kan vara tydligare med 

ytterligare informationsskyltning vid personavsökningsmonitorerna för var och hur 

avsökning ska genomföras och med information om hur personen ska agera om 

avsökningsmonitorn inte fungerar. 

 

I oktober och november 2016 genomfördes en inspektion av avvikelsehantering och 

erfarenhetsåterföring [32]. SSM identifierande ett antal brister gällande kraven i 2 kap. 8 § 

första stycket och 2 kap. 9 § 2 SSMFS 2008:1. Bristerna avsåg uppgifter som inte är 

korrekt beskrivna eller felaktigt delegerade. Uppgifterna blir i huvudsak ändå utförda och 

bristen bedömdes därför ha måttlig strålsäkerhetsbetydelse. Vidare identifierade SSM 

brister gällande kravet i 2 kap. 9 § 7. Bristerna avsåg rutiner för erfarenhetsåterföring som 

endast tillämpas i begränsad utsträckning vad gäller såväl insamlande som delgivande. 

Viss erfarenhetsåterföring sker ändå inom Svafo och bristen bedömdes därför ha måttlig 

strålsäkerhetsbetydelse. 

 

Vid en verksamhetsbevakning i februari 2017 [33] gjorde SSM en uppföljning på 

ovannämnd inspektion av avvikelsehantering och erfarenhetsåterföring. Svafo hade vid 

detta tillfälle inte åtgärdat de brister i ledningssystemet som upptäcktes vid inspektionen, 

något SSM fann anmärkningsvärt då detta borde ha hanterats skyndsamt av Svafo, se även 

under avsnitt 3.2. 

 

Svafos system för avvikelsehantering och erfarenhetsåterföring är en del av företagets 

dokumenthanteringssystem BARIUM. Systemet behandlar även instruktioner, rapporter, 

föranmälningar, arbetsorder och förbättringsförslag. Vid verksamhetsbevakningen i 

februari 2017 [33] informerade Svafo att de arbetar mycket med utveckling av systemet 

och att detta arbete kommer fortgå, något SSM såg positivt på. 

 

SSM:s värdering 
SSM värderar att Svafo uppfyller kraven inom området på ett acceptabelt sätt. 

Värderingen grundar sig på att: 
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- Brister med stor eller måttlig strålsäkerhetsbetydelse har påträffats och där 

tillståndshavaren har vidtagit, eller påbörjat arbetet med att vidta, korrigerande 

åtgärder. 

3.10 Fysiskt skydd och informationssäkerhet 
Ingen tillsyn har genomförts inom detta område under den aktuella perioden. 

 

Rapporterade kategori 2-händelserna av karaktär fysiskt skydd [67] [68] [69] [70] [71] 

[72] [73] gäller felfunktion i utrustning och slarv med portar och dess låsning. 

Kompensatoriska åtgärder har vidtagits och händelserna har inte resulterat i intrång eller 

liknande. Svafo har vidtagit åtgärder och i ett projekt arbetat med att inventera dörrar och 

portar med avseende på det fysiska skyddet. Antalet rapporterade kategori 2-händelser 

inom området har minskat under 2016. 

 

Den förra SSV:n 2015 [27] påvisade att en plan fysiskt skydd saknades. Som en följd av 

detta beslutade SSM i mars 2015 att förelägga Svafo [74] att senast i januari 2016 

inkomma med en plan för det fysiska skyddet i enlighet med 2 kap. 11 § SSMFS 2008:1. 

Svafo inkom i januari 2016 med plan för det fysiska skyddet. SSM:s granskning av planen 

är ännu inte slutförd. 

 

SSM:s värdering 
Ej bedömningsbart. Tillräckligt underlag för bedömning saknas. 

3.11 Säkerhetsanalyser och säkerhetsredovisning 
Det pågår fortsatt ett viktigt arbete på Svafo med att uppdatera befintliga 

säkerhetsredovisningar, vilket nämndes i föregående SSV. I januari 2015 erhöll SSM ny 

säkerhetsredovisning (SAR och STF) för HM i samband med Svafos anmälan av 

anläggningsändring avseende ny vattenrening vid R2-anläggningen [23]. Övriga 

anläggningar vars säkerhetsredovisning hittills blivit uppdaterad är AT, UA och AM, se 

vidare under avsnitt 3.1. Arbete pågår fortfarande med uppdatering av 

säkerhetsredovisning för UF och AU [33]. 

 

Svafo anmälde i december 2014 uppdaterad STF för R2-anläggningen [75]. Granskning 

av anmäld STF genomfördes av SSM, som bedömde att Svafo i denna uppdatering tagit 

hänsyn till de förebyggande, motverkande och konsekvenslindrande åtgärder som man 

tillgodoräknar sig i säkerhetsanalysen i SAR. Vidare bedömdes att Svafo omhändertagit 

de brister avseende STF som SSM identifierade i sin granskning av STF för avvecklingen 

av R2-anläggningen [76] samt att villkor 2 i SSM:s beslut om godkännande av SAR, STF 

och avfallsplan för avvecklingen av R2-anläggningen [77] var uppfyllt. 

