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Samlad strålsäkerhetsvärdering för Westinghouse 
Electric Sweden AB 2017-2020 

Sammanfattning 
En samlad strålsäkerhetsvärdering (SSV) av verksamheten vid en kärnteknisk anläggning 

görs regelbundet av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). I föreliggande rapport presenteras 

en värdering av verksamheten vid Westinghouse Electric Sweden AB:s (WSE) anläggnin-

gar i Västerås. Värderingen baseras på ställningstaganden, bedömningar och övrig infor-

mation som framkommit under olika tillsynsinsatser, samt inkommen rapportering till 

myndigheten. 

 

Rapporten omfattar genomförd tillsyn perioden 1 januari 2017 till och med 30 juni 2020. 

Den samlade strålsäkerhetsvärderingen beaktar även resultatet av två större granskningar 

som har genomförts under perioden, dels av WSE:s ansökan om förnyat tillstånd för verk-

samheten och dels av företagets återkommande helhetsbedömning av säkerheten och strål-

skyddet. Därutöver har även resultatet av vissa tillsynsaktiviteter efter periodens slut beak-

tats i värderingen i syfte att ge en heltäckande och aktuell bild av strålsäkerheten.  

 

En sammanfattande värdering per ämnesområde, inklusive resultatet av föregående års 

samlade strålsäkerhetsvärderingar, framgår av tabell 1. 
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Tabell 1. SSM:s samlade värderingar per ämnesområde 

Område SSV  

2013 – 2014 

SSV  

2015 – 2016 

SSV  

2017 – 2020 

1. Konstruktion och utförande Tillfredsställande Acceptabelt Acceptabelt 

2. Ledning, styrning och 

organisation 

Acceptabelt Acceptabelt Acceptabelt 

3. Kompetens och bemanning Acceptabelt Acceptabelt Acceptabelt 

4. Driftverksamheten, inkl. 

brister i barriärer och 

djupförsvar 

Acceptabelt Acceptabelt Acceptabelt 

5. Kriticitetssäkerhet Acceptabelt Acceptabelt Acceptabelt 

6. Beredskap Tillfredsställande Tillfredsställande Tillfredsställande 

7. Underhåll, material och 

kontrollfrågor 

Acceptabelt Acceptabelt Acceptabelt 

8. Primär och Fristående 

Säkerhetsgranskning 

Tillfredsställande Tillfredsställande Tillfredsställande 

9. Utredning av händelser, 

erfarenhetsåterföring och 

rapportering till SSM 

Bra Oacceptabelt Acceptabelt 

10. Fysiskt skydd och 

informationssäkerhet 

Acceptabelt Acceptabelt Acceptabelt 

11. Säkerhetsanalyser och 

Säkerhetsredovisning 

Oacceptabelt Acceptabelt Acceptabelt 

12. Säkerhetsprogram Tillfredsställande Acceptabelt Tillfredsställande 

13. Förvaring av anläggnings-

dokumentation 

Inte 

bedömningsbart 

Tillfredsställande Tillfredsställande 

14. Hantering av kärnavfall Tillfredsställande Tillfredsställande Oacceptabelt 

15. 1. Kärnämneskontroll 

   exportkontroll  

2. Transportsäkerhet 

Tillfredsställande Acceptabelt 

Acceptabelt 

Tillfredsställande 

Acceptabelt 

Inte bedömningsbart 

Tillfredsställande 

16. Personstrålskydd Acceptabelt Acceptabelt Acceptabelt 

17. 1. Utsläpps- och  

omgivningskontroll 

2. Friklassning 

Acceptabelt Acceptabelt 

 

Acceptabelt 

Oacceptabelt 

 

Acceptabelt  

 

Inom de flesta områden som värderas bedömer SSM att WSE bedriver verksamheten på 

ett acceptabelt sätt, vilket innebär att grundläggande krav uppfylls men också att brister 

har identifierats.  

 

För de fem områdena beredskap, primär- och fristående säkerhetsgranskning, förvaring 

av anläggningsdokumentation, säkerhetsprogram och transportsäkerhet bedöms att verk-

samheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. 

 

Inom områdena hantering av kärnavfall och utsläpps- och omgivningskontroll är SSM:s 

värdering däremot oacceptabelt, vilket innebär att hela eller delar av en verksamhet inte 

uppfyller gällande regelverk och att åtgärder är nödvändiga,  

 

Inom området exportkontroll är inte tillsynsunderlaget tillräckligt för att en bedömning 

ska kunna göras för den aktuella perioden.  

 

SSM har inom området hantering av kärnavfall identifierat brister i förhållande till de 

grundläggande krav som gäller för omhändertagande av radioaktivt avfall och även 

bedömt att WSE inte har vidtagit tillräckliga åtgärder som svar på ett föreläggande från 

2019. Sammantaget bedöms strålsäkerhetsbetydelsen av bristerna som relativt stor för 
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WSE förmåga att uppfylla de krav som ställs på ett strålsäkert omhändertagande av 

kärnavfall utan onödigt dröjsmål. 

 

Inom området utsläpps- och omgivningskontroll är SSM:s bedömning att WSE inte upp-

fyller vissa grundläggande krav i strålskyddslagen och myndighetens föreskrifter gällande 

utsläpp.  

 

Området Utredning av händelser, erfarenhetsåterföring och rapportering till SSM bedöms 

som acceptabelt. Bedömningen baseras på att mycket har förändrats till det bättre inom 

området erfarenhetsåterföring även om det vid tillsyn 2018 delvis kvarstod brister inom 

området samt att det fanns brister kopplat till ledningssystemet. SSM ser även positivt på 

WSE:s proaktiva arbete med att förhindra återupprepning av inträffade kategori 2-

händelser. 

 

Området Konstruktion och utförande bedöms som acceptabelt. Bedömningen baserar sig 

på identifierade brister kopplade till WSE:s konstruktionsarbete. 

 

Området Ledning, styrning och organisation bedöms som acceptabelt. SSM konstaterar att 

det finns en framdrift inom området som förväntas resultera i att gällande krav på led-

ningssystem kan uppfyllas. Samtidigt kvarstår brister och behov av åtgärder som berör 

området avfall. 

Området kompetens och bemanning bedöms som acceptabelt. Identifierade brister inom 

området berör främst kompetens och resurser inom hanteringen av kärnavfall. 

 

Området driftverksamheten, inkl. brister i barriärer och djupförsvar bedömes som accep-

tabelt. SSM noterar att händelser inträffat och att åtgärder för att undvika ett återupp-

repande av händelserna identifierats, varav vissa är genomförda och andra är påbörjade.  

 

Området kriticitetssäkerhet bedöms som acceptabelt. WSE har kompetens och resurser 

inom området, samtidigt har händelser som påverkat kriticitetssäkerheten konstaterats.  

 

Området underhåll, material och kontrollfrågor bedöms som acceptabelt. Bedömningen 

baseras på att WSE inte haft ett tillräckligt omfattande kontroll- och åldringsprogram för 

BFP-plattor och att en fullgod metod för att kontrollera den neutronabsorberande förmå-

gan hos PVC saknats, vilket är att betrakta som brister i djupförsvaret.  

 

Området primär och fristående säkerhetsgranskning bedöms som tillfredsställande. WSE 

har en etablerad process för säkerhetsgransking men det finns brister i form av avsaknad 

av motiveringar för ställningstaganden i säkerhetsgranskningar och i anmälningar. SSM 

har även identifierat ett förbättringsbehov gällande att redovisa MTO-samspelet. 

 

Området utredning av händelser, erfarenhetsåterföring och extern rapportering har 

bedömts som acceptabelt. Vissa identifierade brister återstår men myndigheten ser en 

positiv utveckling i WSE genomförande av åtgärder. 

 

Området fysiskt skydd och informationssäkerhet bedöms som acceptabelt baserat på till-

gängligt tillsynsunderlag från främst 2019 och början av 2020, som visar på att potentiella 

brister rörande informationssäkerhet kopplat till systemen för fysiskt skydd. 

 

Området säkerhetsanalyser och säkerhetsredovisning har bedömts som acceptabelt. SSM 

ser positivt på det pågående arbetet inom WSE med att åtgärda de brister som identifiera-

des vid granskningen av WSE återkommande helhetsbedömning.  
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Området säkerhetsprogram bedöms som tillfredsställande bland annat baserat på att WSE 

har genomfört en samlad tvärfunktionell analys av alla kategori 2-händelser som har in-

träffat under 2018 och identifierat förbättringsförslag som skulle beaktas vid utformning 

av säkerhetsprogrammet för 2019.  

 

Området kärnämneskontroll bedöms som acceptabelt baserat på brister kopplade till 

förberedelser inför internationella inspektioner samt oklarheter kring systemet för 

bokföring av kärnämne. 

 

Området personstrålskydd bedöms som acceptabelt baserat på händelser som lett till 

förhöjd luftkontamination på BPA och därmed högre stråldoser till personal. SSM konsta-

terar samtidigt att WSE under perioden förstärkt sin organisation inom strålskyddet. 

 

Området förvaring av anläggningsdokumentation bedöms som tillfredsställande mot 

bakgrund av att WSE:s åtgärdsplan kopplat till den återkommande helhetsbedömningen 

omhändertar identifierade brister. 

 

Området transportsäkerhet bedöms som tillfredsställande, dock baserat på ett relativt 

begränsat tillsynsunderlag. 

 

Området friklassning bedöms som acceptabelt baserat på att brister har identifierats. De 

flesta av dessa har åtgärdats av WSE.  
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1 Syfte, metodik och omfattning 
Denna rapport innehåller Strålsäkerhetsmyndighetens samlade värderingar av frågor av 

betydelse för strålsäkerheten vid Westinghouse Electric Sweden AB:s (WSE) 

anläggningar i Västerås. 

 

Syftet med denna SSV är i enlighet med processflöde ”samlad strålsäkerhetsvärdering” att 

skapa en myndighetsgemensam bild av strålsäkerheten vid WSE. I detta ingår att värdera 

strålsäkerheten inom olika delområden samt bedöma tillståndshavarens förmåga att driva 

och utveckla verksamheten på ett strålsäkert sätt. Strålsäkerhetsvärderingen ska vidare 

utgöra underlag för myndighetens inriktning av kommande tillsynsverksamhet. 

 

Denna SSV omfattar WSE:s verksamhet vid bränslefabriken och på Tegnérområdet för 

perioden den 1 januari 2017 till och med den 30 juni 2020. Att perioden för SSV:n är för-

längd beror på att granskningar har genomförts under perioden av WSE:s ansökan om för-

nyat tillstånd enligt kärntekniklagen samt av WSE:s återkommande helhetsbedömning. Ett 

fåtal tillsynsaktiviteter efter periodens slut har även beaktats i värderingen för att ge en 

aktuell bild av WSE. 

 

Underlag för denna SSV utgörs av tillsynsrapporter och beslut men underlaget utgörs även 

av annan tillsynsrelaterad information såsom anmälningar och rapporteringar. 

 

Tillsynsrapporter måste vara godkända för att inkluderas i underlaget till SSV:n och 

endast dokumenterat underlag ska användas vid strålsäkerhetsvärderingen. 

 

Under perioden 2017 – 2020 har en tillståndsprövning enligt kärntekniklagen (KTL) gjorts 

där SSM:s granskning och yttrande till regeringen var klart i september 2019 [1] [2]. I 

myndighetens yttrande till regeringen bedömde SSM att WSE hade förutsättningar att 

beviljas ett tidobegränsat tillstånd, vilket regeringen även fattade beslut om. SSM har även 

granskat den återkommande helhetsbedömning (ÅHB) som WSE lämnade in 2017 och där 

SSM:s granskning slutfördes i augusti 2019 [3]. Resultatet av dessa två insatser har an-

vänts i den samlade strålsäkerhetsvärderingen för perioden.  

  

SSV:n omfattar värderingar inom följande ämnesområden: 

1. Konstruktion och utförande 

2. Ledning, styrning och organisation 

3. Kompetens och bemanning 

4. Driftverksamheten, inkl. brister i barriärer och djupförsvar 

5. Kriticitetssäkerhet 

6. Beredskap 

7. Underhåll, material- och kontrollfrågor 

8. Primär och Fristående Säkerhetsgranskning 

9. Utredning av händelser, samt erfarenhetsåterföring och rapportering till SSM 

10. Fysiskt skydd och informationssäkerhet 

11. Säkerhetsanalyser och säkerhetsredovisning 

12. Säkerhetsprogram 

13. Förvaring av anläggningsdokumentation 

14. Hantering av kärnavfall 

15. Kärnämneskontroll, exportkontroll och transportsäkerhet 

16. Personstrålskydd 

17. Utsläpps-, omgivningskontroll och friklassning 
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Värderingen av strålsäkerheten för varje ämnesområde görs utifrån den tillsyn som SSM 

bedrivit under den aktuella perioden. Vid värderingen är i huvudsak fyra kriterier av bety-

delse: 

 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. 

 

En enstaka observation eller brist behöver inte nödvändigtvis vara vägledande för värde-

ringen när det finns ett stort bedömningsunderlag och där övriga observationer pekar i en 

annan riktning. 

 

Följande skala har använts för värdering av strålsäkerheten för respektive ämnesområde: 

Bra 

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

lära av. Exempel där värderingen 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. 

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 har avsedd effekt. 

 Brister med liten strålsäkerhetsbetydelse har identifierats och tillståndshavaren har 

vidtagit korrigerande åtgärder. 

Acceptabelt 

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. 

 Brister med liten strålsäkerhetsbetydelse har identifierats vilka inte ännu är 

åtgärdade. 

Oacceptabelt 

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

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

varit otillräckliga. 

Inte bedömningsbart 

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

sammanfattande värdering skulle sakna substans. 
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2 Westinghouse Electric Sweden AB:s verksamhet och dess 
konsekvenser 

2.1 Verksamhet  
WSE bedriver sin huvudsakliga kärntekniska verksamhet på Finnslätten i Västerås där 

bränslefabriken ligger. Viss kärnteknisk verksamhet finns också på Tegnérområdet i 

Västerås där provkretsen BURE används för att göra prover med låganrikat eller naturligt 

uran. 

 

Bränslefabriken är en komplex industri som omfattar såväl kemisk processindustri som 

högautomatiserad verkstadsindustri. Att tillverkningen är baserad på anrikat uran innebär 

att felaktig hantering under ogynnsamma omständigheter kan orsaka en självunderhåll-

ande kärnreaktion (kriticitet) med livshotande stråldoser till den närmaste omgivningen. 

Förutom kriticitetsolycka så är de händelser som kan orsaka konsekvenser för omgiv-

ningen utsläpp av urandioxidpulver samt utsläpp av uranhexafluorid. När det gäller 

uranhexafluorid överstiger dock de kemiska riskerna de radiologiska. 

 

WSE har ett nytt regeringstillstånd från 2020 som omfattar följande: 

1. förvärva, inneha, bearbeta och ta befattning med kärnämne med högst 5 vikt-

procent U-235 och 500 ppm U-236, 
2. inneha och driva en anläggning vid Finnslätten i Västerås för tillverkning av 

kärnbränsle med högst 5 viktprocent U-235 och 500 ppm U-236, och  

3. inom Tegnérområdet inneha och driva ett laboratorium, tillsvidare. WSE har även 

två miljödomar från 2009. Det ena gäller tillstånd för befintlig verksamhet vid 

bränslefabriken med en produktion av maximalt 900 ton konverterad mängd 

urandioxid. Den andra domen gäller tillstånd för verksamheten på Tegnérområdet. 

WSE innehar även tillstånd enligt SSL från 2014. 
 

Sedan 1 augusti 2018 ägs Westinghouse Electric Company av det kanadensiska bolaget 

Brookfield Business Partners L.P. 

2.2 Granskning av återkommande helhetsbedömning (ÅHB) 
Enligt 10 a § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) ska den som 

har tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk anläggning minst vart tionde år göra en 

helhetsbedömning av anläggningens säkerhet och strålskydd. Bedömningen ska innehålla 

analyser och redogörelser av hur tillämpliga krav uppfylls i nuläget och ta ställning till hur 

säkerheten och strålskyddet kan upprätthållas och förbättras fram till nästa 

helhetsbedömning. 

 

SSM slutförde under 2019 en granskning av den återkommande helhetsbedömning som 

WSE lämnade in till SSM under 2018. Syftet med SSM:s granskning var att bedöma om 

WSE gjort en vederhäftig helhetsbedömning och sedan ta ställning till strålsäkerheten i 

dagsläget samt WSE:s förmåga att upprätthålla och förbättra strålsäkerheten fram till nästa 

helhetsbedömning. 

 

SSM bedömde att WSE delvis uppfyller kraven på återkommande helhetsbedömning i 10 

a § kärntekniklagen. Om WSE omhändertar de av WSE själva och av SSM identifierade 

bristerna har bolaget förutsättningar att driva anläggningen på ett strålsäkert sätt fram till 

nästa helhetsbedömning.  

 

SSM delade upp granskningen i 20 områden. För respektive område gjordes en 

bedömning mot 10 a § kärntekniklagen. För två av dessa områden bedömde SSM att 
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redovisningen uppfyllde 10 a § kärntekniklagen, för 16 områden bedömde SSM att 

redovisningen delvis uppfyllde 10 a § kärntekniklagen. För område 11a – säkerhets-

analyser bedömde SSM att området inte uppfyllde 10 a § kärntekniklagen och för område 

15b – kärnämneskontroll och exportkontroll bedömde SSM att den redovisning som 

lämnats in ej var granskningsbar. 

 

Inom tre områden där SSM bedömde att kravet i 10 a § kärntekniklagen delvis var upp-

fyllt, identifierade SSM brister som har stor alternativt kan få stor betydelse för strål-

säkerheten. Det var område 1 - konstruktion, område 14 – kärnämne och kärnavfall och 

område 17b – friklassning. 

2.3 Radiologiska konsekvenser av verksamheten 
En förhållandevis stor del av de stråldoser som personal vid anläggningen erhåller 

kommer från intern bestrålning. Den har sitt ursprung i den urankontamination som finns i 

luften inom delar av verksamheten. WSE har sedan 2009 arbetat med att sänka halterna av 

uran i luften på anläggningen och det har gett resultat. SSM har dock på senare år sett en 

tendens till ökad luftkontamination på anläggningen, vilket också lett till ökade kollektiv-

doser och individdoser hos personal på anläggningen. Nedan redovisas i stråldoser som 

WSE rapporterat till myndigheten för de tre senaste åren. 

Stråldoser totalt till personal  
Tabell 2. Stråldoser till personal under aktuell period.  

 2017 2018 2019 

Antal personer med 

registrerbar dos > 0,1 mSv 
227 270 409 

Kollektivdos (mmanSv) 311 409 379 

Medeldos (mSv) 1,4 1,5 0,93 

Högsta individdos (mSv) 8,7 11 8,3 

 

Extern exponering av personal 
Tabell 3. Effektiva stråldoser till personal från extern exponering under aktuell period. 

 2017 2018 2019 

Antal personer med 

registrerbar dos > 0,1 mSv 
220 247 398 

Kollektivdos (mmanSv) 143 134 183 

Medeldos (mSv) 0,7 0,55 0,46 

Högsta individdos (mSv) 4,7 3,1 3,0 

Intern exponering av personal 
Tabell 4. Intecknade effektiva stråldoser till personal (intag vid kronisk exponering, uranaerosoler) 

under aktuell period. 

 2017 2018 2019 

Antal urinprov 845 813 948 

Medelvärde [mSv] 2,4 3,1 2,8 

Max [mSv] 6,9 9,2 7,5 

Summa [mmanSv] 168 275 193 

Antal individer med dos  

> 1 mSv 
71 89 69 

 

Tabellerna 2 – 4 samt figur 1 visar att WSE under den bedömda SSV-perioden har haft 

utmaningar med en ökad luftkontamination på delar av anläggningen. Detta genom att 

internbestrålningen ökat främst under 2018. Av figur 1 framgår också att bidraget till 
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kollektivdosen från extern bestrålning ökat något under det senaste rapporteringsåret 

vilket enligt WSE går att härleda till ett byte till nya känsligare dosimetrar som detekterar 

lägre strålningsenergier på ett bättre sätt. 

 

 
Figur 1. Kollektivdos (mmanSv) till personalen till följd av extern och intern exponering de 

senaste åren, samt produktionsdata (ton UO2) [4]. 

Stråldoser till allmänhet 

Stråldoser till allmänhet från utsläpp av radioaktiva ämnen redovisas som beräknad högsta 

stråldos till allmänheten, tabell 5. Utfallet för 2017, 2018 och 2019 är liksom tidigare år 

långt under den föreskrivna begränsningen på 0,1 mSv/år i 5 § Strålsäkerhetsmyndig-

hetens föreskrifter (SSMFS 2008:23) om skydd av människors hälsa och miljön vid 

utsläpp av radioaktiva ämnen från vissa kärntekniska anläggningar. Från och med 2019 

används nya beräkningsfaktorer enligt PREDO (PREdiction of DOses from normal 

releases of radionuclides to the environment). För 2019 beräknas högre doser till allmän-

heten vilket är en kombination av ökande utsläpp samt förändrade beräknings-faktorer, se 

tabell 5 samt figur 2. 

 
Tabell 5. Beräknad dos från utsläpp till miljön från bränslefabriken och TRYM (Westinghouse 

serviceverkstad) under aktuell period. Se vidare avsnitt 4.17. 

 2017 2018 2019 

Beräknad högsta dos till någon 

individ i allmänheten [mSv] 
2,66*10-6 3,44*10-6 9,70*10-6 

varav beräknad dos från utsläpp 

till luft [mSv] 
1,56*10-6 2,49*10-6 8,31*10-6 

varav beräknad dos från utsläpp 

till vatten [mSv] 
1,07*10-6 9,49*10-7 1,39*10-6 
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Figur 2. Stråldoser till allmänhet från utsläpp av radioaktiva ämnen redovisas som 

beräknad högsta stråldos till någon person i allmänheten (se även tabell 5 ovan). 

Utsläpp till miljön 

Figuren nedan visar hur utsläppen av uran via huvudskorstenen angivet i Bequerel per år 

har varierat med tid. 

 

 
Figur 3. Utsläpp av mängd uran 238 till luft. Enligt miljötillståndet har WSE tillåtelse att släppa ut 

500 gram uran till luft per år. Uran 238 motsvarar mer än 95 % av det totala utsläppet till luft. 

Enligt utsläppsföreskriften finns endast reglering i stråldos: 0,1 mSv per. 5 gram uran är 

gränsvärdet WSE tillämpar i förhållande till kategori 2 rapporteringen. 

