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1 Bakgrund 

1.1 Tidigare kostnadsberäkningar 
1.1.1 Ranstad Mineral AB (RMA) 
I RMA har behandling syftande till återvinning av uran ur avfall från kärnbränsle-
tillverkare genomförts. Anrikat uran hanteras i anläggningen, som klassas som 
kärnteknisk. 

En kostnadsstudie för rivning av delar RMA:s anläggningar genomfördes under hösten 
1997 av dåvarande ABB Corporate Research [1]. Motivet var att SKI framställt krav på 
en rivningsstudie för anläggningen.  

En avvecklingsplan för RMA [2] togs fram 2005 som underlag för den plan för 
avveckling av anläggningen som skall redovisas enligt SKIFS 2004:1, 9 kap. 1 §. Denna 
plan ger en uppskattning av mängd och typ för det avfall som uppkommer till följd av 
avveckling och som behöver behandlas och/eller omhändertas, och har använts som 
underlag för den föreliggande kostnadsberäkningen, men har kompletterats med nytt 
material. 

1.1.2 Ranstad Industricentrum AB (RIC) 
RIC innefattar hela Ranstadsverkets industriområde. Anläggningarna och byggnaderna 
användes sedan mitten av 60-talet för utvinning av uran ur Billingens alunskiffer. 
Förutom i RMA (ovan) har endast naturligt uran hanterats inom RIC:s lokaler. 

Skanska genomförde 2004 en kostnadsuppskattning på rivning av samtliga byggnader 
och anläggningsytor på Ranstadsverkets industriområde [3] samt att återställa dessa till 
naturmark. I Skanskas kostnadsuppskattning är kostnaderna för hantering samt 
deponering av farligt avfall endast bedömda, då inventering ej har utförts. Dessutom 
förutsattes att radioaktivt kontaminerat material inte förekommer. 

1.2 Föreliggande kostnadsberäkning 
Den s.k. Studsvikslagen (1988:1597) reglerar finansiering av hanteringen av visst 
radioaktivt avfall som genererats under uppbyggnaden av svensk kärnkraft. 
Återställning enligt lag av anläggningen i Ranstad tillföljd av tidigare bedriven 
kärnteknisk verksamhet finansieras enligt denna lag. 

Den 1 januari 2008 trädde lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av 
restprodukter från kärnteknisk verksamhet i sin helhet i kraft. Till lagen hör 
förordningen (2007:161) om finansiella åtgärder för hantering av restprodukter från 
kärnteknisk verksamhet. 

Av förordningen framgår att de så kallade övriga tillståndshavarna skall ge en första 
kostnadsberäkning till Statens kärnkraftinspektion senast den 30 juni 2008. 

Föreliggande studie syftar till att upprätta en första kostnadsberäkning för avveckling 
och rivning samt hantering av restprodukter för de byggnader och anläggningar inom 

4 



RESTRICTED COMMERCIAL 

Ranstadsverket som specificeras nedan, samt ge underlag för att kunna bedöma vilka 
osäkerheter som finns i denna kostnadsberäkning.  
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2 Förutsättningar för kostnadsberäkningen 

2.1 Kostnadsberäkningens omfattning 
Kostnadsberäkningen omfattar komplett avveckling av specificerade byggnader och 
anläggningar inom Ranstadsverket, dvs.: 

• Planering och förberedelser 

• Projektledning 

• Kontrollprogram 

• Kvalitetssäkring 

• Framtagande av program för samt genomförande av kartläggning av 
kemisk och radioaktiv kontamination 

• Tömning av byggnaderna på utrustning och materiel  

• Dekontaminering av kontaminerad utrustning och lokaler 

• Rivning av byggnaderna 

• Behandling, transport, deponering alternativt mellan- och slutlagring av 
avfall 

2.1.1 Definition av basalternativ 
Vid genomförande av avvecklingens olika delar finns i de flesta fall flera alternativa 
metoder och förfaranden. Detta gäller såväl för den egentliga rivningen som för 
efterföljande behandling, transport och slutlig avbördning av avfallet. Osäkerheter vad 
gäller exempelvis kontaminationsgrad och möjlighet till friklassning medför att det är 
för tidigt att redan nu försöka lägga fast hur avvecklingen i detalj ska genomföras. För 
att ändå kunna göra en sammanhängande beskrivning av avvecklingen samt en upp-
skattning av resulterande avfallsmängder och kostnader för denna definieras ett så kallat 
basalternativ. Detta ska uppfylla gällande myndighetskrav, vara kompatibelt med 
referensscenariot i SKB:s gällande PLAN-rapport [4] och vidare ska det så långt möjligt 
bygga på känd och beprövad teknik. 