 

Svafo anmälde i augusti 2015 en uppdaterad SAR och STF för R2-avvecklingens etapp 2 

och 3 [52]. Granskning genomfördes av SSM, som bedömde att SAR och STF i sin helhet 

utgjorde tillräckligt god redovisning av anläggningen och verksamheten för etapp 2 och 3 

förutsatt att identifierade brister för ett antal områden omhändertogs. SAR och STF 

godkändes med ett antal villkor för omhändertagande av de identifierade bristerna [78]. 

 

SSM:s värdering 
SSM värderar att Svafo uppfyller kraven inom området på ett acceptabelt sätt. 

Värderingen grundar sig på att: 
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- Brister med stor eller måttlig strålsäkerhetsbetydelse har påträffats och där 

tillståndshavaren har vidtagit, eller påbörjat arbetet med att vidta, korrigerande 

åtgärder. 

3.12 Säkerhetsprogram 
Ingen tillsyn har genomförts inom detta område under den aktuella perioden. 

 

SSM:s värdering 

Ej bedömningsbart. Underlag för bedömning saknas. 

3.13 Hantering och förvaring av anläggningsdokumentation 
Ingen tillsyn har genomförts inom detta område under den aktuella perioden. 

 

SSM:s värdering 
Ej bedömningsbart. Underlag för bedömning saknas. 

3.14 Hantering av kärnämne och kärnavfall samt avveckling 
 

Hantering av kärnämne och kärnavfall 
Svafo besökte SSM i maj 2015 och berättade om sina planer på att bygga ett nytt 

mellanlager för kärnavfall inne på Studsviksområdet. Planen är att lagret ska kunna 

hantera såväl lågaktivt som medelaktivt avfall [79]. I januari 2017 gav Mark- och 

miljödomstolen tillstånd till utökad mellanlagring av radioaktivt avfall [3], något som 

SSM tillstyrkt i yttrande till Mark- och miljödomstolen i augusti 2016 [80]. 

 

SSM genomförde i september 2014 en inspektion [81] vid Svafo för att bedöma bolagets 

karakterisering och dokumentation av kärnavfall, med fokus på historiskt avfall. Det 

huvudsakliga syftet var att bättre kunna bedöma i vilken utsträckning det är motiverat att 

bevilja Svafo undantag från 6 kap. 9 och 10 §§ SSMFS 2008:1 om bestämning av 

radioaktiva ämnen i kärnavfall respektive register för kärnavfall. Vid tillsynsbesöket 

konstaterade SSM att det finns åtgärder som Svafo skulle kunna utföra innan den 

planerade hanteringsanläggningen är i drift. Vissa åtgärder är direkt säkerhetsrelaterade 

och andra skulle förbättra redovisningen i avfallsregistret SVALA. Om tid avsattes för 

registervård skulle även det som redan finns redovisat i SVALA förbättras. Avtal mellan 

SNAB och Svafo om ägarskap för visst historiskt avfall behövs för att registrering, 

ansvarstagande och slutförvaring ska kunna ske i enlighet med gällande krav.  

Relevanta instruktioner för avfallshanteringen har till stor del saknats, och Svafo har inte 

levt upp till tidigare åtaganden. Arbetet med att ta fram typbeskrivningar behöver därefter 

fullföljas. 

 

Vid en uppföljande verksamhetsbevakning i april 2016 [38] fann SSM att Svafo 

genomfört ett antal åtgärder för att öka kunskapen om avfallet som bolaget har men att det 

fortfarande finns många oklarheter om Svafos avfall och att det för närvarande inte finns 

förutsättningar för bolaget att helt uppfylla SSM:s föreskriftskrav i SSMFS 2008:1 

avseende 6 kap. 9 § bestämning av radioaktiva ämnen i kärnavfall och 6 kap. 10 § register 

för kärnavfall. Svafo framhöll att mycket positivt skett med avfallsregistret SVALA sedan 

SSM:s tillsyn i september 2014. Det är dock inte prioriterat av Svafo att försöka åtgärda 

alla felaktigheter, utan bolaget avser låta felen bero till dess att faten behandlats i en ny 

hanteringsanläggning som bolaget planerar. Den kommer dock inte kunna vara i drift ännu 

på många år. Avtal har nyligen undertecknats mellan Svafo och SNAB som reglerar 

ägandeskapet av avfall som finns såväl inom Studsviksområdet som i SFR. Avtalen 
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klargör vilka fat, kokiller och containrar som tillhör respektive bolag, och därmed också 

vilka av dessa som ingår i det avfall som Svafo övertog i samband med bolagets bildande 

[38]. 