 

SSM konstaterar att trenden för utsläpp av uran är uppåtgående och att kvoten mellan 

uran-234 och uran-238 avviker för utsläppen år 2019 [5]. 

Halter av radionuklider i miljön 

Områdeskontrollen visar att utsläppen från bränslefabriken och TRYM endast ger upphov 

till små mängder radioaktivitet i omgivningen [6] [7] [8] [9]. 
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Uppkomst av radioaktivt avfall 

Vid bränslefabriken uppkommer stora mängder avfall med låga halter av uran, se tabell 6. 

Den största avfallsposten är kalciumfluorid som uppkommer i något större mängd än 

mängden producerad urandioxid. Kalciumfluoriden, som friklassats, deponeras på kom-

munal deponi tillsammans med bland annat kalciumhydroxid. Exempel på andra avfalls-

slag som uppkommer är metallskrot, byggavfall, brännbart avfall och ventilationsfilter. 

Mindre mängder avfall kommer att behöva slutförvaras i SFR eller i det planerade 

slutförvaret för långlivat avfall, SFL. 

 
Tabell 6. WSE:s radioaktiva avfall som uppstått och registrerats 2017-2019 

Avfallstyp 

 

2017 

kg  

2018 

kg  

 2019 

 kg 

Kontaminerat avfall från Bränslefabriken 

Byggavfall 5 453 849  819 

Batterier, glas, 

sprayflaskor, lysrör 

434 399  189 

Brännbart 16 889 15 006  12 024 

Brännbart för pyrolys 7 021 5 069  17 479 

Filter 2 587 3 736  2 890 

Jonbytarbärare och 

jonbytarmassa 

1 760 1 313  1 032 

Kapslingsrör 204 777  432 

Kabel och elektronik 139 555  568 

Kalciumfluorid 829 800 813 010  742 480 

Kalciumhydroxid Uppgift saknas1 26 980  11 500 

Kontaminerat 

kontorspapper 

Uppgift saknas Uppgift saknas  108 

Lakrester 229 318  204 

Metallskrot 6 658 11 495  7 122 

Molybdenskrot 1 245 489  1 050 

Olja och emulsion 182 370  280 

Plastavfall 0 282  458 

Pyrolysaska Uppgift saknas Uppgift saknas  3 400 

Sand 0 43  111 

Tegel 121 2 988  3 082 

Trä 0 0  0 

Utsorterat div. material Uppgift saknas Uppgift saknas  1 920 

Vätska 79 63  0 

Kontaminerat avfall från Fuel Service Center och TRYM 

Brännbart FSC 0 1 806  537 

Icke-brännbart FSC 0 0  13 880 

Sekundäravfall    0 

Brännbart TRYM 1 188 5 010  343 

Icke-brännbart TRYM 0 0  185  
1 När WSE jämför underlaget för kalciumhydroxid som uppstod under 2017 och 2018 har en post 
upptäckts där det ej är helt klart när posten uppstod. En utredning pågår kring processen för registrering 
av kalciumhydroxidvikter som är kopplad till händelse som WSE rapporterat tidigare till SSM (CAP IR-
2020-4660) [10] 
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3 SSM:s tillsyn 
SSM genomför tillsyn i form av inspektioner, verksamhetsbevakningar och granskningar 

av WSE:s verksamhet vid bränslefabriken i Västerås. Under perioden januari 2017-juni 

2020 har SSM genomfört: 

 23 inspektioner och deltagit vid 16 internationella kärnämnesinspektioner 

 24 verksamhetsbevakningar  

 24 granskningar. 

 

WSE 2017 2018 2019 2020 

Verksamhetsbevakningar 6 4 10 4 

Inspektioner 7 5 6 5 

Granskningar 4 6 7 7 

Beslut 1 4 5 4 

Anmälda ärenden 9 15 23 25 

 

De internationella inspektionerna genomförs tillsammans med IAEA och EU-kommis-

sionen och syftar till att verifiera att Sveriges åtaganden under ickespridningsavtalet NPT 

samt Euratomförordning 20302/2005 efterlevs. SSM:s tillsyn under dessa inspektioner har 

under perioden varit inriktad på WSE:s förberedelse och genomförande av inspektionerna 

samt avstämning av kärnämne mot det nationella kärnämnesregistret. 

 

SSM har vidare meddelat: 

 fyra förelägganden, 

 tio beslut 

 

Inspektionerna under perioden har bland annat varit inriktade på: 

 Erfarenhetsåterföring. 

 Ledning, styrning och resurser inom områdena kärnämneskontroll, exportkontroll, 

avfall, friklassning och strålskyddsföreståndarrollen. 

 Resurser, ansvar och befogenheter samt organisation, ledning och styrning av de 

delar av avfallshanteringen som gäller utveckling av avfallsomhändertagande. 

 Utsläpp av radioaktiva ämnen. 

 Optimering av strålskydd 

 Fysiskt skydd. 

 

SSM genomförde 24 verksamhetsbevakningar under perioden, varav ett antal så kallade 

driftgenomgångar med syfte att diskutera drift, händelser, investeringar och andra aktuella 

frågor med operativa chefer, utrustningsansvariga och säkerhetsledare för de uranförande 

verkstäderna. Övriga verksamhetsbevakningar har bland annat haft följande fokus: 

 Kriticitetssäkerhet och kriticitetsfrågor. 

 Strålskydd och kompetens. 

 Utsläpp av radioaktiva ämnen. 

 Omgivningskontroll. 

 Anläggningskännedom, med syftet att inhämta kunskap om WSE:s 

avfallsströmmar och avfallsslag. 

 Utveckling av WSE:s avfallsomhändertagande. 

 Två verksamhetsbevakningar som gällde WSE:s kommande dispensansökan för 

deponering. 

 Brister i mätmetoder för friklassning av material. 
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De granskningar som genomförts under perioden avser: 

 Westinghouse ansökan om dispens för deponering av avfall. 

 WSE:s egenutvärdering avseende kompetens och utbildning inom strålskyddet. 

 WSE:s reviderade säkerhetsredovisning. 

 Granskning av Westinghouse Electric Sweden AB:s svar på föreläggande om åtgärder 

för omhändertagande av kärnavfall. 

 WSE:s ÅHB. 

 Granskning av WSE:s ansökan om förnyat tillstånd enligt KTL (alla områden). 

 WSE:s anmälan om organisationsändring  av enheten för Konvertering (BPK). 

 WSE: s anmälan om gällande avdelningarna Kvalitet (QP/SQ) och Environment 

Health and Safety (EHS) (ES samt BS) vilka bildade en integrerad QEHS-

organisation. 

 Årsrapport för avfall för 2018 och 2019. 

 Årsrapport för friklassat material för 2019. 

 Hur WSE:s genomför funktionskontroll av mätutrustningar för utsläpp och utsläpps-

begränsande system samt hur underhåll av dessa styrs och genomförs. 

 Ny metod för beräkning av dos till allmänheten (PREDO). 

 Utsläpps- och omgivningskontrollrapporter. 

 Granskning av organisationsändring gällande bildandet av fristående strålsäkerhets-

funktion. 
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4 Områdesvisa värderingar 

4.1 Konstruktion och utförande 
I september 2017 upptäcktes att BFP (Borerade FlexPaneler)-plattor hade degraderats 

[11]. Inom bränslefabriken används BFP-kassetter, borkarbidstavar och PVC som 

neutronabsorbatorer. Dessa komponenter är så kallade passiva säkerhetsklassade 

komponenter som bidrar till att upprätthålla säkerheten med avseende på kriticitet. I 

samband med ett ordinarie underhållsarbete på konverteringen påträffades en adhesiv 

vätska på och under en utrustning innehållande BFP-plattor. Det konstaterades vid den 

följande utredningen att det fanns anledning att misstänka att BFP-plattorna inte kunde 

uppfylla sin säkerhetsuppgift. Samtliga BFP-plattor har, i de fall de inte tagit bort säker-

hetsklassningen, plockats ner och röntgats eller öppnats för att undersöka grad av degrad-

ering. SSM genomförde med anledning av detta en verksamhetsbevakning inriktad på 

WSE:s arbete med kriticitetssäkerhet [12], se avsnitt 4.5 kriticitetssäkerhet. Händelsen har 

lett till att WSE konstruerat om ett antal system som nu antingen använder sig av PVC 

som neutronabsorbator eller är konstruerade med vad WSE betecknar som en kritisk säker 

geometri. 

 

Under perioden har intyg om överensstämmelse inkommit [13] från WSE till myndigheten 

i enlighet med SSM:s beslut [14] [15]. Intygen är utfärdade av Inspecta Nuclear AB och 

de avser granskning av WSE:s klassningslistor och stickprovsvis granskning av WSE:s 

egenkontroll år 2017. 

 

Under 2018 uppstod problem på kutstillverkningen (BPA) med förhöjd luftkontamination 

som ledde till att kollektivdosen hos personalen för 2018 steg märkbart [16]. WSE kunde 

inte identifiera en enskild orsak till den förhöjda luftkontaminationen men kom i sin utred-

ning [17] bland annat fram till att man installerat fler punktutsug på verkstaden. Effekten 

hos ventilationen var dock inte tillräcklig för den samlade mängden punktutsug, vilket 

ledde till att samtliga punktutsug på verkstaden fick försämrad funktion. SSM informer-

ades vidare av WSE vid tillsyn [18] om att man planerade ny ventilation för verkstaden. 

SSM har senare fått information att ingen ny ventilation har införts utan WSE har valt att 

införa förbättringar i befintlig ventilation [19]. SSM konstaterade också vid tillsynstill-

fället att WSE hade genomfört en gedigen kravställning av den nya ventilationen, något 

SSM såg positivt på. I dagsläget har WSE genom reparationer, ombyggnationer och byte 

av utrustningar sänkt halterna av uran i luften på verkstaden till de nivåer som uppmätts 

innan problemen uppstod. 

 

Vid granskningen av WSE:s ÅHB i juli 2019 [3] [20] ansåg SSM att den redovisning som 

lämnats in av WSE inom området för konstruktion och utförande inte helt uppfyller 

kraven på en ÅHB. Det berodde främst på att WSE inte motiverar sina ställningstaganden 

i tillräcklig omfattning och inte hade adresserat utmaningarna kopplade till att bolaget 

använder andra definitioner av bland annat barriär än det som SSM och exempelvis IAEA 

använder sig av. Vid en uppföljning av den åtgärdsplan som WSE tagit fram i samband 

med helhetsbedömningen [21] noterade SSM att de åtgärder som var framtagna inom 

konstruktionsområdet var ändamålsenliga, men att motivet till dem inte var dokumen-

terade i den redovisning WSE lämnat in. Orsaken till detta förklarades med att dessa 

motiveringar hade strukits ur rapporten innan den tillsändes SSM. 

 

Under SSV-perioden noterade SSM att WSE inte anmält vissa ändringar i konstruktionen 

av anläggningen trots att SSM bedömde att detta skulle göras enligt rådande kravbild.  

SSM påtalade detta till WSE [22] och efter detta har antalet anmälningar från WSE till 

SSM av det WSE kallar tekniska ändringar ökat markant. 
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SSM:s värdering 

Inom konstruktionsområdet är det i huvudsak två händelser som påverkar bedömningen; 

händelsen med de degraderade BFP-plattorna och problemen med ventilationen på BPA. 

 

Händelsen med de degraderade BFP-plattorna ser SSM framför allt som en följd av avsak-

naden av underhåll- och åldringsprogram för plattorna, och värderar därför händelsen i sig 

under området underhåll, material- och kontrollfrågor. WSE har dock genomfört en åter-

kommande helhetsbedömning där SSM:s förväntan är att tillståndshavaren ska göra en ny 

värdering av de centrala konstruktionslösningarna som valts för bland annat säkerhets-

frågor, vilket i WSE:s fall gäller kriticitetssäkerhetsfrågor i synnerhet. WSE har inte redo-

visat en sådan värdering rörande neutronabsorbatorer i ÅHB:n. SSM konstaterar dock att 

WSE inom SSV-perioden, på grund av problemen med BFP, varit tvungna att utvärdera 

anläggningens konstruktion med avseende på kriticitetssäkerhet. 

 

Den andra händelsen som SSM noterar är problemen med ventilationen på BPA vilket 

resulterade i ökad luftkontamination. WSE har under åren arbetat fram nya konstruktions-

lösningar med fler punktutsug, utan att samtidigt försäkra sig om att ventilationens kapa-

citet är tillräcklig för att säkerställa fullgod funktion hos samtliga punktutsug på verk-

staden. Detta visar på bristande helhetsperspektiv vid denna typ av konstruktionsarbeten. 

 

Dessa två händelser leder till att SSM på nytt värderar området till acceptabelt liksom i 

föregående SSV. SSM har i bedömningen vägt in att WSE har anmält fler 

anläggningsändringar än tidigare under senare år.  

4.2 Ledning, styrning och organisation 
SSM genomförde i augusti och september 2017 en inspektion av Ledning, styrning och 

resurser inom områdena kärnämneskontroll, exportkontroll, avfall, friklassning och strål-

skyddsföreståndarrollen på Westinghouse [23] som identifierade brister i ledningssyste-

met. SSM bedömde att WSE inte uppfyllde kravet på ett enhetligt och aktuellt lednings-

system. 

 

SSM genomförde i december 2017 en granskning [24] av en större organisationsändring 

inom WSE. Ändringarna berörde avdelningarna Kvalitet (QP/SQ) och Environment 

Health and Safety (EHS) (ES samt BS) vilka bildade en integrerad QEHS-organisation. 

SSM bedömde att WSE på ett acceptabelt sätt uppfyllde kravet om organisationsändringar 

baserat på att organisationsändringarna genomförts på ett systematiskt sätt genom att det 

följer gällande rutiner samt att det gjorts riskbedömningar. 

 

SSM förelade i juni 2018 [25] WSE att redovisa hur företaget hade åtgärdat de brister som 

identifierades vid inspektionen hösten 2017 [23]. Om bristerna kvarstod vid tiden för före-

läggandet skulle WSE redovisa ett åtgärdsprogram för hur bristerna skulle omhändertas. 

Avseende den del av åtgärdsprogrammet som specifikt avsåg punkten om ledningssystem 

begärdes en samlad redogörelse av hur det säkerställs att det finns ett enhetligt, aktuellt, 

praktiskt användbart och godkänt ledningssystem för verksamheten. 

 

WSE redovisade i ett svar på föreläggandet [25] en rapport om ett större förbättrings-

projekt under namnet Strategiskt initiativ - nytt ledningssystem (SIMS). Projektet syftade 

till att se över och förbättra det aktuella ledningssystemet med målsättningen att imple-

mentera ett nytt processbaserat integrerat ledningssystem som skulle vara enkelt och 

användarvänligt. Det skulle bl.a. skapas en gemensam huvudportal (NiLS - navigera i 

ledningssystemet) för den styrande dokumentation som berör hela verksamheten vilket 

även skulle bidra till att personal enkelt kunde navigera genom dokumentationsstrukturen.  
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SSM slutförde inte granskningen av WSE:s svar på föreläggandet men en uppföljande 

inspektion genomfördes i mars 2019, [18] vilken beskrivs längre ned. 

SSM genomförde en uppföljande inspektion i mars 2019, [26] kopplat till föreläggandet 

från juni 2018 [25], med fokus på resurser, ansvar och befogenheter samt organisation, 

ledning och styrning för de delar av avfallshanteringen som gäller utveckling av avfalls-

omhändertagande. SSM ansåg att WSE inte genomfört tillräckliga åtgärder bl.a. avseende 

förstärkning och utveckling av organisation och ledningssystem på området. SSM 

bedömde vid denna tillsyn bristande kravuppfyllnad för samtliga områden. Inspektionen 

berörs även under område 4.14 hantering av kärnavfall. 

 

SSM genomförde i augusti 2019 en granskning [3] av WSE:s ÅHB. SSM bedömde att 

WSE sammantaget på ett acceptabelt sätt uppfyllde gällande krav, men med vissa för-

behåll bl.a. att det fanns behov av att se över samt att skapa ett enhetligt och aktuellt 

ledningssystem. 

 

SSM genomförde i augusti 2019 en granskning [1] av området organisation, ledning och 

styrning i samband med WSE:s ansökan om förnyat drifttillstånd. SSM bedömde att WSE 

i huvudsak uppfyllde och hade förutsättningar att leva upp till kraven i 13 § och 2 punkten 

i KTL om att det ska finnas en organisation för verksamheten med ekonomiska, admini-

strativa och personella resurser som är tillräckliga samt 3 kap. 1, 2, 4, 5 och 10 §§ Strål-

säkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:1) om grundläggande bestämmelser för 

tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning om organisation, ledning, styrning 

och kompetens. SSM bedömde i granskningen att det sammantaget fanns en tydligt defi-

nierad organisation med ett certifierat ledningssystem som styr verksamheten. SSM kon-

staterade att WSE genomfört en grundlig översyn av hela ledningssystemet med upp-

dateringar och aktualitetsgranskningar av den dokumentation som ingår. I den långsiktiga 

planeringen ingick även att förbättra ledningssystemets tillgänglighet ur ett användbar-

hetsperspektiv. SSM noterade dock brister framför allt kring WSE:s kärnämneskontroll. 

 

SSM genomförde i december 2019 en verksamhetsbevakning [27] inriktat mot säkerhets-

ledarskap och säkerhetskultur. Vid tillsynsinsatsen konstaterade SSM, baserat på WSE 

redogörelser, att det tillsatts resurser och fanns tydlig framdrift i åtgärdsprogrammet SIMS, 

i överensstämmelse med SSM:s föreläggande avseende den generella utvecklingen och 

anpassningen av ledningssystemet. 

 
SSM genomförde i juni 2020 en granskning [28] avseende anmälan om organisations-

ändring av enheten för Konvertering (BPK). Syftet med granskningen var att bedöma 

kravuppfyllnad för organisation, ledning och styrning, kompetens och arbetsförutsätt-

ningar. Den övergripande bedömningen var att WSE i huvudsak uppfyllde kraven dels 

genom att ledningssystemet innehöll rutiner för genomförande av organisatoriska änd-

ringar samt utifrån att det genomförts bemanningsanalyser och riskbedömningar. Enligt 

planen för genomförandet ingick också att, enligt rutin, utvärdera resultatet av föränd-

ringen. SSM har dock identifierat en brist avseende själva genomförandet av den orga-

nisatoriska ändringen eftersom ändringen inte genomgick rutinmässig fristående säker-

hetsgransking (FSG) innan anmälan till SSM. Ändringen kan därmed inte anses ha 

genomförts på ett tillräckligt planerat och kontrollerat sätt, vilket tydligt avviker från 

gällande rutin. Betydelsen av bristerna i det enskilda ärendet bedöms vara ringa men är 

allvarliga om de på sikt blir återkommande. 

 

SSM genomförde i oktober 2020 en inspektion av WSE:s kontroller inför friklassning av 

kalciumfluorid och kalciumhydroxid enligt SSM:s beslut om dispens för deponering [29]. 

Vid inspektionen observerade myndigheten brister i friklassningsprocessen. SSM bedöm-
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de att bristerna var allvarliga eftersom otydligheten i ansvarsfördelning kan leda till fel-

aktig friklassning och eftersom spårbarheten saknas till de bedömningar och ställnings-

taganden som WSE utför inför friklassning av kalciumfluorid och kalciumhydroxid, se 

även område 4.17.2 friklassning. 

SSM:s värdering 

SSM bedömer sammanfattningsvis att det med utgångspunkt från genomförda tillsynsin-

satser finns brister inom flera av områdena vad gäller tillämpning av ledningssystemet. 

Historiskt har det även funnits brister inom WSE kopplat till kravet om ledningssystem. I 

huvudsak har det berört grundläggande krav avseende ledningssystemets enhetlighet och 

aktualitet. 

 

SSM har bedömt att aktiviteterna inom ramen för förbättringsprojektet SIMS innebär att 

det finns en tydlig och systematisk framdrift i åtgärdsprogrammet som förväntas resultera 

i att gällande kravbild på sikt kan uppfyllas. Samtidigt finns dock kvarstående brister som 

berör området avfall där SSM bedömer att det inte genomförts tillräckligt effektiva åtgär-

der bl.a. avseende förstärkning och utveckling av organisation och ledningssystem på 

området. Detaljerna kring detta framgår vidare i avsnitt 4.14 hantering av kärnavfall. 

 

SSM värderar området till acceptabelt vilket är samma som vid den föregående 

strålsäkerhetsvärderingen.   

4.3 Kompetens och bemanning 
SSM har under den aktuella perioden inte gjort någon tillsyn specifikt inom området 

kompetens och bemanning, däremot finns det andra tillsynsinsatser som berör kompetens 

och resurser, vilka beskrivs i detta kapitel. SSM har under perioden även granskat in-

komna rapporter från WSE som innefattar kompetens och bemanning. 

 

Under inspektionen (augusti och september 2017) av Ledning, styrning och resurser inom 

områdena kärnämneskontroll, exportkontroll, avfall, friklassning och strålskyddsföre-

ståndarrollen på Westinghouse [23] fann SSM flera brister kopplade till kompetens inom 

det tillsynade området. De identifierade bristerna gällde bland annat sårbarhet för kom-

petens för arbete på containerplan, hur WSE säkerställde att tillräcklig kompetens och 

resurser fanns tillgängliga inom avfalls- och friklassningsområdet. Det saknades även 

kompetens inom utveckling av metoder för avfallsomhändertagande. SSM bedömde 

sammantaget att bristen på tillgänglig kompetens och resurser samt tillgänglighet hos 

nyckelpersoner hade stor betydelse för WSE:s förmåga att få framdrift i det strategiska 

avfallsarbetet med avfallsplaner, dispensansökningar och möjligheten att på ett effektivt 

sätt planera för ett omhändertagande av driftavfallet och därmed även på förmågan att 

omhänderta avfall utan onödigt dröjsmål. Inspektionen berörs även under område 4.14 

hantering av kärnavfall. SSM ansåg vidare att det saknades en tidsatt analys över arbets-

uppgifterna inom safeguards och exportkontroll vilket kan medföra en risk att områdena 

konkurrerade om resurserna. Ersättande personal inom safeguards hade inte kompetens att 

utföra samtliga arbetsuppgifter samt att interna utbildningar inom safeguards inte fanns. 