 

SSM fattade med anledning av nämnda tillsyn i augusti 2016 ett beslut om begäran om en 

åtgärdsplan för otillräckligt dokumenterat avfall [82]. Svafo inkom i januari 2017 med en 

åtgärdsplan till myndigheten [83] efter att man fått förlängd svarstid [84] [85]. SSM har 

inlett hanteringen av den åtgärdsplan som Svafo lämnat till myndigheten. 

 

SSM avslutade sin granskning av Svafos avfallsplan i maj 2016 [86] och bedömde att 

avfallsplanen har brister och inte fullt ut uppfyller kraven enligt 6 kap. 3 § SSMFS 2008:1 

om säkerhet i kärntekniska anläggningar. SSM bedömde att bristerna har liten 

strålsäkerhetsbetydelse och kan hanteras i samband med ordinarie uppdatering av 

avfallsplanen. 

 

SSM:s värdering av hantering av kärnämne och kärnavfall 
Vid den förra SSV:n värderades området hantering av kärnämne och kärnavfall som 

acceptabelt, en bedömning som kvarstår i denna värdering.  

Svafo har genomfört ett antal åtgärder för att öka kunskapen om avfallet som bolaget har 

men det kvarstår fortfarande oklarheter om Svafos avfall och det finns åtgärder som kunde 

genomförts för att öka kunskapen om det historiska avfallet. SSM konstaterar att Svafo 

har en hög ambitionsnivå och arbetar för att komma tillrätta med brister inom området. 

Värderingen grundar sig på att: 

 

- Brister med stor eller måttlig strålsäkerhetsbetydelse har påträffats och där 

tillståndshavaren har vidtagit, eller påbörjat arbetet med att vidta, korrigerande 

åtgärder. 

 

Avveckling 

Utöver de granskningar som gjorts och som redovisas på annan plats i denna rapport, har 

ett flertal verksamhetsbevakningar relaterade till avveckling genomförts under perioden. 

 

I januari 2015 genomfördes en verksamhetsbevakning angående etapp 1 av avvecklingen 

av R2-anläggningen [30]. Syftet med verksamhetsbevakningen var för SSM att få en 

uppfattning om huruvida Svafos förberedelser inför etapp 1 gav tillräckliga förutsättningar 

för att arbetet skulle kunna genomföras på ett acceptabelt sätt ur strålsäkerhetssynpunkt. 

Projektet föreföll då välplanerat och SSM fick uppfattningen att det fanns tydliga 

ansvarsförhållanden mellan Svafo och entreprenörerna. Sammantaget ansåg SSM att det 

fanns goda förutsättningar för att arbetet skulle kunna genomföras på ett acceptabelt sätt 

ur strålsäkerhetssynpunkt. 

 

I april 2015 genomfördes ytterligare en verksamhetsbevakning angående etapp 1 av 

avvecklingen av R2-anläggningen [87]. Syftet var att SSM skulle få en uppdaterad bild av 

projektet samt att på plats observera arbetet med etapp 1 av projektet. Sammantaget ansåg 

SSM att arbetet med etapp 1 fortsatt föreföll genomföras på ett acceptabelt sätt ur 

strålsäkerhetssynpunkt. Svafo informerade under verksamhetsbevakningen även om de 

kommande etapperna 2 och 3 av projektet. 

 

I september 2016 genomfördes en verksamhetsbevakning [66] med syfte att ytterligare 

följa avvecklingsprojektet för R2. SSM ville även ta reda på i vilken utsträckning 

verksamheten bedrevs i enlighet med delmomentsanmälningarna och STF samt få 

information om hur Svafo hanterar eventuella förändringar av verksamheten som inte 

överensstämmer med delmomentsanmälningarna. Rundvandring i anläggningen och 

information från Svafo gav SSM uppfattningen att verksamheten bedrevs i enlighet med 
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delmomentsanmälningarna och STF. SSM informerades även att ny anmälan skickas, 

antingen som komplement till eller som uppdatering av den tidigare anmälan, om det sker 

förändringar av verksamheten. 

 

Vid en verksamhetsbevakning i februari 2017 [33], vilken huvudsakligen syftade till att 

följa upp driftläget vid Svafos driftanläggningar, informerade Svafo att de prioriterar den 

pågående avvecklingen av R2 och att de kommer att genomföra en översyn av återstående 

moment för att om möjligt få till en smidigare och mer ekonomiskt hållbar avveckling. 

SSM såg positivt på att Svafo prioriterade avvecklingsprojektet och den översyn som 

skulle göras. 

 

SSM:s värdering av avveckling 

SSM värderar att Svafo uppfyller kraven inom området avveckling på ett 

tillfredsställande sätt. SSM motiverar värderingen med att inga brister har identifierats. 