Verksamhetsansvarig safeguards ansvarade i praktiken även för de arbetsuppgifter som 

var listade som operativ safeguards ansvarsområden, vilket SSM ansåg medförde en risk 

att de strategiska uppgifterna inte skulle hinnas med. SSM noterade en brist gällande att 

bevaka kompetens- och resursfrågor för anläggningens strålskydd. SSM såg inte tydligt i 

WSE:s redovisning hur kravet var omhändertaget och kunde därför inte fullt ut bedöma 

om kravet var uppfyllt (4 § sjätte punkten Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter 

(SSMFS 2008:24) om strålskyddsföreståndare vid kärntekniska anläggningar). SSM 

bedömde att WSE uppfyllde kraven i 3 § SSMFS 2008:24. SSM bedömde att valet att ha 
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en ordinarie och två ersättande strålskyddsföreståndare och deras organisatoriska place-

ring var genomtänkt, att kraven på strålskyddsföreståndarnas kompetens var rimlig och att 

samarbetet dem emellan fungerade bra (3 § SSMFS 2008:24). SSM ansåg också att strål-

skyddsföreståndaren hade möjlighet att bevaka kompetensfrågor både för befintliga strål-

skyddsrelaterade befattningar och som vid nyanställning av personal med strålskyddsupp-

gifter, detta behövde dock beskrivas tydligare i ledningssystemet (4 § fjärde punkten 

SSMFS 2008:24). SSM noterade också att det strategiska avfallsarbetet är beroende av 

strålskyddsföreståndarens kompetens, vilken ofta var upptagen av andra arbetsuppgifter 

och medförde därför att arbetet med avfallsplaner drog ut på tiden. 

 

I februari 2018 gjorde SSM en granskning av WSE:s egenutvärdering avseende komp-

etens och utbildning inom strålskyddet [30] där fyra av åtta krav bedömdes som delvis 

uppfyllda då redovisningen inte var tillräckligt tydlig för en bedömning. Bland annat 

framgick det inte: 

• Hur WSE säkrade och vidmakthöll kompetensen hos strålskyddspersonalen. 2 

kap. 9 § punkterna 5 och 6 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 

2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar. 

• Om strålskyddsföreståndaren var involverad i beslut rörande omfattningen på 

utbildningar inom strålskyddsområdet. 4 § punkten 6 SSMFS 2008:24. 

• Hur utbildning till strålskyddspersonal säkrades 7 § Strålsäkerhetsmyndighetens 

föreskrifter (SSMFS 2008:26) om personstrålskydd i verksamhet med joniserande 

strålning vid kärntekniska anläggningar. 

SSM genomförde en verksamhetsbevakning i oktober 2018 av provtagning och beredning 

av miljöprov vid WSE [31]. Vid verksamhetsbevakningen fann SSM att det endast fanns 

en person vid WSE som genomför provtagningen vilket SSM uppfattade som sårbart då 

provtagning kan ses som en av de största felkällorna. WSE:s provtagare har lärts upp 

muntligt och arbetar efter kortfattade instruktioner och personlig erfarenhet. Vidare fann 

SSM att provberedningen genomfördes på ett bra sätt och hanteringen verkar mindre sår-

bar då det är flera personer som kan utföra uppgifterna. SSM ansåg också att det vore 

gynnsamt om den personal som arbetar med provtagning och provberedning bereds 

möjlighet till erfarenhetsutbyte och metodutveckling med t.ex. motsvarande roller vid 

övriga kärntekniska anläggningar. 

 

I granskningsrapporten från januari 2019 för ÅHB och område 3 - Kompetens och beman-

ning [32] tog SSM upp de brister som konstaterades i samband med tillsynsinsatsen Led-

ning, styrning och resurser inom områdena kärnämneskontroll, exportkontroll, avfall, 

friklassning och strålskyddsföreståndarens roll på Westinghouse [23]. SSM bedömde för 

ÅHB:n att WSE hade förutsättningar att uppfylla kravet fram till nästa planerade helhets-

bedömning då WSE:s slutsatser kring förutsättningar för kravuppfyllnad i framtiden i stort 

sett kunde anses vara tillräckliga. Bedömning baserades också på det som beskrivits i nu-

lägesanalysen och som bland annat berörde delar som att WSE redovisade att de hade ett 

ledningssystem som specificerade de processer som ska säkerställa att behovet av personal 

analyseras samt att all personal inom verksamheten har rätt kompetens att utföra arbets-

uppgifter som har betydelse för säkerheten. I dokumentationen framgick det också att den 

interna revisionsverksamheten följer upp den regulatoriska kravbilden för kompetens och 

bemanning. WSE uppgav att det fanns behov av ett stöd för att utveckla 

arbetsuppgiftsanalyser för praktiska kompetenser till att innehålla både teori och praktik 

på ett strukturerat sätt. I granskningen efterlyste SSM en mer proaktiv hållning och 

planering från WSE:s sida för att kunna möta en situation där konkurrensen om den 

kvalificerade arbetskraften ökar. I granskningen av ÅHB:n, område 17a – Utsläpp av 

radioaktiva ämnen till miljön och omgivningskontroll i, bedömde SSM att WSE inte hade 

belyst kompetensbehovet för att utveckla anläggningsspecifika kontrollprogram för radio-

aktiva ämnen i miljön enligt kravet i 2 kap. 2 § miljöbalken. 
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I februari 2019 genomförde SSM en verksamhetsbevakning av området strålskydd och 

kompetens [17] då även WSE:s egenutvärdering följdes upp [30]. Gällande kompetens 

observerade SSM att operatörer i BPK som utförde strålskyddsuppgifter hade tillräcklig 

kompetens för att genomföra de momenten och detta genom en kombination av en för-

djupad säkerhetsutbildning och systembehörighet. SSM noterade dock att de moment i 

utbildningen för systembehörighet som berör strålskyddsuppgifter inte granskas och 

vidareutvecklas ur ett strålskyddsperspektiv. I verksamhetsbevakningen såg SSM också att 

instruktioner för användandet av elektronisk dosimeter inom gul zon på BPK var otydliga. 

SSM noterade att det inte fanns tillräckliga kunskaper om den strålningsmiljö som råder i 

utrymmet för att motivera att direktvisande dosimeter inte behövde bäras. Det projekt som 

hanterade förhöjd luftkontamination på BPA verkade ha god framdrift och tillräckliga 

resurser för att ha förutsättningar att nå sitt mål. SSM konstaterade också att personalen på 

BPA är informerade om den förhöjda luftkontaminationen på verkstaden men att per-

sonalen som intervjuades inte kunnat redogöra för de risker som förelåg och därmed heller 

inte möjligheterna att skydda sig mot den interna exponeringen på ett konkret sätt. 

 

SSM genomförde i mars 2019 en inspektion [26] av resurser, ansvar och befogenheter 

samt organisation, ledning och styrning av de delar av avfallshanteringen som gäller 

utveckling av avfallsomhändertagande, se även område 4.14 hantering av kärnavfall. 

SSM ansåg att den utökning av personal som genomförts eller planerar att genomföras 

samt förändringen av enhetens ledningsgrupp avfall (ELG-avfall) förbättrar förutsätt-

ningarna för WSE att bedriva utvecklingsarbete för avfall. De nya tjänsterna underlättar 

för avfallsorganisationen att knyta den kompetens och resurser som finns inom tillverk-

ningsorganisationen till avfallsorganisationens utvecklingsbehov. SSM bedömde att förut-

sättningarna för utvecklingsarbetet inom avfall inte är tillfredsställande då varken till-

räcklig tid eller resurser hitintills har funnits för att bedriva utvecklingsarbete i någon 

egentlig mening. De delar av avfallsorganisationen som utför annat än direkt operativt 

arbete har inte heller utökats vilket medför att tjänsterna för processutveckling även fram-

över riskerar att användas som en extra resurs till övriga delar av avfallsorganisationen. 

De personella resurserna för strategiskt och långsiktigt avfallsarbete har historiskt varit 

knappa och det arbete som behöver utföras är omfattande. SSM:s bedömning var att 

organisationen för processutveckling är sårbar sett till förutsättningar, resurser och stöd. 

 

SSM förelade WSE i augusti 2019 om åtgärder för omhändertagande av kärnavfall [33]. 

WSE skulle bland annat vidta åtgärder för att säkerställa att tillräcklig kompetens, till-

räckliga resurser och tillräcklig tid finns i organisationen för att utveckla metoder för 

omhändertagande och för att ta om hand avfall samt var sjätte månad inkomma med en 

redovisning av framdrift gällande administrativa och personella resurser av betydelse för 

utvecklingsarbete och omhändertagande av avfall. Skälen till föreläggandepunkterna 

gällande kompetens och bemanning var att SSM bedömde att organisationen var under-

dimensionerad avseende personella resurser för bland annat strategiskt avfallsarbete, 

utveckling av omhändertagande för avfall samt vidareutveckling av omhändertagande 

med t.ex. förbättrad sortering av avfall med olika egenskaper. Föreläggandet berörs även 

under område 4.14 hantering av kärnavfall. 

 

I granskningen av tillståndsprövningen (augusti 2019) [1] bedömde SSM att WSE redo-

gjort för de principer som används för kompetensområdet och att det fanns processer för 

att säkerställa att personalen har nödvändig grundkunskap. SSM ansåg även att WSE, med 

befintliga processer och rutiner, bedömdes ha beredskap och rutiner för att kunna möta de 

olika omvärldsförändringar som organisationen potentiellt kan ställas inför. Inom vissa 

sakområden hade SSM i sin tillsyn dock noterat brister, framför allt kring resurssättning 

och styrning. Bristande redundans avseende personella resurser inom olika sakområden, 
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exempelvis utbildning i strålskydd, export- och kärnämneskontroll samt inom kärnavfall 

och friklassning observerades i tillsyn [23] [17]. 

 

SSM genomförde en verksamhetsbevakning i december 2019 [34] gällande säkerhetsled-

arskap och där WSE ansåg att det fanns ett behov av att bedriva forskning och utveckling i 

hur olika material reagerar men att det inte fanns tillräckliga resurser för det. SSM ansåg 

att WSE behövde värdera hur det överensstämde med 10 § KTL om att tillståndshavare 

ska följa utvecklingen inom vetenskap och teknik. 

 

I årsrapporten för 2019 [4] uppgav WSE att det under det gånga året inte hade genomförts 

några större ändringar i kompetenskrav och utbildningsprogram men att det under hösten 

2019 påbörjades en större översyn av WSE:s grundläggande säkerhetsutbildning, säker-

hetsfilm samt utbildningshäftet Riktlinjer för säkerhet. WSE har tidigare uppgett att 

arbetet ska slutföras under 2020. WSE uppgav även att riktade utbildningsinsatser hade 

gjorts i samband med uppdagade händelser för att sprida erfarenheter eller för att höja 

kompetensnivån där behov identifierats. Exempel på detta var under 2019: 

 Strålskyddsrutiner vid filterbyten i uranförande system. 

 Strålskyddsrutiner i samband med underhålls- och ändringsarbeten. 

 Hantering av andningsskydd. 

 

Vid en verksamhetsbevakning i februari 2020, om uppföljningen av ÅHB:n [35], informe-

rade WSE om att de genom en organisationsändring [36] samlar medarbetare som på olika 

sätt arbetar med avfallshantering i enheten EPW avfallshantering. Syftet med ändringen 

var att samla kompetenser och resurser inom avfall under samma ledning för att kunna 

stärka framdriften i omhändertagandet av kärnavfall. Vid verksamhetsbevakningen togs 

även upp en konstaterad brist avseende medarbetare med HuP-kompetens (Human Per-

formance). Bristen på HuP-kompetens hade inte lett till någon åtgärd som exempelvis 

rekrytering av HuP-kompetens, vilket WSE motiverade med att merparten av alla chefer 

har fått utbildning i ämnet och därmed kan göra enklare HuP-analyser. 

 

SSM fick i mars 2020 information om brister inom friklassning av material [37] (se även 

område 4.17.2 friklassning) vilket föranledde en verksamhetsbevakning [38]. SSM ansåg 

att utbildningsverksamheten inom friklassning bör kvalitetssäkras bättre, med dokumen-

terade utbildningsmål, dokumenterat utbildningsmaterial och genomförande av kunskaps-

kontroll, såväl teoretisk som praktisk. SSM ansåg vidare att WSE borde överväga att sam-

ordna sin utbildningsverksamhet och skapa forum för erfarenhetsutbyte och pedagogisk 

utveckling av personal som genomför utbildning. 

 

SSM genomförde en verksamhetsbevakning [39] i april 2020 av funktionen för fristående 

säkerhetsgranskning. SSM ansåg att det framgick vilka ansvarsområden som fanns samt 

vilken sakområdeskompetens och erfarenhetskrav som ställdes på den personalkategori 

som arbetade inom ramen för säkerhetsgranskningar. SSM konstaterade också att det 

fanns generella brister avseende MTO-kompetens vilket gjorde det svårt för WSE att 

hantera dessa aspekter tillfredsställande. Det framkom även att det fanns viss resursbrist 

för att utföra säkerhetsgranskningar även om detta var prioriterat i förhållande till andra 

arbetsuppgifter. WSE har inkommit med information om att WSE planerar för en översyn 

av den dokumentation som gäller kompetenskrav och utbildning för primärgranskare och 

SÄK-medlemmar. I övrigt noterade SSM att WSE:s lista över sakkunniga, primärgrans-

kare, SÄK-medlemmar och Super Users (person som kan vara behjälplig och stötta ex. i 

frågor rörande underhålls-/ändringsorder-processen och hur det administrativa verktyget 

SAP används i denna process) inte var aktuell, detta då en person som inte längre arbetade 

på WSE fanns med på listan. 
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Vid en inspektion [40] i juni 2020 om utsläpp av radioaktiva ämnen bedömde SSM att 

WSE på sikt hade förutsättningar att helt uppfylla 3 kap. 9 § SSL, om begränsning av 

utsläpp med tillämpning av befintlig teknisk kunskap, eftersom WSE hade kompetens och 

resurser, men att åtgärderna som behövdes kunde vara tidskrävande och mer omfattande 

och inte enbart av administrativ karaktär. SSM bedömde att WSE inte tydligt visar att de 

så långt som det är möjligt och rimligt med hänsyn till befintlig teknisk kunskap samt eko-

nomiska och samhälleliga faktorer vidtar åtgärder för att begränsa utsläpp. Vidare 

bedömde SSM att WSE på sikt hade förutsättningar för att uppfylla kravet (13 § SSMFS 

2008:23) om att utsläpp till luft ska kontrolleras genom kontinuerliga nuklidspecifika 

mätningar, då WSE hade kompetens och resurser, men att åtgärderna som behövs kan vara 

tidskrävande och mer omfattande och inte enbart av administrativ karaktär. SSM bedömde  

att WSE inte hade visat att provtagning var representativ för de faktiska utsläppen och att 

provtagningen genomfördes med beaktande av befintlig teknisk kunskap, som till exempel 

relevanta ISO-standarder för övervakning av utsläpp, vilket innebar att kravet enligt 3 kap. 

9 § SSL endast var delvis uppfyllt. 

 

SSM granskade i juli 2020 [41] WSE:s redovisning av de åtgärder [42] som genomförts 

som svar på föreläggandet om åtgärder för omhändertagande av kärnavfall [33]. Gransk-

ningen omfattade även WSE:s första halvårsrapportering enligt punkt 5 i föreläggandet. 

SSM ansåg den utökning av resurser som WSE tillfört avfallsorganisationen var marginell 

i relation till det arbete som WSE står inför. De nya befattningarna förbättrar förutsätt-

ningarna inom avfallsområdet men avfallsorganisationen är trots det fortsatt kraftigt 

underdimensionerad i förhållande till det arbete som krävs av WSE inom området. SSM 

ansåg att den utökning av resurser inom avfallsorganisationen som hade genomförts inte 

motsvarade behoven. Det saknades redovisningar enligt föreläggandet avseende genom-

förd kompetenssäkringsanalys, arbetsuppgiftsanalys samt gapanalys. SSM ansåg att det 

därmed inte var klarställt hur WSE hade kartlagt och säkerställt kompetensbehovet inom 

avfallsorganisationen i enlighet med föreläggandet. SSM bedömde vidare att WSE inte 

hade beaktat alla relevanta aspekter i sin analys och att den därmed var bristfällig. SSM 

bedömde sammanfattningsvis att de åtgärder gällande kompetens, resurser och tid som 

WSE hade genomfört eller planerar att genomföra inte var tillräckliga för att säkerställa 

verklig framdrift av omhändertagande av WSE:s avfall. Föreläggandepunkten bedömdes 

inte uppfylld. SSM konstaterade även att WSE:s egen värdering väsentligt divergerade i 

förhållande till resultatet av SSM:s granskning av området. Baserat på WSE:s redovisning 

bedömde SSM att WSE inte hade genomfört tillräckliga åtgärder för bland annat förstärk-

ning och utveckling av organisationen. Granskningsrapporten behandlas även under om-

råde 4.14 hantering av kärnavfall. WSE inkom i september 2020 med ytterligare redo-

visning enligt kravet på halvårsredovisning [43]. 

 

SSM har under innevarande SSV-period observerat WSE:s tillgång på resurser inom 

kriticitetssäkerhetsområdet vid den tillsyn som genomförts i samband med uppföljningen 

av WSE:s BFP-problematik. Detta beskrivs mer under område 4.5 kriticitetssäkerhet. 

SSM:s värdering 

SSM bedömer, genom granskningar, att WSE har ett ledningssystem som specificerar de 

processer som ska säkerställa att behovet av personal analyseras samt att all personal inom 

verksamheten har rätt kompetens att utföra arbetsuppgifter som har betydelse för säker-

heten. SSM har dock identifierat flera brister inom området som främst berör avfalls-

organisationen men även strålskydd och till viss del MTO-kompetens. SSM bedömer 

ändock att värderingen från föregående strålsäkerhetsvärdering kvarstår då WSE har 

processer för kompetens och bemanning.  

 

SSM värderar det övergripande arbetet inom området kompetens och bemanning som 

acceptabelt. 
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4.4 Driftverksamheten, inklusive brister i barriärer och djupförsvar 
I juni 2018, upptäckte WSE i, samband med en observation avseende efterlevnad av en 

administrativ barriär för kontroll av fyllnadsnivå av uran i emballage 16 (Rafsa-tank), att 

kontroller av fyllnadsnivå för slipavfall från urandioxid i emballage 16 inte gjorts i till-

räcklig omfattning, alternativt att kontrollerna inte hade dokumenterats i tillräcklig omfatt-

ning. Händelsen rapporterades som en kategori 2 till SSM [44]. Rapporten beskrev brist-

fälligt genomförda mätningar av fyllnadsnivån i tankar med uran och visade på svagheten 

med administrativa rutiner i stället för barriärer (fysiska hinder) för att upprätthålla säker-

heten. Orsaken till händelserna var en kombination av mänskligt felhandlande och organi-

satoriska brister. Det var även en följdhändelse till tidigare händelse med BFP-plattor. Då 

BFP inte längre kunde tillgodoräknas som neutronabsorbator så infördes en manuell mät-

ning av fyllnadsnivån i Rafsa-tankarna. Efterlevnaden av denna administrativa rutin brast i 

flera avseenden och vilket föranledde en ny händelserapport. Rafsa-tankarna är i dagsläget 

ombyggda med PolyVinKlorid (PVC) som absorbator och ärendet är därmed avslutat. 

 

SSM genomförde i januari 2019 en verksamhetsbevakning [16] i syfte att följa upp tidi-

gare brister från en verksamhetsbevakning genomförd 2016, gällande housekeeping på 

tankgården. WSE beskrev vilka förändringar som skett gentemot SSM:s iakttagelser vid 

den tidigare tillsynen. SSM noterade att WSE behövde komma till avslut vad gäller even-

tuell kategoriindelning för tankgården, dvs om tankgården ska vara skyddat eller kontrol-

lerat område eller ingetdera [16]. 

 

I juli 2019 inträffade en händelse med ej plomberad borstav [45]. Borstaven demonterades 

för periodisk kontroll under bränslefabrikens sommarstopp och återmonterades efter god-

känd kontroll men plomberades inte innan driften återupptogs. Vid kontroll av öppen 

arbetsorder framkom att plomberingen inte var avslutad. Vid visuell kontroll av borstaven 

framkom att den satt felmonterad. Staven var inte plomberad efter montage. Plombering 

återrapporterades inte i arbetsordern. Drift har därmed kunnat pågå ”vid behov” sedan den 

1 augusti 2019 utan plomberad borstav. Orsaken till händelsen var brister i 

kommunikation vid överlämning mellan enheter och uppföljning samt att ingen kontroll 

genomfördes av driftklarheten för system innan start av utrustning [46]. SSM ställde sig 

frågande till att WSE inte har reflekterat över problematiken kring att de haft ett system 

driftsatt under så lång tid utan att det varit driftklart. SSM ställde sig även frågande till hur 

WSE arbetar med systemstöd samt om och hur de dokumenterar. Det faktiska beslutet 

kring driftklarhet dokumenteras inte tydligt [46]. 

 

Vid granskning av WSE:s ÅHB i juli 2019 [3] bedömde SSM för området drift, inklusive 

hanteringen av brister i barriärer och djupförsvar, att WSE delvis uppfyllde 10 a § KTL 

men att det fanns brister. Bristerna rör att det saknas tydliga motiveringar till hur WSE 

tillämpar utveckling inom teknik och vetenskap samt att det finns observerade brister 

avseende ”housekeeping”. Om bristerna åtgärdas har WSE förutsättningar att upprätthålla 

och öka strålsäkerheten fram till nästa planerade helhetsbedömning. 

 

Vid granskning av ansökan om förnyat tillstånd i augusti 2019 [1] bedömde SSM att 

WSE:s drift av anläggningen var tillfredställande i frågan om hur avvikelser hanteras och 

följs upp inom verksamheten. 

SSM:s värdering 

SSM noterar att ett antal drifthändelser har inträffat under perioden, se även avsnitt 4.9. 

Åtgärder för att undvika ett återupprepande av händelserna är identifierade varav vissa 

redan är genomförda medan andra är påbörjade. Mot bakgrund av detta värderar SSM 

området liksom vid föregående SSV till acceptabelt. 
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4.5 Kriticitetssäkerhet 
I den föregående SSV:n bedömde SSM området till acceptabelt. Detta då en händelse med 

uranuppsamling i ventilationen utmanat kriticitetssäkerheten samt att SSM ej fått en tydlig 

bild av om tillräckliga resurser fanns inom området för att utföra kriticitetsberäkningar. 

 

Under den innestående SSV-perioden har händelsen med uranansamling i ventilationen 

följts upp av SSM [47] och en tillsynsinsats har genomförts riktad mot frågor som rör 

kriticitetssäkerhet [12]. Utöver detta har SSM inom ramen för annan tillsyn gjort obser-

vationer som berör kriticitetssäkerhet vid ett par tillfällen [16] [48]. Detta underlag 

beskrivs mer i detalj nedan. 

 

Vid uppföljningen av händelsen med uranansamling i ventilationen [47] konstaterade 

SSM att WSE hade tagit fram ett ambitiöst åtgärdsprogram för att hantera de brister som 

uppdagats i samband med händelsen. WSE hade även tagit fram en mätmetodik för att 

kunna verifiera uraninnehållet i bland annat rör. I och med detta bedömde SSM att WSE 

hade goda förutsättningar för en fortsatt säker drift av anläggningen med avseende på de 

tidigare uppdagade förhållandena. 

 

I september 2017 stoppade WSE sin produktion i ett antal system med neutronabsorb-

atorer av typen BFP. Detta då det uppdagats att polymeren i dessa plattor i vissa fall 

degraderat och man kunde misstänka att den neutronabsorberande funktionen påverkats. 

WSE informerade SSM om detta över telefon. Vid efterföljande verksamhetsbevakning på 

WSE [12] framkom att WSE som följd av händelsen genomförde nya kriticitetsberäk-

ningar och bedömde då att ett flertal system kunde startas upp på nytt utan behov av 

neutronabsorbatorer. SSM noterade efter verksamhetsbevakningen att WSE genomfört en 

omfattande genomgång av berörda system efter händelsen och att detta arbete ingav 

förtroende. SSM bedömde också att det i dagsläget inte fanns några tecken på att kriti-

citetssäkerheten på WSE skulle vara hotad. WSE bedömde att denna händelse skulle 

graderas som en INES 1, en bedömning som SSM höll med om. 

 

WSE har parallellt med BFP använt PVC som neutronabsorbator. Användandet av PVC 

utvidgades i samband med ovan beskrivna händelse. Under första halvåret 2019 upptäckte 

WSE dock tveksamheter kring den metod som WSE använt för att skatta den neutronab-

sorberande förmågan hos PVC. Detta ledde till att WSE stoppade produktionen i de sys-

tem i vilka PVC användes som neutronabsorbator. SSM följde sedan upp detta vid en 

verksamhetsbevakning [16]. SSM såg då positivt på WSE:s hantering av händelsen i och 

med att man snabbt stoppat produktionen i berörda system. WSE har sedan efter denna 

händelse konstruerat om dessa system och anmält dessa ändringar till SSM [49] [50]. 

 

Vid kontroller i september 2018 upptäckte WSE att uranhaltiga ventilationsfilter som 

förvarades i containrar innehöll mer uran än vad WSE:s register angav. WSE övergick då 

från en gammaspektrometrisk mätmetod till att uppskatta uranhalten i filtren genom väg-

ning. Det uppdagades då att ett antal av de containrar i vilka filtren förvarades innehöll 

mer uran än vad det interna kriticitetskravet tillät. WSE genomförde då nya kriticitetsbe-

dömningar som ledde till att man kunde öka den högsta tillåtna mängden uran i en contai-

ner. SSM konstaterade vid verksamhetsbevakningen [16] att myndigheten såg allvarligt på 

de felmätta uranhalterna. SSM ansåg att det var ytterst besvärande att lagring av uran skett 

på helt felaktiga grunder och att mätmetoder tillämpats som ej varit ändamålsenliga och 

detta särskilt som den felaktiga hanteringen pågått under så pass lång tid. WSE bedömde 

att denna händelse skulle graderas som en INES 1, en bedömning som SSM delade. Händ-

elsen nämns även under område 4.14 hantering av kärnavfall. 

 

SSM har under SSV-perioden också granskat [51] den ÅHB WSE genomfört för området. 

SSM valde att endast granska de bitar som rörde ledning och styrning av området och fann 
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att den helhetsbedömning WSE genomfört uppfyllde kravet i kärntekniklagen på en hel-

hetsbedömning. 

SSM:s värdering 

Inom ramen för denna SSV-period har SSM identifierat tre delar som ligger till grund för 

SSM bedömning av området kriticitetssäkerhet; den första är hanteringen av uranansam-

lingarna i ventilationen, den andra är WSE:s resurser för att utföra kriticitetsberäkningar 

och den tredje gäller de händelser som påverkat kriticitetssäkerheten under perioden. 

 

SSM bedömer att WSE har tagit lärdom av händelsen med uranansamlingar i ventilationen 

då de åtgärder som vidtagits varit och är ändamålsenliga för att i möjligaste mån undvika 

liknande händelser i framtiden. Det är också tydligt att WSE har de resurser som krävs för 

att genomföra kriticitetsbedömningar och -beräkningar. Detta tydliggörs av det arbete 

WSE har utfört i samband med inträffade händelser och uppdagade förhållanden under 

bedömd period. Tre händelser har inträffat som haft påverkan på kriticitetssäkerheten: 

degraderingen av BFP, felaktiga mätningar av klorhalt i PVC och felaktiga mätningar av 

uran i ventilationsfilter. WSE har bedömt att samtliga av dessa händelser haft en ringa 

påverkan på kriticitetssäkerheten, men SSM noterar att den sistnämnda bland annat har 

lett till att WSE varit tvungna att minska på konservatismerna i sina egna kriterier för vad 

som är kritiskt säkert. SSM noterar även att händelsen med BFP-plattorna har haft en 

påverkan på en barriär som tillgodoräknas inom djupförsvaret. På grund av dessa hän-

delser och förhållanden värderar SSM området som acceptabelt. Värderingen är samma 

som i förra SSV:n. 

4.6 Beredskap 
SSM har inte genomfört någon operativ tillsyn inom området beredskap under den 

aktuella perioden. 

I SSM:s granskning av WSE:s ÅHB, där granskningen färdigställdes i juli 2019 [3], 

bedömde SSM att WSE för området beredskap uppfyllde 10 a § kärntekniklagen och 

därmed hade förutsättningar att upprätthålla och öka strålsäkerheten fram till nästa 

planerade helhetsbedömning. 

Vid granskning av ansökan om förnyat tillstånd i augusti 2019 [1] bedömde SSM att WSE 

hade förutsättningar att leva upp till kraven eftersom WSE har en befintlig beredskaps-

organisation samt en till SSM anmäld beredskapsplan vilken även var godkänd av SSM. 

Då inte heller några förändringar i verksamheten som skulle kunna påverka beredskaps-

verksamheten hos WSE förutsågs var befintlig beredskapsorganisation tillfyllest. Både 

föreliggande granskning och tidigare tillsynsinsatser pekade på att inga hinder inom 

området beredskap förelåg för att förnya WSE:s tillstånd. 

WSE inkom i december 2019 med en reviderad beredskapsplan [52]. SSM beslutade att 

inte genomföra en granskning av den anmälda ändringen. Granskning av beredskapspla-

nen kommer dock att ske inom ramen för ordinarie tillsynsverksamhet. 

SSM:s värdering 

Vid föregående SSV bedömdes området som tillfredsställande. Gällande beredskap har 

SSM inte genomfört några operativa tillsynsinsatser under 2017 – 2020. Baserat på 

genomförd granskning av ÅHB och även tillståndsprövningen, kvarstår SSM:s bedömning 

av området som tillfredsställande. 
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4.7 Underhåll, material och kontrollfrågor 
I september 2017 upptäcktes att BFP (Borerade FlexPaneler)-plattor hade degraderats 

[11]. Inom Bränslefabriken används BFP-kassetter, borkarbidstavar och PVC som 

neutronabsorbator. Dessa komponenter är så kallade passiva säkerhetsklassade kompo-

nenter som bidrar till att upprätthålla säkerheten med avseende på kriticitet. I samband 

med ett ordinarie underhållsarbete på konverteringen påträffades en adhesiv vätska på och 

under en utrustning innehållande BFP-plattor. En visuell bedömning gjordes då av ett 

antal kasserade BFP-kassetter som öppnades upp. Man kunde då konstatera att bormate-

rialet inuti de kasserade kassetterna delvis var deformerat och inte längre homogent för-

delat på plåten. Den provning av plattorna som var föreskriven på WSE bestod i huvudsak 

av en visuell inspektion av kassetterna. Det framkom också vid SSM:s uppföljning av hän-

delsen [12] att WSE:s åldringsprogram inte inkluderade BFP-plattorna. Med anledning av 

denna händelse genomförde SSM en verksamhetsbevakning inriktad på WSE:s arbete med 

kriticitetssäkerhet [12], se avsnitt 4.5 kriticitetssäkerhet. 

 

Vid en verksamhetsbevakning i juni 2019 [53] gick SSM och WSE igenom problematiken 

med användandet av PVC som neutronabsorbator samt den händelse som uppdagade detta 

problem (oklarheter vid klorhaltsbestämning i PVC med XRF-mätning dvs. röntgenfluor-

escensmätning). Denna händelse innebar att WSE inte kunde säkerställa den neutronab-

sorberande förmågan hos PVC. 

 

Vid granskning av ÅHB:n i juli 2019 [3] gjorde SSM bedömningen att WSE för området 

delvis uppfyller 10 a § KTL men att det fanns brister. Bristerna bestod av att WSE behö-

ver se över sitt underhållsprogram, att det saknas information om huruvida det finns funk-

tionsprov som inte kan genomföras, att åldringsprogrammet inte fullt ut är implementerat i 

verksamheten, att värdering saknas kopplat till åldringsprogrammet samt åtagande kopplat 

till översyn av program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador. Om 

bristerna åtgärdas bedömde SSM att WSE har förutsättningar att upprätthålla och/eller öka 

strålsäkerheten fram till nästa planerade helhetsbedömning. 

 

Vid granskning av ansökan om förnyat tillstånd i augusti 2019 [1] bedömde SSM att WSE 

har förutsättningar att leva upp till kraven i 5 kap. 3 § SSMFS 2008:1 fram till nästa ÅHB 

då underhållsplan/program finns samt då WSE har ett sätt att hantera åldersrelaterade 

försämringar och skador. 

SSM:s värdering 

SSM kan konstatera att WSE haft utmaningar med kontrollfrågor under innevarande SSV-

period. SSM har konstaterat att WSE inte haft ett tillräckligt kontrollprogram och åld-

ringsprogram för BFP-plattor och även att WSE inte haft en fullgod metod för att kontrol-

lera den neutronabsorberande förmågan hos PVC. Då dessa material har en neutronabsor-

berande förmåga agerar de också barriärer och SSM har också förstått att detta är barriärer 

som tillgodoräknas i djupförsvaret av WSE. SSM bedömer därför att de förhållandena 

rörande dessa kontrollfrågor är att betrakta som brister i djupförsvaret. SSM kan dock 

konstatera och ser positivt på att WSE många gånger har hanterat dessa brister genom att 

bygga bort behovet av barriären. Området bedöms därmed som acceptabelt, samma 

bedömning som vid föregående SSV.  

4.8 Primär och fristående säkerhetsgranskning 
SSM har genomfört en verksamhetsbevakning av den fristående säkerhetsgransknings-

funktionen på WSE samt berört området i tre granskningar; granskning av reviderad 

säkerhetsredovisning, granskning gällande organisationsändringen vid enheten för kon-

verteringen samt granskningen av ÅHB:n. 
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I granskningen av ÅHB:n, som avslutades i augusti 2019 [54] [3], bedömde SSM att WSE 

delvis uppfyllde 10 a § KTL då det fanns vissa brister för området. Inga brister var av så 

stor strålsäkerhetsbetydelse att de krävde omedelbar åtgärd men bristerna behöver åtgär-

das till nästa helhetsbedömning. Bristerna var kopplade till kravet i 4 kap. 3 § i 

SSMFS 2008:1 och rör att WSE i redovisningen saknade en beskrivning av syftet med 

primär och fristående säkerhetsgranskning samt en beskrivning av hur kommentarer och 

förbehåll från granskningar av händelser, dokument och organisationsförändringar 

tillvaratogs. 

 

SSM genomförde en verksamhetsbevakning i juni 2020 av avdelningen REHS:s (Fristå-

ende Miljö, Hälsa och Säkerhet) funktion för FSG [39]. SSM ansåg att det framgick hur 

den nya säkerhetsgranskningsfunktionen var organiserad och att det fanns relevanta in-

struktioner. Det framgick vilka ansvarsområden som fanns, vilken sakområdeskompetens 

och vilka erfarenhetskrav som ställdes på den personal som arbetar med säkerhetsgransk-

ningar. Granskningsprocessen och beslutsordningen redovisades och det framgick tydligt 

hur en eventuell jävsituation skulle hanteras. WSE hade en instruktion som beskrev de 

olika stegen i säkerhetsgranskningen av organisatoriska förändringar i den kärntekniska 

verksamheten och SSM ansåg att den formella delen fanns på plats. SSM ansåg även att 

de ställningstaganden som ska göras inte motiverades på ett tydligt sätt i samband med 

anmälan till SSM. Det fanns generella brister avseende MTO-kompetens, vilket gjorde det 

svårt för WSE att hantera dessa aspekter tillfredsställande. Det framkom även att det fanns 

viss resursbrist för att utföra säkerhetsgranskningar även om arbetsområdet var prioriterat 

i förhållande till andra arbetsuppgifter. SSM ansåg sammanfattningsvis att WSE i huvud-

sak hade en fungerande funktion för säkerhetsgranskning men att det fanns vissa förbätt-

ringsbehov. SSM noterade att WSE:s lista över sakkunniga, PSG-granskare (Primär säker-

hetsgranskning) och SÄK-medlemmar (Säkerhetskommitté) och Supers Users inte var 

aktuell då en person som slutat på WSE fanns med på listan. WSE informerade om att de 

planerade för en översyn av den dokumentation som gällde kompetenskrav och utbildning 

för primärgranskare och SÄK-medlemmar. WSE kompletterade, efter tillsynen, med att 

man planerade för en översyn av den dokumentation som gäller kompetenskrav och ut-

bildning för primärgranskare och SÄK-medlemmar. 

 

I SSM:s granskningsrapport från juni 2020 av WSE:s reviderade säkerhetsredovisning 

[55] bedömdes WSE uppfylla kravet 4 kap. 3 § SSMFS 2008:1 men med brister. SSM 

bedömde att PSG och FSG genomfördes på ett allsidigt och systematiskt sätt genom ända-

målsenliga instruktioner. SSM bedömde vidare att den primära säkerhetsgranskningen 

genomfördes i den del av organisationen som ansvarar för den aktuella sakfrågan samt att 

den fristående säkerhetsgranskningen genomfördes i en för ändamålet inrättad gransk-

ningsfunktion - SÄK. Dokumentationen av både PSG och FSG var dock bristfällig och 

bestod enbart av ett antal rutinmässiga ställningstaganden. Motivering till varför ställ-

ningstagandena görs saknades och det var också svårt för en extern part att följa hur 

granskningen hade gått till. 

 

Vid en granskning i juni 2020 av organisationsändringen vid enheten för konverteringen 

[28] bedömde SSM att WSE i huvudsak uppfyllde kraven enligt 3 kap. 3 § 

SSMFS 2018:1. Motivet till bedömningen var att WSE hade en process för att genomföra 

och utvärdera organisationsändringar och att WSE ämnade göra en utvärdering av änd-

ringen enligt kravet. SSM identifierade en brist genom att processen för denna organisa-

toriska ändring hade genomförts innan den hade säkerhetsgranskats samt anmälts till 

SSM, vilket innebar att ändringen inte genomförts på ett planerat och kontrollerat sätt. 

SSM bedömde vidare att WSE i huvudsak uppfyllde kraven enligt 3 kap. 4 § SSMFS 

2018:1. Motivet till bedömningen var att det fanns ett dokumenterat ledningssystem med 

en instruktion som styr säkerhetshantering av organisatoriska förändringar. SSM identi-

fierade en brist genom att instruktionen inte hade följts då den organisatoriska ändringen 
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inte genomgått fristående granskningen och därmed inte anmälts till SSM på ett korrekt 

sätt. WSE har registrerat avvikelsen i händelsehanteringssystemet CAP och SSM förut-

sätter att WSE vidtar lämpliga åtgärder. Betydelsen av bristerna i det enskilda ärendet 

bedöms vara ringa men är allvarliga om de på sikt blir återkommande. SSM bedömde att 

WSE i huvudsak uppfyllde kraven enligt 3 kap. 14 § SSMFS 2018:1 som handlar om 

arbetsförutsättningar. Motivet till bedömningen var att den instruktion som styr säkerhets-

hantering av organisatoriska förändringar, WSE 1.3 [5], hade använts samt att det hade 

genomförts bemanningsanalys och gjorts en riskbedömning. Det hade även införts en 

produktionsledare i syfte att förbättra verksamheten. SSM identifierade en förbättrings-

åtgärd i den del av kravet som avser beaktande av samspelet människa-teknik-organi-

sation. WSE hade inte på ett tillräckligt tydligt sätt redovisat vad MTO-samspelet innebar 

för organisationsändringen då det bland annat inte framgick i SÄK-protokollet hur MTO-

aspekter beaktats, endast att de hade beaktats. 

SSM har även bevakat området genom hanteringen av de anmälningar som inkommer till 

myndigheten. Under 2017 och t.o.m. juni 2020 har WSE skickat in 72 anmälningar till 

SSM, se tabell 7. 

Tabell 7. SSM:s samlade värderingar per ämnesområde 

Period Antal anmälningar Beslut om granskning 

2017 9 4 

2018 15 3 

2019 23 2 

2020 inkomna tom juni 25 2 

Summa 72 11 

Det finns en klart ökande tendens i antal anmälningar från WSE men andelen där SSM 

beslutar om granskning har minskat. 2018 begärde SSM [56] att WSE i större utsträckning 

skulle anmäla alla tekniska ändringar som påverkar de förhållanden som har angivits i 

säkerhetsredovisningen. Efter detta har därför mängden anmälda ärenden till SSM ökat. 

När anmälningar inkommer till myndigheten görs ett preliminärt ställningstagande från 

Anmälningsberedningsgruppen (ABG) huruvida FSG har gjort ett ställningstagande om: 

- ärendet i fråga har hanterats korrekt, 

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

sätt, 

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

tillämpliga säkerhetskrav är uppfyllda, och 

- om vidtagna åtgärder leder till bibehållen eller ökad säkerhet. 

I flertalet fall har ABG ansett att FSG gjort ställningstaganden om aspekterna ovan men 

att det funnits brister i motiveringen av dessa ställningstaganden. 

SSM:s värdering 

SSM bedömer, utifrån det underlag som redovisats, att WSE i huvudsak har en fungerande 

funktion för säkerhetsgranskning men att det finns vissa brister och förbättringsbehov. 

SSM har identifierat brister från tillsynsinsatser gällande avsaknad av motiveringar för 

ställningstaganden i säkerhetsgranskningar bland annat i ett flertal anmälningar till SSM. 

SSMs granskning av omorganisationen vid enheten för konverteringen visade att 

omorganiseringen genomfördes innan den hade genomgått FSG och anmälts till myndig-

heten. SSM identifierade även ett förbättringsbehov gällande att redovisa MTO-samspelet. 
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Utifrån detta bedömer SSM området som tillfredsställande samma som vid föregående 

SSV.   

4.9 Utredning av händelser, erfarenhetsåterföring och extern 
rapportering 
WSE har inkommer med rapportering till SSM utifrån olika föreskriftskrav och tillstånds-

villkor. Exempel på dessa rapporteringar är årsrapporter för verksamheten men även 

veckorapporter. 

 

2017 rapporterade WSE in 25 kategori 2-händelser, 2018 rapporterades 18 händelser, 

2019 rapporterades 23 stycken och fram till den 30 juni 2020, vilket denna SSV omfattar,  

har WSE rapporterat in sex kategori 2-händelser till SSM. En av händelserna 2017 föran-

ledde en fullständig INES-bedömning. Händelse gällde en säkerhetsklassad utrustning 

med BFP-plattor, och bedömdes slutligen som en INES 1 [57]. År 2018 bedömdes även 

händelsen om felaktig förvaring av absolutfilter i system 836 container, till INES 1 på 

grund av tillkommande faktorer [58]. 

 

WSE har redovisat att de har genomfört en tvärfunktionell analys av samtliga inträffade 

kategori 2-händelser under 2019. Utifrån analysen har förbättringsförslag identifierats som 

kommer att beaktas vid utformandet av 2020 års säkerhetsprogram [4] [59]. SSM följer i 

tillsynen upp kategori 2-händelserna vid de löpande driftgenomgångarna. 

 

Vid en inspektion i oktober 2018 om erfarenhetsåterföring [60] bedömde SSM att WSE 

hade utfört en stor del av de åtgärder de åtagit sig att göra efter en tidigare inspektion i 

december 2016 [61], samt att mycket förändrats till det bättre inom området. SSM be-

dömde under inspektionen 2018 att WSE uppfyllde kravet 3 kap. 2 § SSMFS 2018:1 

gällande ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden men med brister. SSM bedömde 

att bestämmelsen om ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden inte uppfylldes i 

tillräcklig utsträckning. Kravet uppfylldes delvis eftersom intervjupersoner uppgav att 

ansvarsfördelning var tydlig i förhållande till erfarenhetsåterföring och hantering av 

åtgärder och att det fanns en observerad praxis kring samarbete om erfarenhetsåterföring 

inom bränslefabriken i och med bland annat IRC (Issue Review Committee).Intervjuade 

personer beskrev att systemet var användbart och att det fanns rutiner för att hantera 

åtgärder som fördelas av en ärendeägare. SSM bedömde att det saknades en tillräcklig 

struktur i ledningssystemet vad gällde ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden 

inom området erfarenhetsåterföring. Det saknades även i vissa fall kännedom om 

dokument i ledningssystemet. SSM bedömde att bestämmelsen i 3 kap. 4 § 

SSMFS 2018:1 om ledningssystem delvis uppfylldes då det fanns dokumenterade rutiner 

för hur WSE arbetade med erfarenhetsåterföring samt sprider lärdomar internt och externt. 

En brist var att beskrivning av arbetet endast fanns på en övergripande nivå och i flera 

olika instruktioner samt att praktiska metoder som tillämpades för att sprida erfarenheter 

inte kunde spåras via ledningssystemet. Dokument relaterade till erfarenhetsåterföring var 

inte i alla avseenden aktuella. SSM bedömde också att bestämmelsen i 3 kap. 16 § 

SSMFS 2018:1 om erfarenheter av betydelse för strålsäkerheten delvis uppfylldes efter-

som det fanns rutiner och instruktioner för arbetet med erfarenhetsåterföring och att det 

fanns till viss del en observerad praxis för att ta tillvara lärdomar externt och internt. SSM 

observerade dock brister gällande att det i företagets ledningssystem inte beskrevs någon 

gemensam praxis kring hantering av erfarenhetsåterföring, det saknades en systematik och 

spårbarhet i implementerade erfarenheter på en övergripande nivå och lärdomar återfördes 

och användes inte systematiskt och i tillräcklig utsträckning och inte heller i förebyggande 

syfte inom bränslefabriken. SSM bedömde att WSE uppfyllde bestämmelsen i 3 kap. 17 § 

SSMFS 2018:1 eftersom det fanns uttalat i WSE:s policy att alla medarbetare skulle vara 
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delaktig i arbetet med erfarenhetsåterföring samt att det fanns en observerad praxis kring 

att uppmuntra medarbetare att rapportera händelser och erfarenheter. 