3.15 Kärnämneskontroll, exportkontroll och transportsäkerhet 
 

Kärnämneskontroll och exportkontroll 
Kärnämneskontrollen för samtliga tillståndshavare på Studsviksområdet sköts gemensamt 

av SNAB. Nedan utvärderas hur kärnämneskontrollen har fungerat för de anläggningar 

som innehas av Svafo. 

 

Under perioden har anläggningarna i Studsvik besökts fyra gånger: 

 

- Inspektion för verifiering av reaktorns nedmontering och borttagande av sigill i 

december 2015 [88]. 

- Inspektion av typen utökat tillträde, Complementary Access, i juli 2016 [89]. 

- Verksamhetsbevakning för fysisk inventering (PIV) i april 2015 [90]. 

- Verksamhetsbevakning för fysisk inventering (PIV) i april 2016 [91].  

 

Dessa inspektioner och verksamhetsbevakningar, som initierades av och genomfördes 

tillsammans med det Internationella atomenergiorganet (IAEA) och EU-kommissionen, 

innefattade både SNAB, Svafo och Cyclife. Vid inspektionerna verifierades det 

deklarerade kärnämnesinnehavet genom att jämföra kärnämnesbokföringen med det 

faktiska innehavet. 

 

En mätkampanj för att bland annat undersöka förekomsten av fissilt material i 

avfallstunnorna i AU, det s.k. röntgenprojektet, blev färdig år 2012. Mätningarna 

indikerade andra mängder fissilt material i tunnorna än vad som tidigare redovisats, men 

den totala mängden stämde ungefär överens med dagens redovisade värden. SSM har bett 

Svafo att återkomma med förslag för hur safeguard-registret ska uppdateras för att bättre 

spegla den verkliga situationen. 

 

Förutom dessa mindre anmärkningar från tidigare period så konstateras att [88] [90] [91] 

Svafo under perioden har uppfyllt krav enligt nedan: 

 

- Kärnämne förvaras så att identifikation och verifiering har kunnat ske (10 § 

SSMFS 2008:3), 

- Det fanns vid verksamhetsbevakningarna personal med tillräcklig kompetens och 

tillräckliga befogenheter för att inspektörerna skulle kunna fullgöra sina uppgifter 

(5 § SSMFS 2008:3). 
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- Det totala innehavet av kärnämne och innehavet per avtalskod stämde överens 

med SSM:s register. Dock fanns små skillnader som kunde förklaras med att 

SSM:s register inte hanterar decimaler (dvs. bråkdelar av gram). 

- Svafo uppfyllde vid inspektionstillfällena de krav som finns i EU:s förordning 

302/2005, Kapitel III, bokföring av kärnämne. Svafo har (med hjälp av SNAB) ett 

system för bokföring av kärnämne, inklusive driftrapporter och 

bokföringsdokumentation (artikel 7–9). 

 

Vid inspektionen av typen utökat tillträde, Complementary Access, i juli 2016 [89] 

påträffades inga avvikelser och ingen odeklarerad verksamhet. Vidare så kunde 

anläggningen på ett bra sätt tillhandahålla tillträde till byggnader samt personal med god 

kännedom om berörda anläggningsdelar. 

 

Inga ansökningar om export har inkommit under perioden. Ingen genomförd export har 

rapporterats. 

 

SSM:s värdering av kärnämneskontroll och exportkontroll 
SSM värderar att Svafo uppfyller kraven inom området kärnämneskontroll och 

exportkontroll på ett tillfredsställande sätt, mot bakgrund av genomförd tillsyn och 

observation av kravuppfyllnad samt då de tidigare påpekade bristerna [27] varit av mindre 

betydelse. Svafo har genomfört ett antal åtgärder för att öka kunskapen om kärnämnet i 

avfallstunnorna, men det kvarstår fortfarande oklarheter om Svafos avfall. SSM 

konstaterar att Svafo har en hög ambitionsnivå och arbetar för att komma tillrätta med 

brister inom området. Värderingen grundar sig på att: 

 

- Brister med liten strålsäkerhetsbetydelse har identifierats och tillståndshavaren har 

vidtagit korrigerande åtgärder. 

 

Transportsäkerhet 
Svafo innehar tillstånd för transport av kärnavfall m.m. då detta omfattas av det 

regeringstillstånd Svafo innehar för sin verksamhet [1]. Svafo har dock valt att istället 

lägga ut all transportverksamhet till utövare vilka själva innehar de tillstånd som krävs. I 

och med detta kan Svafo bättre fokusera på kärnverksamheten. Detta beskrivs även i den 

senaste ÅHB för Svafos verksamhet [8]. 

 

SSM:s värdering transportsäkerhet 
Ej bedömningsbart. Underlag för bedömning saknas. 