 
Vid granskningen i juli 2019 av ÅHB [62] bedömde SSM att WSE för området delvis 

uppfyllde 10 a § KTL men att det fanns brister. Bristerna kopplades till WSE redovisning 

och kravuppfyllnad baserad på tidigare genomförda tillsynsinsatser. SSM bedömde att om 

bristerna skulle åtgärdas hade WSE förutsättningar att upprätthålla och/eller öka strål-

säkerheten fram till nästa planerade helhetsbedömning. 

 

SSM granskade i juli 2019 [1] WSE:s ansökan om förnyat tillstånd och bedömde att 

WSE:s drift av anläggningen var tillfredställande i frågan om hur avvikelser hanterades 

och följdes upp inom verksamheten. 

 

I WSE:s årsrapport för 2019 [4] beskrev WSE att de har delat in de bakomliggande orsak-

erna till de inträffade kategori 2-händelserna i grupper. WSE har även kategoriserat hän-

delserna ur ett MTO-perspektiv samt var i fabriken de inträffat. Utifrån detta har WSE 

sedan identifierat ett antal områden där de anser att proaktivt arbete kan göra nytta för att 

förhindra återupprepning av de inträffade händelserna. I granskningen av årsrapporten [4], 

som utfördes i mars 2020 [59], bedömde SSM att WSE uppfyllde kraven i 7 kap. 3 § och 

Bilaga 4 punkt 7 SSMFS 2008:1, gällande rapportering om driftläget och om sådan verk-

samhet som är av betydelse för säkerheten i anläggningen. SSM gjorde samma bedömning 

av WSE:s tidigare årsrapporter 2017 [57] samt 2018 [58]. SSM identifierade även att 

WSE hade vidtagit åtgärder för att hantera de brister som SSM hade identifierat i 2016 års 

samlade redovisning [63] [57]. 

 

I juni 2020 genomförde SSM en inspektion av utsläpp av radioaktiva ämnen [40] där SSM 

bedömde att WSE delvis uppfyllde krav enligt 8 kap. 9 § strålskyddsförordningen 

(2018:506) om att händelser med betydelse ur strålskyddssynpunkt ska rapporteras till 

SSM. SSM ansåg att det är en brist att händelser med ökade utsläpp under fem gram per 

vecka, men som väsentligt avviker från vad som är normalt, inte rapporteras till SSM. 

SSM ansåg att WSE:s formella rapporteringsgräns är för hög för att uppfylla syftet med 

rapporteringen till SSM. Med detta som utgångspunkt identifierades ett förbättringsom-

råde att gränserna för rapportering till SSM utformas med avseende på strålskydd för 

allmänhet och miljö och inte kopplas till gränserna i verksamhetstillståndet. SSM gjorde 

bedömningen att WSE har kompetens och resurser att uppfylla kraven, och att åtgärderna 

redan är planerade eller är av mindre omfattande karaktär och kan åtgärdas relativt om-

gående. SSM ansåg att WSE uppfyllde kraven i 28 § SSMFS 2008:23 gällande händelser 

som leder till ökade utsläpp av radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar snarast 

ska rapporteras till SSM med redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits för att begränsa 

utsläppen. Bedömning gjordes då WSE hade styrande dokument för rapportering av händ-

elser och att WSE har en tydlig gräns för när ökade utsläpp av uran skriftligt ska rappor-

teras till SSM. SSM konstaterade att det finns en lägre gräns angiven för när WSE ska 

agera. 

Inträffade händelser 

Luftkontamination 

Under hösten 2018 informerade WSE SSM om att luftkontaminationen på verkstaden 

BPA successivt hade ökat under året [64]. Interndoserna för 2018 ökade markant hos 

personalen på verkstaden. SSM konstaterade att utvecklingen var oroande men såg 

positivt på de aktiviteter WSE gjorde för att komma till rätta med detta [17]. SSM 

beslutade att WSE halvårsvis skulle redovisa framdriften för de åtgärder man vidtog [65]. 

SSM har sedan denna händelse följt utvecklingen vid driftgenomgångar på BPA och 
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noterat att WSE i perioder fått ned halterna av uran i luften på BPA. WSE har bland annat 

infört krav på att andningsmasker används av personalen vid behov och WSE har även 

byggt upp tält kring de utrustningar som misstänks bidra mest till luftkontaminationen. 

Detta har resulterat i att interndoserna under senare delen av denna period varit relativt 

låga. 

Borplattorna och PVC 

Se avsnitt 4.7. 

Utsläpp 

WSE har under perioden 2018 – 2020 vid åtminstone fem tillfällen uppmätt ökade nivåer 

av uran i delkanalerna. SSM har informerats via telefon och fått ytterligare skriftlig in-

formation efter begäran. De uppmätta nivåerna har varit signifikanta och i något fall mot-

svarat ett årligt utsläpp av uran från WSE (20–25 gram uran). Händelserna har inträffat 

vid såväl BPK som BPA och har tillsynes haft olika orsaker. WSE har en intern rappor-

teringsgräns i sin STF om att händelser som innebär ett utsläpp större än fem gram uran 

ska rapporteras till SSM. WSE har även informerat SSM om händelser som innebär lägre 

utsläpp, d.v.s. redan vid en ökning på 1–2 gram, vilket är i storleksordningen tio procent 

av ett normalt årsutsläpp. WSE har hittills inte följt upp dessa händelser i CAP. WSE har 

informerat SSM om händelsen 2020 [66]. Tidigare års händelser som WSE informerat om 

finns med i löpande rapportering från anläggningen [67] [68]. 

Bränslestavar med felaktig anrikning till BURE  

BURE är WSE:s provkrets för att genomföra tester på bränsleknippen. Anläggningen är 

inrymd i WSE:s laboratorium på Tegnérområdet i Västerås. I samband med förberedelser 

inför ett test i provkretsen BURE noterade personalen som arbetade med montaget att 

några av bränslestavarna som skulle ingå i testet hade en avvikande längd. Misstanke upp-

stod då om att leveransen av bränslestavar som skulle användas för testet kunde innehålla 

mer uran än vad som hade deklarerats i transportdokumentationen. Vid utredning av om-

ständigheterna kring detta uppstod även en misstanke om att de berörda bränslestavarna 

innehöll urankutsar med anrikning 3,00 viktsprocent U-235 vilket i efterhand bekräftades. 

Anledning till att händelsen har inträffat är enligt WSE en kombination av historiska orsa-

ker och brister gällande rutiner för utsortering och packning av bränslestavar som ska 

transporteras till testriggen BURE på Tegnér. Efter beslut om fortsatt hantering för att 

sätta den uppdagade situationen i säkert läge så demonterades bränslestavarna och skick-

ades tillbaka till Bränslefabriken där de togs emot och ställdes upp enligt gällande regler 

[69]. 

SSM:s värdering 

SSM värderar inte antalet kategori 2-händelser som rapporteras till myndigheten utan vill 

framhålla vikten av en god rapporteringsvilja och att rapporterna håller rätt kvalitet. SSM 

har sett brister i kvaliteten av WSE:s rapportering av händelser och WSE:s förmåga att 

följa upp och dra erfarenheter av utsläppshändelser som inte klassificeras som kategori 2-

händelser. 

 

Vid föregående SSV bedömdes området som oacceptabelt då händelser med ansamlingar 

av uran i ventilationssystemet upprepades vid flera tillfällen. Händelserna bedömdes då ha 

potentiellt stor strålsäkerhetsmässig betydelse. SSM konstaterar att liknande händelser av 

inte har återupprepats under perioden för denna SSV:n. SSM kan även se att mycket har 

förändrats till det bättre inom området erfarenhetsåterföring även om det vid tillsyn 2018 

delvis kvarstod brister inom området erfarenhetsåterföring samt att det fanns brister kop-

plat till ledningssystemet. SSM ser positivt på det proaktiva arbetet med att förhindra åter-

upprepning av inträffade kategori 2-händelser. SSM vill lyfta vikten av att beakta system-

perspektivet av MTO.  
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Utifrån ovanstående underlag bedömer SSM området som acceptabelt. 

4.10 Fysiskt skydd och informationssäkerhet 
SSM har under den aktuella perioden genomfört två verksamhetsbevakningar en under 

maj 2019 [70] samt en under mars 2020 [71] vars syfte primärt har varit att följa upp 

rapporterade kategori 2-händelser inom fysiskt skydd samt att ge SSM en övergripande 

bild av hur det fysiska skyddet är uppbyggt och hur arbetet med informationssäkerhet 

bedrivs. Utöver detta har syftet även varit att skapa en övergripande bild av hur arbetet 

med hantering av skyddsvärd information bedrivs. Utöver verksamhetsbevakningarna har 

även en inspektion [72] genomförts under mars 2020 där syftet var att identifiera om WSE 

har planerade och förberedda åtgärder för att vid en förhöjd hotbild temporärt förstärka det 

fysiska skyddet enligt 4 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd 

(SSMFS 2008:12) om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar. WSE uppfyllde delvis 

kravet vid inspektionstillfället. 

 

WSE har under perioden rapporterat fyra händelser av kategori 2 som rör det fysiska 

skyddet. Två händelser inträffade under 2018 [73] [74] samt två under 2019 [75] [76] [77] 

(den händelse som inträffade under 2017 beskrevs i förra SSV:n). Under första delen av 

2020 har inga händelser av kategori 2 som rör det fysiska skyddet rapporterats. SSM har 

under verksamhetsbevakningen i mars 2020 då kategori 2 händelser från 2019 följdes upp 

observerat brister rörande informationssäkerhet kopplat till systemen för fysiskt skydd.  

 

Elva tillfälliga avsteg från säkerhetstekniska driftförutsättningar [78] [79] [80] [81] [82] 

[83] [84] [85] [86] [87] [88] är också anmälda under perioden där de flesta härrör från 

tillfälliga uppställningsplatser på bevakat område samt att tid för kompensatoriska åtgär-

der i STF behövts överskridas vid reparationer. 

 

SSM har under perioden fattat ett beslut om godkännande av uppdragstagare [89]. 

 

SSM har under perioden granskat en tillståndsansökan gällande förnyat tillstånd enligt 

kärntekniklagen [191]. SSM:s bedömning gjordes utefter den tillsyn som bedrivits under 

den aktuella tiden. Tillsynen identifierade inte några brister inom området fysiskt skydd. 

SSM bedömde, baserat på det och granskningen av tillståndsansökan, att WSE hade förut-

sättningar att leva upp till kraven i 4 § 1 och 4 punkten kärntekniklagen genom att åtgärder 

vidtagits för att förebygga sabotage och förhindra olovlig befattning med kärnämne och 

kärnavfall. SSM motiverade bedömningen med att WSE i sin ansökan på en övergripande 

nivå redovisat att det fysiska skyddet överensstämde med de föreskriftskrav som SSM har 

inom området. 

SSM:s värdering  

Under 2017 och 2018 genomfördes endast en begränsad tillsyn inom området men baserat 

på det tillsynsunderlag som finns från 2019 och början av 2020 bedöms området till 

acceptabelt, samma som föregående SSV.  

4.11 Säkerhetsanalyser och säkerhetsredovisning 
Vid granskning av ÅHB:n i juli 2019 [3] gjorde SSM bedömningen att WSE för område 

11a Säkerhetsanalyser inte uppfyllde 10 a § KTL. De brister som SSM identifierade var av 

sådan art att syftet med kravet inte kunde anses uppfyllt. Bristen rör att WSE inte i till-

räcklig utsträckning motiverat hur de säkerställer att säkerhetsredovisningen är aktuell. 

Bedömningen av detta krav har dock försvårats av att WSE inte använder samma definit-

ioner som SSM av vissa begrepp centrala för strålsäkerheten såsom barriär och säkerhets-

betydelse. 
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Vidare så har SSM vid en verksamhetsbevakning i februari 2020 gjort en uppföljning av 

ÅHB:n [35]. SSM konstaterade att WSE uppfyllt föreläggandepunkten för området i och 

med WSE:s redovisade åtgärdsplan för hantering av SSM:s identifierade brister enligt 

föreläggandet gällande ÅHB [90]. SSM ser positivt på det pågående arbetet inom WSE 

och vad som är planerat för att komma tillrätta med bristerna som SSM identifierade i sin 

granskning av WSE:s återkommande helhetsbedömning. 

 

I april 2020 inkom WSE med en anmälan [91] om reviderat avsnitt av säkerhetsredovis-

ning enligt 4 kap. 5 § SSMFS 2008:1. SSM har genomfört en granskning av anmälan [55]. 

Syftet med granskningen var att erhålla en samlad och välgrundad bild av hur WSE 

använder sig av begreppet ”barriär” och ifall WSE:s definition kan anses förenlig med 

SSMFS 2008:1 och SSMFS 2018:1. Syftet var även att granska WSE:s PSG och FSG av 

ärendet. SSM bedömde att WSE delvis uppfyllde krav i 2 kap. 1 § SSMFS 2008:1 samt 4 

kap. 3 § och 2 kap. 2 § SSMFS 2018:1. De brister som identifierats var att definitionen av 

barriär är för snäv samt att dokumentationen från PSG och FSG var bristfällig. Bristernas 

strålsäkerhetsbetydelse bedömdes på kort sikt vara liten. I det längre perspektivet kan 

strålsäkerhetsbetydelsen öka om inte bristerna åtgärdas. 

SSM:s värdering 

SSM har i tillsyn sett positivt på det pågående arbetet inom WSE för att komma tillrätta 

med de brister som identifierades vid granskningen av ÅHB. SSM identifierade brister 

inom området vid granskning av ÅHB:n som är kopplade till hur WSE säkerställer att 

säkerhetsredovisningen är aktuell. Detta gör att SSM bedömer området som acceptabelt, 

samma som vid föregående SSV. 

4.12 Säkerhetsprogram 
I maj 2017 lämnade WSE in ÅHB:n till SSM. SSM har i juli 2019 granskat den inkomna 

helhetsbedömningen, åtgärdsprogrammet och dokumenterat detta i en huvudrapport [3] 

med tillhörande områdesrapporter. SSM bedömde att WSE för område 12 Säkerhets-

program delvis uppfyller 10 a § KTL men att det finns brister. Om bristerna åtgärdas har 

WSE förutsättningar att upprätthålla och öka strålsäkerheten fram till nästa planerade 

helhetsbedömning. 

 

I WSE:s årsrapport för 2017 [92] anges att säkerhetsprogrammet för 2017 innehöll 18 

punkter. Tio åtgärder var enligt plan vid utvärderingstillfället och resterande relevanta 

åtgärder fördes över till säkerhetsprogrammet för 2018. 

 

I årsrapporten för 2018 [93] uppgav WSE att de har genomfört en samlad tvärfunktionell 

analys av alla kategori 2-händelser som har inträffat under 2018 och identifierat förbätt-

ringsförslag som skulle beaktas vid utformning av säkerhetsprogrammet för 2019. 

 

Säkerhetsprogrammet för 2019 [4] innehåller säkerhetshöjande aktiviteter/åtgärder inom 

flera olika områden, som exempelvis det strategiska initiativet kopplat till lednings-

systemet (SIMS), dosreducerande åtgärder, införandet av tvärfunktionella forum samt 

program för att förbättra framdriften inom avfall. Programmet för 2019 var vid fram-

tagning av WSE:s årsrapport för 2019 under utvärdering och ej genomförda åtgärder 

skulle föras över till säkerhetsprogrammet för 2020. 

 

Vid en verksamhetsbevakning i juni 2019 [21] följde SSM upp WSE:s arbete med det 

åtgärdsprogram som togs fram i samband med deras ÅHB. SSM efterfrågade hur arbetet 

följs upp och WSE gör detta genom att man vid framtagande av säkerhetsprogrammet 

mäter hur långt man kommit men att själva uppföljningen ägs av säkerhetschefen. 
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I mars 2020 gjorde SSM en granskning av WSE:s årsrapport för 2019 [94]. SSM bedömde 

då att WSE uppfyller kraven i 7 kap. 3 § och Bilaga 4 punkt 7 SSMFS 2008:1. 

SSM:s värdering 

SSM värderar området till tillfredställande. Detta då SSM vid tillsyn har sett att WSE har 

ett säkerhetsprogram och att de i det jobbar med åtgärder. SSM:s bedömning vid 

föregående SSV var ej bedömningsbart. 

4.13 Förvaring av anläggningsdokumentation 
I granskningen av WSE:s ÅHB i augusti 2019 gjorde SSM bedömningen att WSE för 

område 13 Hantering och förvaring av anläggningsdokumentation så uppfyllde WSE 

delvis 10 a § KTL. SSM noterade en brist på området avseende klassningen av brand-

skyddet. Vidare så har WSE inkommit med ett åtgärdsprogram [95] kopplat till bristerna 

identifierade i SSM:s granskning. WSE har för denna brist genomfört en inventering och 

ett brandtekniskt utlåtande har inhämtats i syfte att identifiera brister kopplat till brands-

kyddet i arkivlokaler. Åtgärder för bristerna planeras att vidtas under 2020 – 2021. 

 

I en verksamhetsbevakning i februari 2020 gjorde SSM en uppföljning av ÅHB:n [35]. 

SSM kunde då konstatera, i och med WSE:s redovisade åtgärdsplan för hantering av 

SSM:s identifierade brister enligt föreläggandet gällande ÅHB [90], samt SSM:s upp-

följning av planen i samband med denna verksamhetsbevakning att punkten om detta i 

föreläggandet nu var uppfylld. 

SSM:s värdering 

Vid föregående SSV värderades området till tillfredsställande och den bedömningen 

kvarstår då SSM bedömer att WSE:s plan åtgärdar bristerna.  

4.14 Hantering av kärnavfall 
SSM genomförde under augusti och september 2017 en samlad inspektion av Ledning, 

styrning och resurser inom områdena kärnämneskontroll, exportkontroll, avfall, friklass-

ning och strålskyddsföreståndarrollen på Westinghouse [23]. SSM bedömde att för om-

rådet avfall och friklassning så uppfylldes kraven endast delvis. Brister identifierades rela-

terade till krav om ansvar och samarbete, tillräcklig tid och förutsättningar för att utföra 

arbetsuppgifter samt brister inom kompetens och resurser. SSM bedömde att bristerna 

hade liten till måttlig strålsäkerhetsbetydelse på WSE:s förmåga att lagra avfall strålsäkert 

men att bristerna hade en stor påverkan på WSE:s förmåga att planera och genomföra om-

händertagande av avfall utan onödigt dröjsmål. SSM ansåg även att WSE behövde komma 

till rätta med det reaktiva beteendet och den bristande styrningen och planeringen av de 

mer övergripande och komplexa frågeställningarna inom avfalls- och friklassningsområdet 

samt att den långsiktiga planeringen och strategierna för avfallsfrågor behövde prioriteras. 

 

WSE anmälde i april 2018 med en reviderad avfallsplan 2018 [96]. SSM förelade i juni 

2018 [25] WSE att redovisa hur företaget hade åtgärdat de brister som identifierades vid 

inspektionen hösten 2017 [23]. Om bristerna kvarstod vid tidpunkten för föreläggandet 

skulle WSE redovisa ett åtgärdsprogram för hur bristerna skulle omhändertas. 

 

WSE inkom i september 2018 med ett åtgärdsprogram som svar på föreläggandet i juni 

2018 [97]. Granskningen av åtgärdsprogrammet slutfördes inte utan ny tillsyn utfördes 

[26] som resulterade i ett nytt föreläggande [33] vilket beskrivs nedan. Under avsnitt 4.2 

Ledning, styrning och organisation redogörs för WSE:s åtgärder för ledningssystemet som 

WSE vidtog som en åtgärd efter det första föreläggandet. 
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Vid kontroller i september 2018 upptäckte WSE att uranhaltiga ventilationsfilter som för-

varades i containrar innehöll mer uran än vad WSE:s register angav. Orsaken till diskre-

pansen var att den gammaspektrometriska mätmetoden WSE initialt använt till den första 

skattningen av uranhalt inte var tillämpbar på filter som innehöll höga halter uran. SSM 

följde upp denna händelse vid en verksamhetsbevakning [98] och den efterföljande hän-

delseutredningen vid ytterligare en verksamhetsbevakning [17]. Vid den senare framkom 

att WSE inte kunnat finna någon skriftlig dokumentation kopplad till beslutet att börja 

använda den gammaspektrometriska mätmetoden för att uppskatta halterna uran i filter. 

SSM konstaterade efter verksamhetsbevakningen att WSE inte i tillräcklig omfattning 

rådfrågat sakkunniga när man börjat tillämpa mätmetoden för ett nytt ändamål. SSM 

ansåg att det var ytterst besvärande att lagring av uran skett på helt felaktiga grunder och 

att mätmetoder tillämpats som inte varit ändamålsenliga. 

 

SSM genomförde i mars 2019 en uppföljande inspektion [26] av resurser, ansvar och 

befogenheter samt organisation, ledning och styrning av de delar av verksamheten som 

gäller utveckling av avfallsomhändertagande. Myndigheten bedömde att för utveckling av 

avfallsomhändertagande uppfyllde WSE inte bestämmelserna om organisation i 3 kap. 1 § 

SSMFS 2018:1, ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden i 3 kap. 2 § SSMFS 

2018:1, ledningssystem i 3 kap. 4 § SSMFS 2018:1, eller organisation, ledning och styr-

ning i 2 kap. 9 § 2 SSMFS 2008:1. SSM ansåg att strålsäkerhetsbetydelsen av bristerna 

inom området var stora då bristerna har direkt påverkan på WSE:s förmåga att leva upp 

till kravet i 5 kap. 3 § SSL om att radioaktivt avfall som har uppkommit i verksamheten så 

snart som möjligt och rimligt ska hanteras och vid behov slutförvaras på ett från strål-

skyddssynpunkt godtagbart sätt. 

 

SSM genomförde i maj 2019 en verksamhetsbevakning med syftet att inhämta kunskap 

om WSE:s avfallsströmmar och avfallsslag [99]. SSM konstaterade att källsorterings-

systemet för avfall kunde utvecklas ytterligare. Det gällde dels förutsättningarna för att 

sortera avfallet i olika kategorier, dels med avseende på de screeningmätningar som görs. 