3.16 Strålskydd inom anläggningen 
Vid en verksamhetsbevakning i april 2015 [40] informerade Svafo att den nya indunstaren 

(tank som koncentrerar radioaktiva ämnen i avfallsvätskor) är placerad så att golvet 

skärmar den joniserande strålningen när personen står vid kontrollpanelen. Det finns 

maximala värden för dosrat och torrsubstans och när någon av dessa uppnås avbryts 

indunstningsprocessen. Dosraten mäts kontinuerligt medan prov tas ut från systemet för 

att analysera torrsubstansen. 

 

Vid verksamhetsbevakningen [40] redovisade Svafo även att det, inom personstrålskydd 

och övervakning av strålmiljön, har genomförts kontroll och test av gammamätsystem 

under 2014 som en del av underhålls- och kontrollinsatser i Svafos driftanläggningar. 

Även driftprov av ventilation samt ventilationsöversyn och kontroll av luftflöde i dragskåp 

genomfördes då. 
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I november 2015 genomfördes en verksamhetsbevakning [92] med syfte att dels inhämta 

information om hur Svafo bedriver strålskyddsarbetet vid avvecklingsprojekt samt att vara 

pådrivande i strålskyddsarbetet. Svafo redogjorde för framgångsfaktorer i arbetet som 

enligt Svafo beror på att det varit ett bra förarbete inför etapp 1 av R2-avvecklingen med 

mycket fokus på strålskydd i planeringen. Svafo framhöll också vikten av att tidigt 

fundera över vilken bemanning och kompetens som behövs samt att ge information om 

radiologisk kartläggning tidigt vilket ger en trygghet för de som arbetar. 

 

SSM informerades vidare om att en händelse inte hade rapporterats i BARIUM. Då 

reaktortanken fortfarande fanns installerad i bassängen sänktes vattennivån över 

reaktortanken för lågt. Arbetet stoppades och återupptogs inte förrän vattennivån höjdes 

till avsedd nivå. SSM ansåg att händelsen borde utredas närmare [92]. 

 

Svafo informerade även om kriterier för när dosprognos ska tas fram [92]. Detta innebär 

att dosen behöver uppskattas för att ta ställning till genomförandet av dosprognosen. Detta 

är en form av dosprognos, men inte detaljerad. SSM såg en farhåga i att Svafo skulle 

kunna välja att dela upp arbeten i delar så att dosprognos inte behöver göras. Svafo 

framhöll att en diskussion om vilken skyddsutrustning som ska användas alltid görs, vilket 

SSM ansåg viktigt för att uppfylla kravet om optimering av strålskyddet och minimering 

av doser. Vidare framkom att registrering av dos inte är uppdelat på olika arbetsmoment. 

SSM ställde sig därför frågande till om Svafo kan genomföra den uppföljning de behöver 

för att dra viktiga strålskyddserfarenheter. 

 

I april 2016 beslutade [93] SSM att förelägga Svafo att senast vid utgången av 2016 

skriftligen redovisa en egenutvärdering om hur de uppfyller kraven med avseende på 

kompetens och utbildning inom strålskyddsområdet. Redovisningen skulle omfatta 

kompetens och utbildning inom strålskyddsområdet med avseende på egen och inhyrd 

personal samt entreprenörer. I december 2016 inkom Svafos svar på föreläggandet [94]. 

SSM:s granskning av Svafos egenutvärdering faller dock utanför perioden för denna SSV. 

 

I maj 2016 genomfördes en verksamhetsbevakning [41] med syfte att bland annat följa 

upp strålsäkerhetsläget vid Svafos driftanläggningar och att stämma av pågående ärenden 

och inträffade händelser. SSM såg ett samband mellan en händelse då neutrondosimeter 

inte användes och en händelse med internkontamination av tritium. Vid båda händelserna 

gjordes missbedömningar av vilken utrustning som var lämplig. Eftersom Svafo i och med 

sin avvecklingsverksamhet stod inför ett antal arbeten som skulle göras för första gången 

eller som inte gjorts på länge ansåg SSM det vara extra viktigt att göra bedömningar av 

krävd skyddsutrustning. 

 

Vid en verksamhetsbevakning i november 2016 [39] utfördes rundvandring i R2-

anläggningen där det då pågick nedmontering av reaktorbassängens betongvägg. SSM fick 

intrycket att Svafo inrättat en robust inneslutande skalkonstruktion i järnplåt (runt skeppet 

på R2) som skydd mot spridning av kontaminerat och aktiverat betongdamm, samt skydd 

mot eventuella projektiler vid bilning av betongkonstruktionen. Dock noterade SSM att 

hanteringen av skyddsmasker var bristfällig med risk för korskontamination på insidan av 

skyddsmask. 

 

SSM fick ingen tydlig beskrivning av hur Svafo dokumenterar erfarenheter och gör dessa 

sökbara kopplade till arbetsorder, arbetstillstånd, skyddstillstånd, felanmälan och 

avslutningsanmälan för driftklar utrustning [39]. 