Verksamhetsbevakningen berörde särskilt hanteringen av det brännbara avfallet och 

metall. 

 

SSM genomförde i juni 2019 en verksamhetsbevakning om utveckling av WSE:s avfalls-

omhändertagande [100]. SSM konstaterade att för de avfallskategorier som innehåller i 

särklass mest uran (filter, lakrester, filtermassa) saknas godkända avyttringsvägar (deponi, 

SFL) liksom för ett flertal andra avfallskategorier. WSE har alltjämt ont om lagringsytor 

och det krävs omfattande logistik för att frigöra ytor för mellanlagring av avfall. Ett över-

gripande utvecklingsprogram saknas för de avfallskategorier som enligt avfallsplanen är 

prioriterade. Vid verksamhetsbevakningen konstaterades även att WSE har mycket arbete 

kvar gällande hur omhändertagandet av avfall optimeras samt även att tillräckliga åtgärder 

vidtas för att minimera förekomsten av radioaktiva ämnen i avfallet. SSM ansåg även att 

avfallsplanen var otydlig. 

 

SSM förelade WSE i augusti 2019 om åtgärder för omhändertagande av kärnavfall [33]. 

Föreläggandet omfattade fem punkter där WSE i korthet skulle: 

 vidta åtgärder för omhändertagande av kärnavfall i verksamheten och redovisa dessa, 

 vidta åtgärder för att säkerställa att tillräcklig kompetens, tillräckliga resurser och tid 

finns i organisationen för att utveckla metoder för omhändertagande och för att ta om 

hand avfall, 

 uppdatera sitt ledningssystem i de delar som avser omhändertagande av avfall och 

utvecklingsarbetet för omhändertagande av avfall, 

 utveckla bolagets avfallsplan, 
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 var sjätte månad inkomma med en redovisning av framdrift gällande administrativa 

och personella resurser av betydelse för  

o utvecklingsarbete och omhändertagande av avfall,  

o framdrift i utvecklingsarbetet av omhändertagande av avfall för respektive 

avfallskategori i jämförelse med avfallsplanen,  

o framdrift i omhändertagandet av avfall för respektive avfallskategori i 

jämförelse med avfallsplanen som minst omfattar omhändertagen mängd 

avfall, utförda steg i omhändertagandet och avstämning mot upprättade 

tidsplaner och eventuella omprioriteringar med motivering. 

Skälen till föreläggandet var att SSM bedömde att WSE inte har vidtagit tillräckliga åt-

gärder för att uppfylla kravet på hantering och slutförvaring av radioaktivt avfall så snart 

som möjligt och rimligt samt kravet på att omhändertagande av visst avfall ska ske utan 

onödigt dröjsmål. SSM bedömde även att WSE hade brister i sitt arbete med utveckling av 

metoder för omhändertagandet av avfall för de avfallskategorier där metoder för omhän-

dertagande saknas samt att WSE hade brister i omhändertagandet av lagrat avfall. Vidare 

var skälen till föreläggandet att SSM bedömde att organisationen var underdimensionerad 

avseende personella resurser för bland annat strategiskt avfallsarbete, utveckling av om-

händertagande för avfall samt vidareutveckling av omhändertagande. SSM bedömde 

också att WSE:s ledningssystem behövde utvecklas för att stödja ett ändamålsenligt om-

händertagande av avfallet. Vad gäller separering av avfall med olika egenskaper så 

bedömde SSM att de avfallskategorier som WSE tillämpar i en del fall behöver delas upp 

för att avfallet ska kunna tas om hand på olika sätt. SSM bedömde även att WSE:s avfalls-

plan behövde utvecklas i flera avseenden för att uppfylla kraven och stödja ett ändamåls-

enligt omhändertagande av avfallet. 

 

I SSM:s granskning i augusti 2019 av WSE:s ÅHB [3] bedömde SSM sammantaget att 

WSE delvis uppfyllde 10 a § KTL för området men att det fanns brister. Myndigheten be-

dömde att om bristerna åtgärdas har WSE förutsättningar att upprätthålla och/eller öka 

strålsäkerheten fram till nästa planerade helhetsbedömning. Flertalet av de brister som 

SSM identifierade kopplade till WSE:s redovisning. Myndigheten identifierade även bris-

ter mot krav gällande att kärnavfall ska omhändertas utan onödigt dröjsmål, samt att sär-

skilda avfallsplaner och särskilda avfallsbeskrivningar ska upprättas. SSM såg det som en 

klar brist att det av WSE:s redovisning för flertalet krav inte heller tydligt framgick hur 

WSE motiverade kravuppfyllnad. SSM bedömde att bristernas sammanvägda strålsäker-

hetsbetydelse i liten omfattning påverkade WSE:s förmåga att lagra avfall strålsäkert på 

kort sikt men i större omfattning försvårar och medför förseningar för WSE att omhänd-

erta avfall på det sätt företaget behöver. På längre sikt medför det växande avfallslagret 

ökande risker för personal då alltmer hantering krävs av avfallet på bland annat container-

gården. Avsaknaden av redogörelse för hur WSE fortsatt ska kunna lagra avfall utan pla-

nerat omhändertagande bedöms kunna medföra en större påverkan på förmågan att strål-

säkert lagra avfall om framåtsyftande planer för avfallslagring även saknas i realiteten. 

 

I SSM:s granskning i augusti 2019 [1] av WSE:s ansökan om förnyat tillstånd enligt KTL 

bedömde SSM för området kärnavfall att det föreligger brister i WSE:s verksamhet. SSM 

bedömde att WSE bland annat inte hade vidtagit tillräckliga åtgärder för att uppfylla 

kraven i 5 kap. 3 § 1 SSL och i 6 kap. 1 § SSMFS 2008:1 på att hantering och slutför-

varing av radioaktivt avfall ska ske så snart som möjligt och rimligt samt kravet på att 

omhändertagande av kärnavfall ska ske utan onödigt dröjsmål. Detta då SSM bedömde att 

WSE för området bland annat inte uppfyllde bestämmelserna om organisation i 3 kap. 1 § 

SSMFS 2018:1, om ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden i 3 kap. 2 § SSMFS 

2018:1, om ledningssystem i 3 kap. 4 § SSMFS 2018:1 och organisation, ledning och 

styrning i 2 kap. 9 § 2 i SSMFS 2008:1. I SSM:s yttrande över ansökan till regeringen [2] 
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bedömde SSM att frågan om WSE:s hantering av kärnavfall fortsatt kan hanteras inom 

ramen för SSM:s tillsyn. 

 

SSM genomförde i november 2019 en granskning [101] av WSE:s anmälan [102] om 

organisationsändring med anledning av att rollen strategiska uppdrag inom strålsäkerhets- 

och avfallsområdet skulle få en förändrad placering i organisationen. SSM kunde, utifrån 

anmälan inte säkert avgöra hur förändringen i organisationen skulle påverka förutsättning-

arna för avfallsstrategin eller resterande delar av avfallsorganisationen. 

 

WSE inkom med svar på föreläggandet i november 2019 [42] och i mars 2020 redovisning 

enligt kravet på halvårsredovisning [103]. SSM slutförde granskningen i juli 2020 [41] av 

WSE:s redovisning av de åtgärder [42] som genomförts som svar på föreläggandet [33] 

samt av den reviderade avfallsplan [104] som WSE inkommit med som svar på förelägg-

andet. Granskningen omfattade även WSE:s första halvårsrapportering enligt punkt 5 i 

föreläggandet. SSM bedömde att WSE på flera punkter inte uppfyllde föreläggandet och 

flera brister identifierades i WSE:s redovisning, både i förhållande till kraven i förelägg-

andet och i förhållande till grundläggande krav gällande omhändertagande av radioaktivt 

avfall. En generell brist i redovisningen var att det saknades förklaringar till innehållet och 

redovisningen, samt bakomliggande analyser som i tillräcklig omfattning underbyggde 

redovisningen. SSM bedömde att bristerna sammantaget hade stor strålsäkerhetsbetydelse 

då de har direkt påverkan på bland annat WSE:s förmåga att leva upp till kravet i 5 kap. 

3 § SSL om att radioaktivt avfall så snart som möjligt och rimligt ska hanteras och vid 

behov slutförvaras på ett från strålskyddssynpunkt godtagbart sätt. Bristerna har även en 

stor påverkan på WSE:s förmåga att leva upp till kravet i 6 kap. 1 § SSMFS 2008:1 att 

mängden kärnavfall och dess innehåll av radioaktiva ämnen ska begränsas så långt som 

rimligen är möjligt och att kärnavfall ska omhändertas utan onödigt dröjsmål efter dess 

uppkomst. Baserat på WSE:s redovisning bedömde SSM att WSE inte hade genomfört 

tillräckliga åtgärder för utveckling av metoder för omhändertagande av avfall för de 

avfallskategorier som saknar detta, planering av omhändertagande av avfall, och analys, 

förstärkning och utveckling av organisation och ledningssystem, för att inom rimlig tid 

komma tillrätta med det under lång tid eftersatta arbetet med omhändertagande av radio-

aktivt avfall från bränslefabriken. 

 

WSE har inkommit med årsrapportering för avfall för 2017, 2018 och 2019 [105] [106] 

[107]. I granskning av rapporten för 2018 [106] bedömde SSM att rapporteringen inte var 

i enlighet med kraven i SSMFS 2018:1. Rapporteringen var inte heller i enlighet med vill-

kor för dispensen för deponering [29]. WSE inkom i maj 2019 med en korrigerad årsrap-

port avseende avfall för kalenderåret 2018 [106]. 

 

SSM granskade även WSE:s årsrapportering för 2019 [107] och lämnade gransknings-

rapport i april till WSE [108] tillsammans med en begäran om en reviderad rapport för 

avfall [109]. SSM bedömde att WSE inte uppfyllt kraven på rapportering av avfall enligt 

5 kap. 13 § SSMFS 2018:1 och att WSE endast delvis uppfyllt krav på rapportering av 

avfall enligt villkor 9 i dispens för deponering [29]. WSE inkom med en reviderad års-

rapport för avfall i juni 2020 [110]. SSM har påtalat att ytterligare behov finns av revide-

ring av årsrapporten för avfall för 2019 då det uppdagats att containrar med metall som 

skickats till Cyclife för smältning felaktigt var registrerade som lagrade hos WSE [111] 

samt med anledning av händelsen med avsaknad av ommätning vid ompackning av bygg-

avfall [112]. SSM har påtalat för WSE att raffinat även ska redovisas i årsrapportering för 

avfall. I arbetet med denna SSV och sammanställningen av det radioaktiva avfall som 

uppstått under perioden så identifierades ytterligare brister i årsrapporteringarna för 2017 

och 2018 [10]. 
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I juni 2020 genomfördes ett möte om lakningsförsök och lagring av raffinat [113]. Mötet 

genomfördes med anledning av att SSM fått divergerande uppgifter om det går att genom-

föra lakningsförsök under tiden som WSE tillfälligt lagrar raffinat från uranåtervinningen i 

avvaktan på beslut för ansökan om villkorsändring för deponering av kalciumhydroxid 

[114]. Myndigheten konstaterade att situationen med lagring av raffinat föreföll ansträngd 

med stora mängder i lager och begränsad kapacitet för att lagra ytterligare volymer. Även 

andra faktorer har påverkat WSE:s möjligheter att genomföra lakningsförsök utöver det 

faktum att raffinatet inte kan hanteras via neutraliseringen i dagsläget. SSM konstaterade 

att WSE planerar att kunna omhänderta den uranhaltiga vätskan från fortsatta laknings-

försök via det normala flödet via neutraliseringen när produktionen av BWR-bränsle åter 

är igång. SSM kunde därför inte se att en villkorsändring för deponering av kalcium-

hydroxid är en nödvändig förutsättning för att kunna fortsätta med lakningsförsöken. SSM 

konstaterade att lakningsförsöken stått still även under den tidsperiod då WSE kunde om-

händerta raffinatet via neutraliseringen. SSM noterade att endast två lakningsförsök hade 

genomförts fram till dess att raffinatet behövde börja lagras. SSM ansåg att det var an-

märkningsvärt att WSE hade så svag framdrift med lakningsförsöken. 

SSM:s värdering 

Under perioden har ett flertal brister identifierats. WSE har åtgärdat problem med felaktig 

uppskattning av uran i ventilationsfilter som lagras. SSM konstaterade att lagring av uran 

skett på helt felaktiga grunder och att mätmetoder tillämpats som inte varit ändamålsen-

liga. 

 

WSE har vid flera tillfällen uppdaterat årsrapporteringen för avfall för 2019 men myndig-

heten har identifierat ytterligare brister i rapporteringen. SSM har i flera tillsynsinsatser 

[1] [3] [23] [25] [26] [33] konstaterat att WSE inte uppfyller kravet i 5 kap. 3 § SSL om 

att radioaktivt avfall så snart som möjligt och rimligt ska hanteras och vid behov 

slutförvaras på ett från strålskyddssynpunkt godtagbart sätt. I granskningsrapporten [41] 

av WSE:s åtgärder efter det senaste föreläggandet om åtgärder för kärnavfall [33] 

bedömde SSM att WSE på flera punkter inte uppfyllde föreläggandet och flera brister 

identifierades i WSE:s redovisning. Bristerna bedömdes sammantaget ha stor strål-

säkerhetsbetydelse då de har direkt påverkan på bland annat WSE:s förmåga att leva upp 

till kravet i 5 kap. 3 § SSL. Bristerna har även en stor påverkan på WSE:s förmåga att leva 

upp till kravet i 6 kap. 1 § SSMFS 2008:1 om att mängden kärnavfall och dess innehåll av 

radioaktiva ämnen ska begränsas så långt som rimligen är möjligt och att kärnavfall ska 

omhändertas utan onödigt dröjsmål efter dess uppkomst. SSM anser att WSE inte har 

genomfört åtgärder som står i proportion till det arbete som WSE behöver utföra för att 

inom rimlig tid komma tillrätta med arbetet med omhändertagande av radioaktivt avfall 

från bränslefabriken. 
 

Baserat på ovanstående värderar SSM området som oacceptabelt. SSM:s bedömning vid 

föregående SSV var tillfredsställande. 

4.15 Kärnämneskontroll, exportkontroll och transportsäkerhet 

4.15.1 Kärnämnes- och exportkontroll 
SSM genomförde under augusti och september 2017 en samlad inspektion av Ledning, 

styrning och resurser inom områdena kärnämneskontroll, exportkontroll, avfall, friklass-

ning och strålskyddsföreståndarrollen på Westinghouse [23]. Identifierade brister finns 

beskrivna under avsnitt 4.2 Ledning, styrning och organisation. SSM har inte följt upp 

WSE:s åtgärder specifikt för område kärnämneskontroll och exportkontroll. 
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Vid granskningen av WSE:s återkommande helhetsbedömning i juli 2019 [3] gjorde SSM 

bedömningen att underlaget för område 15a, kärnämneskontroll och exportkontroll, ej var 

granskningsbart. WSE förelades att redovisa en ny uppdaterad systematisk bedömning av 

området kärnämnes- och exportkontroll och de åtgärder som den föranleder [90]. Den 

uppdaterade bedömningen inkom till SSM i september 2020 [115]. 

 

I augusti 2019 genomförde SSM en granskning av området kärnämneskontroll [1] i sam-

band med WSE:s ansökan om förnyat drifttillstånd enligt KTL. I sitt yttrande till rege-

ringen konstaterade SSM att WSE då inte fullt ut uppfyllde kravbilden men att de brister 

som identifierats var av liten betydelse för strålsäkerheten samt att WSE hade förutsätt-

ningar att bedriva verksamheten på sådant sätt att Sverige kan uppfylla de förpliktelser 

som följer av internationella överenskommelser i syfte att förhindra spridning av kärn-

vapen [2]. 

 

Under perioden har 15 internationella inspektioner genomförts rörande kärnämneskontroll 

av IAEA och EU-kommissionen gemensamt. SSM deltog vid samtliga av dessa inspek-

tioner [116] [117] [118] [119]. Den inspektion som rörde den årliga inventeringen av 

kärnämne på bränslefabriken den 5–10 juli 2020 [120] skedde strax efter SSV-perioden 

och även där deltog IAEA, EU-kommissionen och SSM. 

 

Vid de internationellt initierade kärnämneskontrollinspektionerna där SSM deltog under 

2017–2020 gjordes följande observationer av SSM: WSE har i allmänhet konstaterats ha 

god kontroll på det fysiska kärnämnesinventariet och har förberett inspektioner väl, både 

vid årliga inventeringar och vid inspektioner som meddelats med kort varsel (48 h). SSM 

har dock noterat brister i bokföringssystemet gällande material av olika anrikningskate-

gorier, senast vid den årliga inventeringen i juli 2019 [121]. Dessa brister kvarstod sedan 

föregående granskningsperiod. I samband med den granskning som initierades inom före-

gående SSV-period [122] förelades WSE att redovisa sin tillverkningsprocess, med speci-

ellt fokus på var material av olika anrikningskategorier blandas. Svar på föreläggandet 

inkom till SSM i september 2016 [123]. Vid den årliga inventeringen i juli 2020 observe-

rades inga brister i bokföringen som direkt kunde kopplas till kategoriförändringar. 

 

Under hösten 2019 noterade SSM att WSE:s bokföring inte överensstämde med nationella 

kärnämnesregistret gällande två avtalskoder [124]. Problemet kvarstod under första halvan 

av 2020 och hanteras vidare i föreläggande [125] där SSM begärt att WSE ska inkomma 

med en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen inkom till SSM i september 2020 [126]. 

 

Vidare har SSM vid två tillfällen konstaterat brister som kan kopplas till förberedelser in-

för inspektion på WSE [127] [120]. Bristerna rörde aktualiteten i utdelat underlag i sam-

band med inspektionen respektive tillgång till personal under inspektionsaktiviteterna. Vid 

det senare tillfället konstaterades även att WSE brustit i att skillnader förekom mellan den 

aktuella inventarielistan och observationer gjorda under inspektionstillfället. 

 

Vad avser exportkontroll har SSM inte genomfört några granskningar av kravuppfyllnad 

gällande Rådsförordning 428/2009 om exportkontroll av produkter med dubbla använd-

ningsområden samt Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användnings-

områden. Den anmälan från WSE om export och överföring utan giltigt tillstånd enligt 

rådets förordning 428/2009 om exportkontroll av produkter med dubbla användnings-

områden [128] som beskrevs i den förra SSV:n ledde till åtalsanmälan. Säkerhetspolisen 

meddelade den 20 juni 2017 att åklagaren beslutat att lägga ner fallet då brott inte kunnat 

styrkas [129]. 
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SSM:s värdering 

Utifrån genomförda tillsynsinsatser 2017 –2020 bedömer SSM att WSE:s arbete inom 

kärnämneskontroll är acceptabelt, vilket är samma bedömning som gjordes vid föregå-

ende SSV. Tidigare uppmärksammade problem i bokföringssystemet gällande material av 

olika anrikningskategori kvarstod under stora delar av perioden och det är inte fullt klar-

lagt att de åtgärder som vidtagits har haft avsedd effekt. Vidare har observationer av 

brister rörande bokföring och förberedelser inför inspektion tillkommit under perioden. 

Rörande de tillkomna bristerna har WSE ännu inte visat hur dessa ska åtgärdas. Bristerna i 

WSE:s arbete inom kärnämneskontroll bedöms vara av liten strålsäkerhetsbetydelse. 

 

Gällande exportkontroll har SSM inte genomfört några nya tillsynsinsatser under 2017-

2020 och området bedöms därmed som inte bedömningsbart. 

4.15.2 Transportsäkerhet 
I augusti 2017 genomförde SSM, tillsammans med franska ANS och IRSN, tillsyn av 

underhåll av transportförpackningen ”Traveler” vid WSE. Underhållsprogrammet vid 

WSE bedömdes då fungera bra och tillfredställande men WSE behövde införa ett sätt att 

bättre skilja på vilka förpackningar som genomgått kontroll/underhåll. Som förbättrings-

förslag angavs att även underhållsstatus införs i den mjukvara som kontrollerar var 

enskilda förpackningar befinner sig och om de används för transport [130]. 

 

SSM har inte, utöver ovan nämnda verksamhetsbevakning, genomfört någon tillsyn på 

området transportsäkerhet under den aktuella perioden. 

 

SSM bedömer att WSE för område 15b transportsäkerhet uppfyller 10 a § lagen (1984:3) 

om kärnteknisk verksamhet samt de krav som följer av lagen (2006:263) om transport av 

farligt gods. 

 

I granskningen av WSE:s ÅHB i augusti 2019  [3] gjorde SSM bedömningen att WSE för 

område 15b transportsäkerhet uppfyller 10 a § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 

samt de krav som följer av lagen (2006:263) om transport av farligt gods. 

SSM:s värdering 

Vid föregående SSV värderades området transportsäkerhet till tillfredställande. Det finns 

inga indikationer på att verksamheten inom området har förändrats varför SSM värderar 

området som tillfredsställande. 

4.16 Personstrålskydd 
WSE lämnar årligen in en rapport om persondoserna på anläggningen. SSM har värderat 

två av dessa, 2016 och 2017 [131] [132]. Under inledningen av SSV-perioden låg kollek-

tivdosen hos personalen på bränslefabriken strax över 300 mmanSv. Under perioden har 

den ökat till cirka 400 mmanSv för 2018 och sedan sjunkit något för 2019. Orsaken till 

ökningen av kollektivdos är högre intecknade effektiva stråldoser framför allt på grund av 

ökad luftkontamination på BPA. Den ökning i extern dos som kan noteras för 2019 går 

enligt WSE att härleda till nya känsligare dosimetrar som detekterar lägre strålnings-

energier på ett bättre sätt. 

 

WSE har skyldighet att årligen utvärdera sitt arbete med optimering av strålskyddet och 

att delge SSM denna utvärdering. SSM har under perioden värderat och delvis granskat 

dessa utvärderingar [133] [134] [135]. Inledningsvis under perioden förbättrade WSE sin 

utvärdering men för 2019 redovisade WSE inte en tydlig utvärdering av området. SSM 
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konstaterade dock vid denna värdering [135] att WSE på företagsnivå hade ändamåls-

enliga mål för strålskyddsverksamheten. Vid en inspektion i november 2019 [18] följde 

SSM upp WSE:s arbete med optimering av strålskyddet. SSM bedömde då verksamheten 

mot fem krav kopplade till optimering av strålskyddet. SSM bedömde att WSE uppfyllde 

tre av kraven och delvis uppfyllde de övriga två. Bristerna SSM identifierat bestod i att 

WSE inte arbetade med optimering av strålskyddet inom den verksamhet som omfattar 

inkapslat uran. Bristen bestod bland annat i att ansvarig chef inte hade kännedom om de 

rutiner som gällde för strålskyddet inom hans ansvarsområde. Inom denna verksamhet är 

de årliga stråldoserna relativt låga i förhållande till annan verksamhet på WSE, av detta 

skäl bedömdes bristen ha liten betydelse för strålsäkerheten. 