 

Svafo visade ett avgränsat utrymme inne på kontrollerat område dit personer kan gå för att 

dricka vatten. Innan inträde dit genomförs kontaminationskontroll i en 

personavsökningsmonitor placerad intill utrymmet. SSM bedömde att Svafo inte fullt ut 
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uppfyllde kraven i 12 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:26) om 

personstrålskydd i verksamhet med joniserande strålning vid kärntekniska anläggningar 

eftersom ingen beskrivning av detta avgränsade utrymme före uppförande sänts till SSM 

för bedömning. SSM påpekade bristen för Svafo som i december 2016 inkom till SSM 

med den saknade redovisningen [95]. Enligt SSM:s granskning av redovisningen [96] 

uppfyller Svafo kraven enligt 13 § SSMFS 2008:26. Den konstaterade bristen mot 12 § 

SSMFS 2008:26 bedömdes ha liten strålsäkerhetsbetydelse i och med att kraven enligt 13 

§ SSMFS 2008:26 bedömdes uppfyllda. 

 

SSM initierade i april 2013 en utredning [97] med anledning av att gränsen för dos till 

ögats lins troligen kommer att sänkas markant inom en snar framtid. Svafo redovisade 

deras utredning för SSM [98] i januari 2014 med resultat att risken är liten att få 

betydande dos till ögats lins inom Svafos verksamhetsområden. Svafo angav dock att viss 

exponering inte kan uteslutas under senare faser av rivningsprojektet då försöksslingorna 

från R2-reaktorn ska demonteras utanför det biologiska skyddet. I granskningsrapporten 

[99] från juni 2016 bedömde SSM att Svafo uppfyllde krav på kartläggning av strålfält 

och strålslag samt strålningsenergier. SSM instämde även med Svafos riskuppskattning att 

risken för nuvarande verksamhet är liten. Svafo bör för införande av ny verksamhet beakta 

genomförd utredning och med fokus på om nya typer av strålfält, strålslag och 

strålningsenergier kan uppstå. 

 

SSM:s värdering 

 

SSM värderar att Svafo uppfyller kraven inom området på ett acceptabelt sätt, mot 

bakgrund av genomförd tillsyn och observation av kravuppfyllnad. 

 

- Brister med stor eller måttlig strålsäkerhetsbetydelse har påträffats och där 

tillståndshavaren har vidtagit, eller påbörjat arbetet med att vidta, korrigerande 

åtgärder. 

3.17 Utsläpp, omgivningskontroll och friklassning 
 

Utsläpp av radioaktiva ämnen till miljön och omgivningskontroll 
Under perioden har två verksamhetsbevakningar med anknytning till området genomförts 

[41] [40]. Två granskningar har utförts under perioden, vattenreningen i R2-anläggningen 

[24] respektive funktionskontroller av utsläppssystem [100]. Även ett antal möten med 

anknytning till området har hållits [101] [102]. Under perioden har jämförande mätningar 

av stickprov för både utsläpps- och omgivningskontroll genomförts [103] [104] [105] 

[106]. Halvårs- och årsrapporter har inkommit [14] [15] [16] [17] [107] [12] [108] [13]. 

 

Mycket av verksamheten rörande utsläpps- och omgivningskontrollen inom 

Studsviksområdet har Svafo haft gemensamt ansvar för tillsammans med SNAB. I juli 

2016 etablerade sig en ny aktör, Cyclife Sweden AB, på området i och med uppköp av 

delar av SNAB:s verksamhet. Under andra halvan av 2016 tog Cyclife över vissa 

ansvarsområden. Exempelvis sköttes omgivningskontrollen och aktivitetsmätningarna av 

utsläppsprover av SNAB tidigare men under hösten 2016 togs omgivningskontrollen och 

analyser av vissa utsläppsprover över av Cyclife. 

 

Under hösten 2014 började Svafo mäta vissa utsläppsprover själva. I syfte att hantera sitt 

eget avfallsvatten påbörjade Svafo under 2015 installationen av ett nytt 

vattenhanteringssystem. Detta anmäldes till SSM i januari 2015 och det nya systemets 

huvudsakliga del utgörs av en indunstare. Tyvärr har en del förseningar haft som följd att 

vattenhanteringssystemet ännu inte är i full funktion. Avfallsvatten går fortfarande via 
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SNAB:s kulvertsystem innan utsläppsvattnet går ut till miljön, men framöver syftar det 

nya systemet till att helt separera Svafos utsläpp från SNAB:s system och hantera Svafos 

avfallsvatten i det egna systemet för vattenhantering. 

 

Verksamhetsbevakningar har genomförts i april 2015 [40] och maj 2016 [41]. Vid dessa 

har SSM följt Svafos arbete med utsläpp av radioaktiva ämnen och införandet av det nya 

hanteringssystemet för utsläppsvatten. SSM har under perioden sett att Svafo har framdrift 

gällande arbete som kopplar till tidigare utsläppsinspektioner och införandet av det nya 

vattenhanteringssystemet. 

 

I juni 2015 och juni 2016 medverkade Svafo tillsammans med andra tillståndshavare i 

möten arrangerade av SSM om utsläpp av radioaktiva ämnen och omgivningskontroll 

[101] [102]. 

 

SSM har identifierat ett behov av att få en redovisning av hur de kärntekniska 

anläggningarna uppfyller kraven på funktionskontroller och representativ provtagning, 

och har därför begärt redovisning kring detta. Granskningen av funktionskontrollen visade 

ett i stort sett tillfredställande resultat då anläggningen uppfyller aktuella krav i 

föreskrifterna. Den brist som har identifierats i sammanhanget kopplar till representativ 

provtagning [100] och gäller avsaknad av diskussion kring detektionsgränser och huruvida 

relevant nuklidbibliotek används. 

 

SSM:s värdering av utsläpp och omgivningskontroll 
SSM värderar att Svafo uppfyller kraven inom området på ett tillfredsställande sätt. SSM 

har konstaterat att Svafo har framdrift i arbetet med införandet av det nya 

vattenhanteringssystemet trots en del förseningar. Vidare har SSM i granskningen av 

funktionskontroller konstaterat att resultatet är i stort sett tillfredställande. Den brist som 

har identifierats rör representativ provtagning. 

 

- Brister med måttlig eller liten strålsäkerhetsbetydelse har identifierats och 

tillståndshavaren har vidtagit korrigerande åtgärder samtidigt som SSM 

konstaterat, eller finner det mycket troligt, att dessa haft avsedd effekt. 

 
Friklassning 

Vid en inspektion av friklassning av material [31] i april 2015 var den samlade 

bedömningen att Svafo bedriver friklassningsverksamheten på ett mycket bra sätt med 

kompetent och engagerad personal, men att det finns enstaka brister i Svafos arbetssätt 

och styrning som behöver åtgärdas. Inom alla områden bedömde SSM att Svafo på en 

grundläggande nivå uppfyller de krav som ställs enligt SSM:s föreskrifter. Inom flera 

områden har Svafo väl anpassade metoder och fungerande rutiner som fullt ut uppfyller 

kraven, men SSM bedömde även att det finns brister och förbättringsmöjligheter inom 

vissa områden. SSM bedömde att dessa brister på kort sikt har liten eller måttlig 

strålsäkerhetsbetydelse för att på ett tillförlitligt sätt säkerställa att endast material som 

understiger friklassningsnivåerna friklassas. På längre sikt kan betydelsen öka. 

 

Svafo anmälde i januari 2016 ett uppdaterat kontrollprogram för friklassning av material 

[109] där ändringarna till största delen var en följd av friklassningsinspektionen 2015. 

SSM bedömde att Svafo i och med redovisningen av planerade åtgärder och tidsplaner 

[110] och av det reviderade kontrollprogrammet, har vidtagit tillräckliga åtgärder för de 

brister SSM identifierade vid friklassningsinspektionen [111]. 

 

Svafo anmälde i januari 2016 ett kontrollprogram för friklassning av lokaler [112] som 

följdes av en reviderad version av kontrollprogrammet i december 2016 [113]. Under 

pågående granskning har SSM ställt frågor till Svafo, vilket har lett till att Svafo i mars 
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2017 inkommit med ytterligare uppdatering av kontrollprogrammet [114]. Granskning av 

senaste uppdateringen pågår. SSM:s resultat av granskningen faller utanför perioden för 

denna SSV. 

 

SSM fattade i april 2015 beslut om friklassning av silodelen i anläggningen TS [115]. 

SSM bedömde att Svafo på ett vederhäftigt sätt verkat för och visat att den kvarvarande 

aktiviteten är tillräckligt låg för att de delar av anläggningen som ansökan avser kan 

friklassas för rivning i enlighet med SSMFS 2011:2. Den strålsäkerhetsmässiga betydelsen 

av den kvarvarande aktiviteten är därmed så liten att dispens kan ges från kärntekniklagen 

och strålskyddslagen utan att syftet med respektive lag åsidosätts. Vidare visar SSM:s 

analys att för rivningsarbetet kan undantag ges från huvuddelen av SSMFS 2008:1 [116]. 

 

SSM:s värdering friklassning 

Vid den förra SSV:n värderades området friklassning som acceptabelt då brister med liten 

strålsäkerhetsbetydelse hade identifierats som ännu inte var åtgärdade då den föregående 

SSV:n skrevs. SSM värderar nu att Svafo uppfyller kraven inom området på ett 

tillfredsställande sätt eftersom SSM vid inspektion bedömt att Svafo bedriver 

verksamheten på ett bra sätt och att Svafo åtgärdat de brister som identifierats. 