 

SSM förelade i april 2016 WSE att inkomma med en egenutvärdering avseende kompe-

tens och utbildning inom strålskyddsområdet [136]. Denna egenutvärdering har SSM 

granskat under innevarande SSV-period [30]. SSM bedömde att WSE:s redovisning talade 

för att fyra av åtta krav som ingick i granskningen var uppfyllda. För de övriga fyra 

kraven bedömde SSM att egenutvärderingen talade för att dessa delvis var uppfyllda. 

Detta då egenutvärderingen saknade tydliga beskrivningar av hur WSE levde upp till 

dessa krav. SSM har också följt upp kompetensfrågorna inom strålskyddet vid en verk-

samhetsbevakning i februari 2019 [17]. SSM konstaterade då utifrån de stickprov som 

genomfördes att personal med strålskyddsuppgifter hade den kompetens som krävs för 

deras arbetsuppgifter. Dock noterade SSM att den utbildning som WSE avsåg skulle ge 

tillräcklig kompetens, ej var tillräcklig. SSM noterade att kompetensen delvis erhölls 

genom andra utbildningsmoment som strålskyddet ej var involverade i. 

 

SSM har under augusti och september 2017 genomfört en inspektion som bland annat 

syftade till att granska strålskyddsföreståndarens roll i organisationen [23]. SSM bedömde 

vid inspektionen att WSE uppfyllde de granskade kraven inom detta område. 

 

Under hösten 2018 informerade WSE SSM om att luftkontaminationen på verkstaden 

BPA successivt hade ökat under året [16]. Detta ledde i slutändan till att interndoserna för 

2018 ökade markant hos personalen på verkstaden. SSM konstaterade vid en verksamhets-

bevakning [16] att utvecklingen var oroande men att SSM såg positivt på de aktiviteter 

WSE företog för att komma till rätta med detta. SSM förelade också WSE att halvårsvis 

redovisa framdriften för de åtgärder man vidtog [65]. SSM har sedan denna händelse följt 

utvecklingen på BPA [17] [46]. och kunnat notera att WSE i perioder fått ned halterna av 

uran i luften på BPA. WSE har bland annat infört krav på andningsmasker hos personalen 

vid behov och byggt upp tält kring de utrustningar som misstänks bidra mest till luftkon-

taminationen. Detta har resulterat i att interndoserna under senare delen av denna period 

varit relativt låga. 

 

I november 2019 ansökte WSE om godkännande av en strålskyddsexpertfunktion och 

godkännande av en ny ersättande strålskyddsföreståndare [137] och SSM godkände 

WSE:s ansökan. Denna ansökan innebar att WSE utökade sin strålskyddsexpertfunktion 

till att inkludera mer kompetens rörande avfallsfrågor och mätning av joniserande strål-

ning. 

 

Under SSV-perioden har SSM även granskat [138] den helhetsbedömning WSE genom-

fört av området strålskydd i samband med WSE:s återkommande helhetsbedömning. SSM 

fann vid granskningen att den inlämnade redovisningen hade ett antal brister i form av att 

avsaknad av motiveringar och värderingar. Den bedömdes därför bara delvis uppfylla 

kravet i kärntekniklagen på en helhetsbedömning. 
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I samband med WSE ansökan om förnyat verksamhetstillstånd enligt strålskyddslagen 

bedömde SSM [1] att WSE hade förutsättningar att leva upp till kravbilden inom 

strålskyddsområdet under en ny tillståndsperiod. 

 

Under perioden granskade SSM WSE:s återkommande helhetsbedömning som bland 

annat inkluderade värderingar av verksamheten kopplad till persontrålskydd. SSM 

bedömde att WSE delvis uppfyllde kraven på en helhetsbedömning. De brister SSM 

identifierade handlade framför allt om avsaknad av motiveringar i det redovisade 

underlaget. 

SSM:s värdering 

Under den innevarande SSV-perioden har WSE:s strålskyddsorganisations arbete i stort 

gått i en positiv riktning. WSE har bland annat utökat sin strålskyddsexpertfunktion och 

individerna som ingår har på ett bra sätt bidragit till ett förbättrat strålskydd. Dock pekar 

SSM:s tillsyn på att det fortfarande finns områden som behöver förbättras. Bland annat 

saknar personer i ledande ställning inom vissa delar av produktionen förståelse för strål-

skyddsfrågor och vilket ansvar man som arbetsledare har inom dessa frågor. 

 

Under perioden har kollektivdoserna hos personalen på anläggningen tidvis ökat markant, 

detta framför allt på grund av förhöjd luftkontamination på en av verkstäderna. Grund-

orsaken till detta ligger troligen utanför strålskyddsorganisationen kontroll men ökning-

arna har tidvis varit så pass stora att SSM värderar området som acceptabelt, trots att 

utvecklingen inom strålskyddet på anläggningen i övrigt på många sätt varit positiv. 

4.17 Utsläpp av radioaktiva ämnen, omgivningskontroll och 
friklassning 

4.17.1 Utsläpps- och omgivningskontroll 
Under perioden har SSM genomfört en inspektion och en verksamhetsbevakning rörande 

utsläpp, samt en verksamhetsbevakning inom område omgivningskontroll. Vidare har 

SSM genomfört granskningar av funktionskontroller av utsläppssystem, nya beräknings-

metoder för utsläpp, WSE:s ÅHB samt granskning och värdering av årsrapportering. SSM 

har tagit beslut om ny metod för beräkning av dos till allmänhet samt föreläggande om 

uttag av prover och rapportering. SSM har även genomfört en jämförelsemätning med de 

kärntekniska anläggningarna. 

 

SSM genomförde en verksamhetsbevakning i oktober 2018 av provtagning och beredning 

av miljöprov vid WSE [31]. WSE genomför nästan all provtagning i egen regi, förutom 

sediment som tas av ackrediterade provtagare på SYNLAB samt rötslam och utgående 

vatten som provtas av personal vid reningsverket i Mälarenergis regi. Proverna provbereds 

på WSE som genomför analyser av gammastrålande nuklider medan ett externt labora-

torium utför analys av uran- och toriumisotoper med ICP-MS. I kommande föreskrifter 

förändras kravbilden och tillståndshavarna ska ansvara för framtagande och genomförande 

av programmen för kontroll av radioaktiva ämnen i miljön. SSM påpekade att WSE kan se 

över och anpassa sitt omgivningskontrollprogram så att det är utformat för att passa 

anläggningens verksamhet. SSM upplevde att provtagning och provhanteringen vid WSE 

sköttes med engagemang, ordning och reda enligt dokumenterade rutiner. SSM fann dock 

att eftersom det generellt är provtagningen som bidrar mest till osäkerheterna i det slutliga 

mätresultatet är det sårbart att det endast finns en person vid WSE som genomför provtag-

ningen. Denne har lärts upp muntligt och arbetar efter kortfattade instruktioner och per-

sonlig erfarenhet. Vidare fann SSM att provberedningen genomfördes på ett bra sätt och 

hanteringen verkar mindre sårbar då det är flera personer som kan utföra uppgifterna. 
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SSM såg positivt på WSE:s planer att ordna större och mer lämpliga lokaler för denna 

verksamhet. SSM ansåg att det vore gynnsamt om den personal som arbetar med prov-

tagning och provberedning bereds möjlighet till erfarenhetsutbyte och metodutveckling 

med t.ex. motsvarande roller vid övriga kärntekniska anläggningar. Sammanfattningsvis 

fick SSM en bra bild av hur proverna tas, hanteras och bereds inför analys och hur detta 

styrs och kvalitetssäkras. 

 

SSM genomförde i september 2019 en verksamhetsbevakning avseende utsläpp av uran 

från WSE [139]. Vid verksamhetsbevakningen fann SSM att begrepp och uttryck inte 

användes konsekvent i samband med beskrivningar av ventilations- och utsläppsövervak-

ningssystem. Extra tydlighet behövs framöver från såväl WSE:s som SSM:s sida. System-

nummer bör anges tillsammans med annan benämning för att undvika missförstånd. 

Vidare upplevde SSM att WSE:s rutiner kring rapportering av strålskyddsmässiga händ-

elser avseende ökade utsläpp var otydliga. Detsamma gäller hur WSE omhändertar obser-

vationer som SSM framfört i rapporter från verksamhetsbevakningar eller identifierade 

förbättringsområden i förhållande till strålskyddskrav. Under de senaste åren har flera 

händelser med ökade utsläpp av uran inträffat och under en längre tid har det funnits indi-

kationer på att mätresultat från olika delkanaler inte stämmer överens. Varje händelse har 

hanterats som en enskild händelse och något helhetsgrepp för att komma till rätta med 

grundorsaken har inte gjorts. Detta gör att tillförlitligheten i utsläppsrapporteringen från 

WSE kan ifrågasättas på sikt. 

 

En inspektion genomfördes i maj 2020 via Skype [40] mot kraven i 11–14, 19 och 28 §§ 

SSMFS 2008:23 och 3 kap. 9 § SSL. Sammanfattningsvis har SSM vid inspektionen 

identifierat brister i nio av tolv granskade krav. Flera av bristerna handlade om att SSL:s 

bestämmelser om tillämpning av befintlig teknisk kunskap inte beaktats i tillräcklig om-

fattning vid WSE. Andra brister var att utsläppregleringen inte har inarbetats i anlägg-

ningsändringsprocessen i tillräcklig omfattning. Sammantaget bedömdes bristerna ha en 

liten strålsäkerhetsbetydelse men kan på längre sikt, om bristerna inte åtgärdas, få en 

måttlig strålsäkerhetsbetydelse. SSM ville också lyfta fram att skydd av miljön också 

omfattas av regleringen gällande strålskydd. 

 

SSM har genomfört en granskning mars 2017 gällande funktionskontroller av utsläpps-

system för WSE [140]. SSM bedömde att tillsammans med annan dokumentation upp-

fyllde WSE SSM:s beslut avseende redovisning av funktionskontroller och underhåll av 

utsläppssystem. Det övriga underlaget bestod av kompletterande frågor som SSM begärde 

svar på [141] samt granskning efter föreläggande till följd av felkopplad avfallsvattenled-

ning [142] och granskning av doskonsekvenser för Th-230 [143]. WSE redovisade flera 

viktiga aspekter avseende representativ provtagning och argumenterade på ett tillräckligt 

sätt för sin inställning till standarden SS-ISO 2889:2010. Det framgick också att WSE 

kontrollerade funktionen för utsläppssystem regelbundet och att det fanns referenser till 

aktuellt underlag. 

 

SSM har genomfört en granskning av PREDO [144] i mars 2019. SSM har granskat och 

funnit att WSE har uppfyllt bestämmelsen i 5 § SSMFS 2008:23 om att underlag för 

gjorda dosuppskattningar och den metodik som används för att beräkna sambandet mellan 

utsläppt aktivitet och effektiv dos ska inlämnas till SSM för granskning. För WSE tillkom 

ett särskilt förbättringsområde avseende partikelstorlekens inverkan på depositionsberäk-

ningarna. Detta då beräkningarna genomförts på samma sätt för WSE som för övriga an-

läggningar trots att partikelstorleken avviker mot övriga anläggningar. SSM kommer att 

följa upp resultaten från granskningen i tillsyn under år 2020 och framåt [145]. 

 

SSM har granskat WSE:s ÅHB [3] i april 2019 och bedömde att WSE delvis uppfyllt 

kravet i 10 a § KTL för området. SSM ansåg att skyddet av miljön generellt borde lyftas 

https://ssm-tillda/ssv/superVision/show/122012?q=YmVhbjovL3N1cGVyVmlzaW9uU2VydmljZS9saXN0P3NpdGVzPUJyJUMzJUE0bnNsZWZhYnJpa2VuJnRvRGF0ZT0yMDIwLTA2LTMwJiZyZWd1bGF0aW9uLmY0PSZyZWd1bGF0aW9uLmYyPTIzJnJlZ3VsYXRpb24uZjE9MjAwOCYmJnJlZ3VsYXRpb24xPTIwMDgmZnJvbURhdGU9MjAxNy0wMS0wMSZyZWd1bGF0aW9uVHlwZT1TU01GUyZyZWd1bGF0aW9uMj0yMw%3D%3D&i=126703%2C126704%2C126705
https://ssm-tillda/ssv/superVision/show/122012?q=YmVhbjovL3N1cGVyVmlzaW9uU2VydmljZS9saXN0P3NpdGVzPUJyJUMzJUE0bnNsZWZhYnJpa2VuJnRvRGF0ZT0yMDIwLTA2LTMwJiZyZWd1bGF0aW9uLmY0PSZyZWd1bGF0aW9uLmYyPTIzJnJlZ3VsYXRpb24uZjE9MjAwOCYmJnJlZ3VsYXRpb24xPTIwMDgmZnJvbURhdGU9MjAxNy0wMS0wMSZyZWd1bGF0aW9uVHlwZT1TU01GUyZyZWd1bGF0aW9uMj0yMw%3D%3D&i=126703%2C126704%2C126705
https://ssm-tillda/ssv/superVision/show/242791?q=YmVhbjovL3N1cGVyVmlzaW9uU2VydmljZS9saXN0P3NpdGVzPUJyJUMzJUE0bnNsZWZhYnJpa2VuJnRvRGF0ZT0yMDIwLTA2LTMwJiZyZWd1bGF0aW9uLmY0PSZyZWd1bGF0aW9uLmYyPTIzJnJlZ3VsYXRpb24uZjE9MjAwOCYmJnJlZ3VsYXRpb24xPTIwMDgmZnJvbURhdGU9MjAxNy0wMS0wMSZyZWd1bGF0aW9uVHlwZT1TU01GUyZyZWd1bGF0aW9uMj0yMw%3D%3D&i=249430
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fram bättre enligt kraven i t.ex. 3 kap. 5 och 9 §§ SSL eller 3 och 5 §§ SSMFS 2008:23. 

Men dessa krav har antingen inte nämnts i WSE:s redovisning eller så redovisas inte 

skyddet av miljön i det avsnitt där kravet anges. Detta ansåg SSM var en brist i redovis-

ningen. Det framgick inte hur hänsyn tagits till utvecklingen inom vetenskap och teknik 

där kraven beskrivs i 10 a § KTL, 3 kap. 5 § SSL och 2 kap. 3 § miljöbalken. Det framgår 

inte om eller hur skyddet av miljön beaktas i samband med tillämpning av BAT enligt 

kraven 1 kap. 1 § , samt 3 kap. 5 och 9 §§ SSL och 2 kap. 3 § miljöbalken. Det saknades 

information om och i så fall hur WSE beaktar diffusa läckage och undviker dessa vid ny- 

eller omkonstruktion enligt kraven i 19 § SSMFS 2008:23 och 5 kap. 5 § SSMFS 2018:1. 

WSE har inte beskrivit något framtidsscenario där WSE ska ta över ansvaret för omgiv-

ningskontrollprogrammet enligt kommande nya föreskrifter vilket SSM ansåg var en brist. 

WSE har inte belyst kompetensbehovet för att utveckla anläggningsspecifika kontroll-

program för radioaktiva ämnen i miljön enligt kravet i 2 kap. 2 § miljöbalken. 

 

SSM har värderat den rapportering som WSE har redovisat för utsläpp av radioaktiva 

ämnen och omgivningskontroll för år 2016 [146] i februari 2018 samt för år 2017 [147] i 

december 2018. För 2016 bedömde SSM att WSE uppfyllde 25 och 26 §§ samt Bilaga 1 

för utsläpp av radioaktiva ämnen och 20 och 27 §§ samt bilaga 2 SSMFS 2008:23 för om-

givningskontroll. För år 2017 bedömde SSM att WSE uppfyllde 5 § första stycket om 

doser till allmänhet och 20 och 25–27 §§ samt Bilaga 1 och 2 SSMFS 2008:23 om utsläpp 

och omgivningskontroll samt SSMFS 2018:1. Detta eftersom WSE har redovisat de ut-

släpp som förekom under 2016 och 2017 till luft och vatten, inklusive doser till allmän-

heten och halter i omgivningen samt att resonemang kring omoniterade utsläpp och osäk-

erheter, detektionsgränser och metodval för analys av utsläppsprover. WSE har genomfört 

omgivningskontroll enligt program utarbetat av SSM (med anpassningar), årsrapporten 

inkom i tid, och resultaten är redovisade i tillräcklig omfattning. SSM ansåg att ett förbätt-

ringsområde för WSE:s årsrapportering av utsläpp och omgivningskontroll är att i större 

utsträckning kommentera, diskutera eller förklara mönster, trender och halter som avviker 

gentemot tidigare år. SSM bedömer dock att WSE på ett tillfredsställande sätt arbetar med 

frågor kopplat till utsläpp av radioaktiva ämnen 

 

SSM har genomfört en granskning [5] i augusti 2020 av utsläppsbegränsning och lokal 

miljöövervakning vid WSE för år 2018 och 2019 mot SSMFS 2008:23 och SSMFS 

2018:1. SSM har granskat innehållet i följande redovisningar; Årsrapportering av utsläpp 

och omgivningskontroll för 2018 [8] respektive motsvarande för 2019 [9]. SSM bedömer 

att WSE i stort uppfyller de krav som framgår av 5, 19, 20, 25 och 27 §§, samt bilaga 1 

och 2 SSMFS 2008:23. SSM bedömde även att 5 kap. 8 § SSMFS 2018:1 uppfylldes 

genom att årsrapporteringen från WSE innehåller uppgifter om övervakningsmetod samt 

årlig nuklidspecifik aktivitet, stråldos till allmänheten samt utvärdering av trender och 

händelser avseende utsläpp. SSM konstaterade att utsläppen av uran till luft från WSE:s 

bränslefabrik har ökat de senaste åren och att kvoten mellan uran-234 och uran-238 har 

förändrats. Det är inte möjligt att utifrån granskning av årsrapporterna 2018 och 2019 

avgöra om WSE tillämpar bästa tillgängliga teknik för att begränsa utsläpp enligt 3 kap. 

9 § SSL. WSE anger att utredningar har genomförts och åtgärder vidtagits. Dessa utred-

ningar och åtgärder ingår inte i granskningen. 

 

SSM har genomfört en jämförelsemätning under 2017 mellan SSM och de kärntekniska 

anläggningarna där bland annat WSE deltog [148]. SSM bedömde att WSE uppfyller de 

delar av 8 § SSMFS 2008:23 som avser deltagande i jämförande mätningar. SSM gjorde 

också bedömningen att resultaten visar tillfredställande analysförmåga för de flesta av de 

vanligast förekommande nukliderna i utsläppsvattnet och redovisas med beskrivning av 

osäkerheter i tillräcklig omfattning. 
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SSM har beslutat [149] att WSE från och med årsrapportering för år 2019 ska tillämpa 

beräkningsmetod framtagen inom projekt PREDO vid beräkning av stråldos till allmän-

heten från utsläpp av radioaktiva ämnen. SSM beslutade att WSE skulle redovisa en tid-

plan för när verifiering och validering av luftspridningsmodellen och den terrestra model-

len samt verifiering av den akvatiska modellen skulle ha genomförts, eller vara styrkt med 

referenser och redovisning av resultat. Tidplanen inkom till SSM i juni 2019 och komplet-

teringar rörande verifiering respektive validering inkom i januari 2020. Granskning av 

komplettering pågår. För WSE tillkommer ett särskilt förbättringsområde avseende par-

tikelstorlekens inverkan på depositionsberäkningarna. Detta då beräkningarna genomförts 

på samma sätt för WSE som för övriga anläggningar trots att partikelstorleken avviker 

mot övriga anläggningar. SSM kommer att följa upp resultaten från granskningen i tillsyn 

under år 2020 och framåt [145]. 

 

SSM har begärt in stickprover 2018 [150], 2019 [151] och 2020 [152] gällande luftfilter, 

utsläppsvatten och omgivningsprover. Proverna ingår i SSM:s jämförelsemätningar som 

redovisas i separat rapport efter att proverna har analyserats. Dessa rapporter brukar om-

fatta resultat från flera års provtagning och analys och för dessa år finns ännu ingen jäm-

förande rapport färdigställd. 

SSM:s värdering 

Under den innevarande SSV-perioden har SSM noterat att WSE har arbetat med området 

utsläpps- och omgivningskontroll men att WSE inte uppfyller ett flertal av de krav som 

ställs i SSMFS 2008:23 och SSMFS 2018:1 samt SSL. SSM noterar också en försämring 

över tid för kravuppfyllnad inom såväl utsläppsbegränsning som övervakning av utsläpp. 

Detta gör att tillförlitligheten i utsläppsrapporteringen från WSE kan ifrågasättas. Dessa 

brister sammantaget med den markanta ökning av utsläppen under de senaste åren medför 

att den strålsäkerhetsmässiga betydelsen bedöms som måttlig till stor. Vidare bedömer 

SSM att WSE endast delvis har kompetens och resurser att uppfylla kraven på sikt men att 

åtgärderna som behövs kan vara tidskrävande och mer omfattande och inte enbart av 

administrativ karaktär. SSM har också i flera granskningar identifierat att det finns utrym-

me för förbättring av WSE:s årsrapporter genom att i större utsträckning kommentera, 

diskutera eller förklara mönster, trender och halter som avviker gentemot tidigare år.  

 

SSM värderar området utsläpp- och omgivningskontroll som oacceptabelt. SSM:s 

bedömning vid föregående SSV var acceptabelt. 

4.17.2 Friklassning 
SSM genomförde under 2017 två verksamhetsbevakningar som gällde WSE:s kommande 

dispensansökan för deponering [153] [154]. SSM framförde [154] att frågan om depone-

ring av kontaminerat metallskrot även tidigare har diskuterats och SSM har påpekat att 

alternativ hantering av metall behöver utredas. 

 

WSE ansökte i juni 2017 om förnyad dispens för direktdeponering av avfall [155]. SSM 

begärde komplettering av ansökan i november 2017 [156] varpå ansökan kompletterades 

vid flera tillfällen. SSM fattade beslut om friklassning för deponering av avfall i april 

2018 [29] för avfallskategorierna kalciumfluorid, kalciumhydroxid, sand och tegel samt 

byggavfall. Dispensen gäller till och med den 31 december 2023 för avfall med ett totalt 

innehåll av högst fyra kilogram uran per kalenderår. SSM avslog ansökan för flera avfalls-

kategorier (kabel- och elektronikskrot, metallskrot, dagvattenslam, filter, pyrolysaska efter 

jonbytarbärare/jonbytarmassa lakrester, pyrolysaska efter brännbart). SSM:s granskning 

av WSE:s doskonsekvensanalys framgår av en granskningsrapport [157]. 