  

- Brister med måttlig eller liten strålsäkerhetsbetydelse har identifierats och 

tillståndshavaren har vidtagit korrigerande åtgärder samtidigt som SSM 

konstaterat, eller finner det mycket troligt, att dessa haft avsedd effekt. 
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4. Samlad strålsäkerhetsvärdering 
Gränsen mellan vad som är acceptabelt respektive tillfredsställande är ibland svår att dra, 

då frågan ofta blir i vilken utsträckning som Svafo har hunnit åtgärda eventuella brister 

som har identifierats av SSM eller företaget. De värderingar som gjorts baserar sig på vad 

som framkommit under aktuell period för denna SSV mellan 2015-01-01 och 2017-03-31. 

Vid enstaka fall har perioden förlängts något för att kunna ge en så bra bild som möjligt. 

 

SSM värderar att Svafo inom samtliga områden bedriver verksamheten på ett antingen 

acceptabelt eller tillfredsställande sätt, bortsett från de områden som värderats som ej 

bedömningsbart på grund av brist på tillsynsunderlag. Vid den förra SSV:n bedömde SSM 

att området fysiskt skydd och informationssäkerhet var oacceptabelt, på grund av 

avsaknaden av plan för fysiskt skydd. Svafo har nu inkommit med denna plan. Den är 

dock inte granskad av SSM.  

 

Perioden för denna SSV har inneburit stora utmaningar för Svafo vad gäller avvecklingen 

av R2-anläggningen. De hittills utförda momenten i projektet har löpt utan några allvarliga 

incidenter eller tillbud. Andra utmaningar att nämna under denna period har varit 

ompackningsprojektet där avfall ompaketerats för framtida mellanlagring i ny byggnad för 

detta samt installationen av nytt indunstarsystem för hantering av vätskeburet avfall vid 

R2. Även dessa har löpt på ett ur strålsäkerhetssynpunkt tillfredsställande sätt. 

 

Vid Svafo pågår ett omfattande arbete med att förbereda för ny mellanlagringskapacitet 

för låg- och medelaktivt avfall, i form av en ny avfallsbyggnad. Miljötillstånd har erhållits 

och SSM inväntar en preliminär säkerhetsredovisning. Därtill har bolaget börjat studera 

utformningen av en ny anläggning för hantering, karakterisering och ompackning av 

avfall. Eftersom detta är verksamheter som inte ännu kan relateras till Svafos drift- eller 

avvecklingsverksamhet påverkar de inte föreliggande värdering, men kommer framgent 

att ha stor betydelse. 

 

SSM värderar att Svafo i sin helhet bedriver sin verksamhet på ett sådant sätt att 

strålsäkerheten inte är hotad. Svafo har till synes haft en positiv utveckling vad gäller 

strålsäkerheten inom bolaget under aktuell tidsperiod för denna SSV, då ett par områden 

fått en högre värdering än vid den senaste SSV:n för perioden 2013-2014, se tabell 8 

nedan. 

 

Tabell 8. SSM:s områdesvisa värdering. 

Område Värdering 2015 Värdering 2017 

1. Konstruktion och utförande, inklusive 

anläggningsändringar 

Tillfredsställande Tillfredsställande 

2. Ledning, styrning och organisation Tillfredsställande Acceptabelt 

3. Kompetens och bemanning Acceptabelt Tillfredsställande 

4. Driftverksamheten, inklusive brister i 

barriärer och djupförsvar 

Acceptabelt Tillfredsställande 

5. Bränsle- och kriticitetsfrågor Tillfredsställande Ej bedömningsbart 

6. Beredskap Acceptabelt Acceptabelt 

7. Underhåll, material och kontrollfrågor 

med särskilt beaktande av degradering 

p.g.a. åldring 

Acceptabelt Ej bedömningsbart 

8. Primär och fristående 

säkerhetsgranskning 

Acceptabelt Acceptabelt 

9. Utredning av händelser, 

erfarenhetsåterföring samt extern 

rapportering 

Acceptabelt Acceptabelt 
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10. Fysiskt skydd och informationssäkerhet Oacceptabelt Ej bedömningsbart 

11. Säkerhetsanalyser och 

säkerhetsredovisning 

Acceptabelt Acceptabelt 

12. Säkerhetsprogram Ej bedömningsbart Ej bedömningsbart 

13. Hantering och förvaring av 

anläggningsdokumentation 

Ej bedömningsbart Ej bedömningsbart 

14. Hantering av kärnämne och kärnavfall 

samt avveckling 

Acceptabelt Acceptabelt / 

Tillfredsställande 

15. Kärnämneskontroll, exportkontroll och 

transportsäkerhet 

Acceptabelt /  

Ej bedömningsbart 

Tillfredsställande /  

Ej bedömningsbart 

16. Strålskydd inom anläggningen Tillfredsställande Acceptabelt 

17. Utsläpp, omgivningskontroll och 

friklassning 

Tillfredsställande / 

Acceptabelt 

Tillfredsställande / 

Tillfredsställande 
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