 



 Sida 47 (60) 
 Dokumentnr: SSM2020-5042-3 

   
  

 

WSE föranmälde under 2017 tio deponeringar av avfall [158], 2018 sex deponeringar 

[159] och 2019 föranmäldes sex deponeringar [160]. Under första halvåret 2020 [161] 

anmäldes fem deponeringar varav den femte påbörjades strax efter perioden för denna 

SSV. I granskningar av föranmälningar för deponering har brister påträffats [162] [163] 

gentemot vad föranmälan ska innehålla enligt villkoren till dispensen för deponering [29]. 

WSE har inkommit med reviderade föranmälningar för dessa deponeringar [164] [165]. 

 

SSM genomförde under september 2017 en inspektion av Ledning, styrning och resurser 

inom områdena kärnämneskontroll, exportkontroll, avfall, friklassning och strålskydds-

föreståndarrollen på Westinghouse [23]. Vid inspektionen identifierades brister relaterade 

till krav om ansvar och samarbete, tillräcklig tid och förutsättningar för att utföra arbets-

uppgifter samt brister inom kompetens och resurser inom avfalls- och friklassningsområ-

det. Bristerna omfattade även beskrivningen av dessa områden i ledningssystemet. SSM 

bedömde att bristerna hade liten till måttlig strålsäkerhetsbetydelse på WSE:s förmåga att 

lagra avfall strålsäkert men att bristerna hade en stor påverkan på WSE:s förmåga att 

planera och genomföra omhändertagande av avfall utan onödigt dröjsmål. I det föreläg-

gande som SSM beslutade om i augusti 2019 [33], fanns bland annat krav på att WSE 

skulle vidta åtgärder för att säkerställa att tillräcklig kompetens, tillräckliga resurser och 

tid fanns i organisationen för att utveckla metoder för omhändertagande av avfall och för 

att ta om hand avfall samt uppdatera sitt ledningssystem i de delar som avser omhänder-

tagande av avfall och utvecklingsarbetet för omhändertagande av avfall. I SSM:s gransk-

ning från juli 2020 [41] av WSE:s redovisning av de åtgärder [42] som genomförts som 

svar på föreläggandet [33], bedömde myndigheten att WSE på flera punkter inte uppfyllde 

föreläggandet. Föreläggandet om åtgärder för omhändertagande av avfall samt gransk-

ningsrapporten tas upp för området friklassning liksom under avsnitt 4.14 Hantering av 

kärnavfall då det hos WSE till stora delar är samma resurser som utför arbete inom 

avfalls- som friklassningsområdet och stora delar av avfallet är föremål för friklassning.  

 

WSE anmälde i maj 2018 ett uppdaterat kontrollprogram för friklassning [166]. SSM 

granskade inte kontrollprogrammet innan kraven på vad ett kontrollprogram ska innehålla 

ändrades i och med ikraftträdandet av 3 kap. 9 § SSMFS 2018:3 vid årsskiftet 2018/19. 

SSM avslutade ärendet då myndigheten bedömde att det inte var meningsfullt att granska 

kontrollprogrammet på grund av att det blivit inaktuellt i och med ändringen i föreskriften 

[167]. WSE inkom senare med ett reviderat kontrollprogram för friklassning efter att SSM 

påtalat [168] att WSE saknade ett aktuellt kontrollprogram, vilket beskrivs längre ned. 

 

SSM fattade beslut om friklassning av kvävevatten i oktober 2018 [169]. Dispensen gäller 

kvävehaltigt processvatten som uppkommer i samband med processer i minikalktorn och 

neutralisering och som ska lämnas för användning som gödningsmedel. Dispensen gäller 

till och med den 25 oktober 2023. WSE har ännu inte friklassat kvävevatten i enlighet med 

beslutet. I samband med ett informationsmöte mellan WSE, SSM, länsstyrelsen och kom-

munen presenterade WSE en extern mellanlagring av kvävevattnet som inte omfattas av 

dispensen. SSM uppmärksammade WSE på detta och WSE har aviserat att bolaget kom-

mer att inkomma med en reviderad ansökan om friklassning av kvävevattnet samt även ut-

reda och redovisa till myndigheten hur ärendet har hanterats internt. 

 

WSE anmälde i juni 2019 ett kontrollprogram för friklassning av kvävevatten [170]. 

Ärendet har inte prioriterats i handläggningen då WSE ännu inte har alla interna beslut 

klara inför den planerade hanteringen. 

 

I SSM:s granskning av WSE:s ÅHB, där granskningen färdigställdes i juli 2019 [3], be-

dömde SSM att WSE delvis uppfyllde 10 a § KTL men att det fanns brister. Om bristerna 

åtgärdas har WSE förutsättningar att upprätthålla och/eller öka strålsäkerheten fram till 

nästa planerade helhetsbedömning. Bristerna gällde i huvudsak WSE:s redogörelse av hur 
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kraven uppfylls. Myndigheten kunde inte, baserat på underlaget, avgöra om bristerna även 

förekommer i praktiken. SSM bedömde att bristerna i instruktioner och rutiner för hur 

WSE tar fram underlag till ansökan om särskilda dispenser i stor omfattning försvårar för 

WSE att hålla interna tidsplaner i framtagandet av dispenser och därmed även försvårar 

omhändertagandet av avfall. Bristen avseende friklassning av material där ytor inte kan 

kontrolleras bedömde SSM hade stor betydelse för att endast material som uppfyllde 

kraven i SSM:s tidigare föreskrift SSMFS 2011:2 friklassas. 

 

WSE anmälde i november 2019 ett kontrollprogram för kalciumfluorid doserat med 

svavelsyraeluat [171] [172]. SSM avslutade ärendet [168] då kontrollprogrammet inte var 

granskningsbart och eftersom kontrollprogrammet bedömdes inaktuellt då det inte var 

utformat i enlighet med gällande kravbild. SSM noterade vid hantering av ärendet att 

WSE inte hade uppdaterat ordinarie kontrollprogram för friklassning enligt SSMFS 

2018:3. WSE inkom i december 2019 med ett reviderat kontrollprogram för friklassning 

vilket inkluderade kontroller som görs för kalciumfluorid doserat med svavelsyraeluat 

[173]. SSM begärde kompletteringar [174] [175] vilka WSE inkom med [176] [177]. 

Granskningen av kontrollprogrammet pågår fortfarande. 

 

WSE ansökte i december 2019 om villkorsändring för deponering av kalciumhydroxid 

[114]. SSM begärde kompletteringar [178] [179] och WSE har inkommit med svar i flera 

omgångar. Bland annat ifrågasatte SSM att den dosberäkningsmodell som WSE använt i 

sina dosberäkningar inte är känslig för aktivitetskoncentrationen i avfallet. I avvaktan på 

SSM:s beslut har WSE lagrat det raffinat som uppkommit. Ett möte [180] genomfördes i 

oktober 2020 där WSE föreslog att raffinat skulle avfallsbehandlas utan betsyra för att få 

fram bättre underlag för dispensansökan [114] och för att tillfälligt åtgärda bristen på lag-

ringskapacitet för raffinat. Myndigheten bedömde att hanteringen kunde vara acceptabel 

under förutsättning att avfallet kan tas om hand på ett strålsäkert sätt. Handläggningen av 

ärendet är pågående. 

 

WSE har inkommit med årsrapportering för friklassat material för 2017, 2018 och 2019 

[105] [106] [107]. I granskning av rapporten för 2019 [181] bedömde SSM att rapporter-

ingen inte uppfyllde kraven i 3 kap. 20 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 

2018:3) om undantag från SSL och om friklassning av material, byggnadsstrukturer och 

områden. WSE inkom senare med reviderad rapport som myndigheten bedömde uppfylla 

kraven [182]. 

 

SSM fattade i mars 2020 beslut om friklassning för deponering av schaktmassor som upp-

stått vid markarbeten [183]. Schaktmassorna är ännu inte deponerade, detta bland annat på 

grund av att deponiägaren Vafab ställt ytterligare krav på WSE gällande undersökningar 

av materialet. WSE har uppgett att schaktmassorna planeras att deponeras innan 2020 års 

slut, vilket är den tid som dispensen gäller. 

 

SSM fick i mars 2020 information om brister uppdagats i mätningar som görs inför fri-

klassning av material [37]. Det gällde dels problem med mjukvaran för utvärdering 

av nuklidspecifika gammamätningar, dels problem med ytkontamination som inte 

upptäckts vid avsökning av material inför friklassning. SSM ansåg [184] att det var 

positivt att WSE hade informerat SSM om bristerna och att WSE enligt egen utsago hade 

vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med dem. SSM begärde [184] att WSE skulle 

inkomma med utredning och plan med anledning av de brister som WSE hade identifierat 

och även åtgärdat. Beslutet innebar även att WSE inte fick friklassa material innan myn-

digheten fått möjlighet att granska och ta ställning till de åtgärder som WSE hade vidtagit 

och avsåg att vidta, vilket dock inte gällde avfall för deponering. SSM genomförde i juni 

2020 en verksamhetsbevakning [38] med anledning av händelsen. Myndigheten bedömde 
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att WSE hade vidtagit adekvata åtgärder för att förhindra att liknande brister i friklass-

ningen återkommer, bland annat genomför WSE för närvarande 100 % ommätning av allt 

som söks av inför friklassning. SSM hade därför inte något att invända mot att WSE 

återupptog friklassning av material baserat på de aktuella mätmetoderna, vilket myndig-

heten meddelade i anslutning till verksamhetsbevakningen [185]. SSM noterade [38] att 

flera aspekter av friklassningen är svåra att bedöma utan att ha gjort någon tillsyn på plats 

vid dekontamineringsanläggningen (dekontan), t.ex. hur personalen ser på sin arbetssitua-

tion och hur WSE sorterar material för friklassning och gör kontaminationskontroller på 

krökta eller svåråtkomliga ytor. SSM ansåg att utbildningsverksamheten bör kvalitets-

säkras bättre, med dokumenterade utbildningsmål, dokumenterat utbildningsmaterial och 

genomförande av kunskapskontroll, såväl teoretisk som praktisk. WSE bör även överväga 

att samordna sin utbildningsverksamhet och skapa forum för erfarenhetsutbyte och 

pedagogisk utveckling av personal som genomför utbildning. 

SSM:s värdering 

I SSM:s granskningsrapport från juli 2020 [41] av WSE:s åtgärder [42] efter föreläggandet 

som SSM beslutade om i augusti 2019 [33], bedömde myndigheten att WSE på flera 

punkter inte uppfyllde föreläggandet. Brister fanns gällande bland annat kompetens 

resurser och tid samt brister gällande att ledningssystemet hade uppdaterats för delar 

gällande funktioner, ansvar, samarbetsförhållanden och befogenheter så att lednings-

systemet omfattade beskrivning av detta. Som tidigare beskrivits tas bristerna även upp 

under området kärnavfall men värderas även för området friklassning. Detta då det hos 

WSE till stora delar är samma resurser som utför arbete inom avfalls- som friklassnings-

området och stora delar av avfallet är föremål för friklassning. 

 

I granskningar har brister identifierats vilka WSE har åtgärdat genom att inkomma med 

reviderade underlag. Detta gäller kontrollprogram för friklassning (bristen avseende att 

kontrollprogrammet inte var uppdaterat enligt gällande föreskrift) [173], föranmälningar 

för deponering [164] [165] och årsrapportering för friklassat material för 2019 [182]. Vad 

gäller brister vid avsökning av material inför friklassning som WSE identifierade, vidtog 

WSE adekvata åtgärder för att förhindra förnyade brister inom mätningar inför friklass-

ning av material [38]. 

 

När det gäller ändrad hantering av kvävevatten har WSE uppgett att utredning pågår av 

hur ärendet har hanterats internt hos WSE. SSM har inte tidigare värderat strålsäkerhets-

betydelsen av händelsen men ser allvarligt på att WSE planerar hantering av avfall som 

går utanför förutsättningarna för gällande tillstånd. 

 

Liksom vid föregående SSV så konstaterar SSM att det underlag som inkommer gällande 

friklassningsärenden i de flesta fall inte är kompletta vilket försvårar SSM:s granskning 

och medför att det dröjer onödigt länge innan SSM kan ta ställning i ärendena. Även i 

granskningen av ÅHB:n [3] bedömde SSM att bristerna i instruktioner och rutiner för hur 

WSE tar fram underlag till ansökan om särskilda dispenser i stor omfattning försvårar för 

WSE att hålla interna tidsplaner i framtagandet av dispenser och därmed även försvårar 

omhändertagandet av avfall. 

  

Baserat på ovanstående bedömer SSM området som acceptabelt vilket är samma som 

föregående SSV.  

5 Samlad strålsäkerhetsvärdering 
SSM:s tillsynsmodell bygger på tillståndshavarens fulla ansvar för att verksamheten drivs 

på ett sådant sätt att strålsäkerheten tryggas och gällande krav uppfylls. SSM:s tillsyn är 
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inte heltäckande utan ett urval av vilka områden och krav som ska ingå i tillsynen för den 

aktuella perioden görs. 

 

En samlad strålsäkerhetsvärdering (SSV) av verksamheten vid en kärnteknisk anläggning 

görs regelbundet av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). I föreliggande rapport presenteras 

en värdering av verksamheten vid Westinghouse Electric Sweden AB:s (WSE) anlägg-

ningar i Västerås. Värderingen baseras på ställningstaganden, bedömningar och övrig 

information som framkommit under olika tillsynsinsatser, samt inkommen rapportering till 

myndigheten. 

 

Rapporten omfattar genomförd tillsyn perioden 1 januari 2017 till och med 30 juni 2020. 

Den samlade strålsäkerhetsvärderingen beaktar även resultatet av två större granskningar 

som har genomförts under perioden, dels av WSE:s ansökan om förnyat tillstånd för verk-

samheten och dels av företagets återkommande helhetsbedömning av säkerheten och strål-

skyddet. Därutöver har även resultatet av vissa tillsynsaktiviteter efter periodens slut 

beaktats i värderingen i syfte att ge en heltäckande och aktuell bild av strålsäkerheten.  

 

En sammanfattande värdering per ämnesområde, inklusive resultatet av föregående års 

samlade strålsäkerhetsvärderingar, framgår av tabell 8. 

 
Tabell 8. SSM:s samlade värderingar per ämnesområde 

Område SSV  

2013 – 2014 

SSV  

2015 – 2016 

SSV  

2017 – 2020 

1. Konstruktion och utförande Tillfredsställande Acceptabelt Acceptabelt 

2. Ledning, styrning och 

organisation 

Acceptabelt Acceptabelt Acceptabelt 

3. Kompetens och bemanning Acceptabelt Acceptabelt Acceptabelt 

4. Driftverksamheten, inkl. 

brister i barriärer och 

djupförsvar 

Acceptabelt Acceptabelt Acceptabelt 

5. Kriticitetssäkerhet Acceptabelt Acceptabelt Acceptabelt 

6. Beredskap Tillfredsställande Tillfredsställande Tillfredsställande 

7. Underhåll, material och 

kontrollfrågor 

Acceptabelt Acceptabelt Acceptabelt 

8. Primär och Fristående 

Säkerhetsgranskning 

Tillfredsställande Tillfredsställande Tillfredsställande 

9. Utredning av händelser, 

erfarenhetsåterföring och 

rapportering till SSM 

Bra Oacceptabelt Acceptabelt 

10. Fysiskt skydd och 

informationssäkerhet 

Acceptabelt Acceptabelt Acceptabelt 

11. Säkerhetsanalyser och 

Säkerhetsredovisning 

Oacceptabelt Acceptabelt Acceptabelt 

12. Säkerhetsprogram Tillfredsställande Acceptabelt Tillfredsställande 

13. Förvaring av anläggnings-

dokumentation 

Inte 

bedömningsbart 

Tillfredsställande Tillfredsställande 

14. Hantering av kärnavfall Tillfredsställande Tillfredsställande Oacceptabelt 

15. 1. Kärnämneskontroll 

   exportkontroll  

2. Transportsäkerhet 

Tillfredsställande Acceptabelt 

Acceptabelt 

Tillfredsställande 

Acceptabelt 

Inte bedömningsbart 

Tillfredsställande 

16. Personstrålskydd Acceptabelt Acceptabelt Acceptabelt 

17. 1. Utsläpps- och  

omgivningskontroll 

2. Friklassning 

Acceptabelt Acceptabelt 

 

Acceptabelt 

Oacceptabelt 

 

Acceptabelt 
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Inom de flesta områden som värderas bedömer SSM att WSE bedriver verksamheten på 

ett acceptabelt sätt, vilket innebär att grundläggande krav uppfylls men också att brister 

har identifierats.  

 

För de fem områdena beredskap, primär- och fristående säkerhetsgranskning, förvaring 

av anläggningsdokumentation, säkerhetsprogram och transportsäkerhet bedöms att 

verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. 

 

Inom områdena hantering av kärnavfall och utsläpps- och omgivningskontroll är SSM:s 

värdering däremot oacceptabelt, vilket innebär att hela eller delar av en verksamhet inte 

uppfyller gällande regelverk och att åtgärder är nödvändiga,  

 

Inom området exportkontroll är inte tillsynsunderlaget tillräckligt för att en bedömning 

ska kunna göras för den aktuella perioden.  

 

SSM har inom området hantering av kärnavfall identifierat brister i förhållande till de 

grundläggande krav som gäller för omhändertagande av radioaktivt avfall och även 

bedömt att WSE inte har vidtagit tillräckliga åtgärder som svar på ett föreläggande från 

2019. Sammantaget bedöms strålsäkerhetsbetydelsen av bristerna som relativt stor för 

WSE förmåga att uppfylla de krav som ställs på ett strålsäkert omhändertagande av 

kärnavfall utan onödigt dröjsmål. 

 

Inom området utsläpps- och omgivningskontroll är SSM:s bedömning att WSE inte upp-

fyller vissa grundläggande krav i strålskyddslagen och myndighetens föreskrifter gällande 

utsläpp.  

 

Området Utredning av händelser, erfarenhetsåterföring och rapportering till SSM bedöms 

som acceptabelt. Bedömningen baseras på att mycket har förändrats till det bättre inom 

området erfarenhetsåterföring även om det vid tillsyn 2018 delvis kvarstod brister inom 

området erfarenhetsåterföring samt att det fanns brister kopplat till ledningssystemet.  

SSM ser även positivt på WSE:s proaktiva arbete med att förhindra återupprepning av 

inträffade kategori 2-händelser. 

 

Området Konstruktion och utförande bedöms som acceptabelt. Bedömningen baserar sig 

på identifierade brister kopplade till WSE:s konstruktionsarbete. 

 

Området Ledning, styrning och organisation bedöms som acceptabelt. SSM konstaterar att 

det finns en framdrift inom området som förväntas resultera i att gällande krav på led-

ningssystem kan uppfyllas. Samtidigt kvarstår brister och behov av åtgärder som berör 

området avfall. 

Området kompetens och bemanning bedöms som acceptabelt. Identifierade brister inom 

området berör främst kompetens och resurser inom hanteringen av kärnavfall. 

 

Området driftverksamheten, inkl. brister i barriärer och djupförsvar bedömes som accep-

tabelt. SSM noterar att händelser inträffat och att åtgärder för att undvika ett återupp-

repande av händelserna identifierats, varav vissa är genomförda och andra är påbörjade.  

 

Området kriticitetssäkerhet bedöms som acceptabelt. WSE har kompetens och resurser 

inom området, samtidigt har händelser som påverkat kriticitetssäkerheten konstaterats.  

 

Området underhåll, material och kontrollfrågor bedöms som acceptabelt. Bedömningen 

baseras på att WSE inte haft ett tillräckligt omfattande kontroll- och åldringsprogram för 
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BFP-plattor och att en fullgod metod för att kontrollera den neutronabsorberande förmå-

gan hos PVC saknats, vilket är att betrakta som brister i djupförsvaret.  

 

Området primär och fristående säkerhetsgranskning bedöms som tillfredsställande. WSE 

har en etablerad process för säkerhetsgransking men det finns brister i form av avsaknad 

av motiveringar för ställningstaganden i säkerhetsgranskningar och i anmälningar. SSM 

har även identifierat ett förbättringsbehov gällande att redovisa MTO-samspelet. 

 

Området utredning av händelser, erfarenhetsåterföring och extern rapportering har 

bedömts som acceptabelt. Vissa identifierade brister återstår men myndigheten ser en 

positiv utveckling i WSE genomförande av åtgärder. 

 

Området fysiskt skydd och informationssäkerhet bedöms som acceptabelt baserat på till-

gängligt tillsynsunderlag från främst 2019 och början av 2020, som visar på att potentiella 

brister rörande informationssäkerhet kopplat till systemen för fysiskt skydd. 

 

Området säkerhetsanalyser och säkerhetsredovisning har bedömts som acceptabelt. SSM 

ser positivt på det pågående arbetet inom WSE med att åtgärda de brister som identifiera-

des vid granskningen av WSE återkommande helhetsbedömning.  

 

Området säkerhetsprogram bedöms som tillfredsställande bland annat baserat på att WSE 

har genomfört en samlad tvärfunktionell analys av alla kategori 2-händelser som har 

inträffat under 2018 och identifierat förbättringsförslag som skulle beaktas vid utformning 

av säkerhetsprogrammet för 2019.  

 

Området kärnämneskontroll bedöms som acceptabelt baserat på brister kopplade till för-

beredelser inför internationella inspektioner samt oklarheter kring systemet för bokföring 

av kärnämne. 

 

Området personstrålskydd bedöms som acceptabelt baserat på händelser som lett till för-

höjd luftkontamination på BPA och därmed högre stråldoser till personal. SSM konstate-

rar samtidigt att WSE under perioden förstärkt sin organisation inom strålskyddet. 

 

Området förvaring av anläggningsdokumentation bedöms som tillfredsställande mot bak-

grund av att WSE:s åtgärdsplan kopplat till den återkommande helhetsbedömningen 

omhändertar identifierade brister. 

 

Området transportsäkerhet bedöms som tillfredsställande, dock baserat på ett relativt 

begränsat tillsynsunderlag. 

 

Området friklassning bedöms som acceptabelt baserat på att brister har identifierats varav 

de flesta har åtgärdats av WSE.  
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