Där inget annat anges gäller alla beskrivningar, avfallsmängder och kostnadsuppgifter 
basalternativet. Alternativa metoder beskrivs i några fall men endast översiktligt. I 
samband med kostnadsredovisningen anges hur kostnaden påverkas av vissa ändrade 
förutsättningar och antaganden. 
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2.1.2 Avvecklingsobjekt 
Kostnadsberäkningen omfattar sanering och rivning av följande byggnader och 
installationer vid Ranstadsverket, fastighet Häggum 3:9, belägen i Skövde kommun: 

• Sovringsverket 

• Transformatorbåsen i den gamla elmottagningsstationen 

• Ångcentralen med lågvattenreservoaren och vattenverket 

• Kalksilon med underjordiska installationer,  

• Manöverbyggnaden med underjordiska bassänger, pumpgropar och pumpar 
tillhörande det gamla industriavloppsreningsverket, samt 

• Installationer i de gamla processvattenbrunnarna i och utanför industriområdet 

• RMA:s lakhall 

• Stora lakhallen från driftstiden 

I Bilaga 1 presenteras en översiktsplan över Ranstadsverket. 

2.1.3 Utgångsläge 
RMA:s lakhall och stora lakhallen 
Följande punkter definierar rivningsobjektens tillstånd vid rivningens början:  

Tidigare genomförda aktiviteter betraktas tillhöra slutfasen av driftskedet och ingår 
således ej i den följande beskrivningen eller i uppskattningen av avfallsmängder. 

• Alla råvaror, halvfabrikat, kemikalier, skrot etc. från driften är avlägsnade. 
Detsamma gäller för avfall som uppkommit under driften. 

• Processystemen är tömda på medium samt sköljda eller rengjorda på annat sätt. 
Undantag härifrån är försörjningssystem för exempelvis vatten eller värme samt 
de system som krävs för vattenrening. 

• Lokalerna är grovstädade men någon speciell sanering av lokaler eller 
installationers utsida har inte skett. 

• Allt farligt, icke radioaktivt material är avlägsnat med undantag av sådant som 
erfordras för rivningsdriften eller är bundet till byggnadsmaterial. 

Övriga byggnader 
AB SVAFO:s av länsstyrelsen förelagda efterbehandling, som genomförts under hösten 
2007 och våren 2008, kommer att vara avslutad. I enlighet med föreläggandet ska 
uttjänta lösa installationer, utrustning och kemikalier som kan förorsaka hälso- och 
miljörisker och som härrör från alunskifferepoken omhändertas. Omhändertagandet ska 
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föregås av en kompletterande inventering i byggnaderna för att säkerställa att alla risker 
med avseende på hälso- och miljöfarliga ämnen omhändertas. 

Följande punkter definierar således rivningsobjektens tillstånd vid rivningens början:  

• Alla råvaror, halvfabrikat, kemikalier, skrot etc. från driften är avlägsnade. 
Detsamma gäller för avfall som uppkommit under driften. 

• Lokalerna är grovstädade men någon speciell sanering av lokaler eller 
installationers utsida har inte skett. 

• Allt farligt, icke radioaktivt material är avlägsnat med undantag av sådant som 
erfordras för rivningsdriften eller är bundet till byggnadsmaterial eller mark. 

2.1.4 Slutmål 
Huvudprincipen är att byggnaderna med byggnadsanknutna installationer rivs. Avfallet 
är antingen placerat i slutförvar för radioaktivt avfall eller slutligt omhändertaget på 
deponi eller genom lokal deponering på plats. 

Den rivna utrustningen inklusive vid rivningen uppkommet sekundäravfall är slutligt 
omhändertaget enligt följande: 

• Material med en uranhalt <80 ppm är antingen deponerat på 
markdeponi på plats, har deponerats externt, har gått till 
materialåtervinning eller har avyttrats för fortsatt användning. 

• Material med en uranhalt <1000 ppm är antingen deponerat på deponi 
eller gått till materialåtervinning, eventuellt via processer som 
dekontaminering, metallsmältning etc. 

• Material som ej kunnat friklassas slutlagras från 2045 i SFL, efter att ha 
mellanlagrats i bergrummet i Studsvik.  

2.2 Lagar och myndighetskrav 
2.2.1 Lagar 
Den s.k. Studsvikslagen (1988:1597) reglerar finansiering av hanteringen av visst 
radioaktivt avfall som genererats under uppbyggnaden av svensk kärnkraft. 
Återställning enligt lag av anläggningen i Ranstad tillföljd av tidigare bedriven 
kärnteknisk verksamhet finansieras enligt denna lag. 

Enligt lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hantering av restprodukter från 
kärnteknisk verksamhet med tillhörande förordning (2007:161) om finansiella åtgärder 
från kärnteknisk verksamhet skall s.k. övriga tillståndshavare ge en första kostnads-
beräkning till Statens Kärnkraftsinspektion senast den 30 juni 2008. 

Föreliggande kostnadsberäkning baserar på ett rivningsförfarande enligt lagen (1984:3) 
om kärnteknisk verksamhet, enligt vilken tillståndshavare ska svara för att åtgärder 
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vidtas som krävs för att på ett säkert sätt avveckla och riva anläggningar i vilka 
verksamheten inte längre ska bedrivas.  

Rivning och deponering av bygg- och rivningsavfall regleras även i Miljöbalken 
(1998:808), förordning 2001:1063 (Avfallsförordning), förordning 2001:512 
(Deponering av avfall) samt lagen 1987:10 (Plan- och bygglagen). 

2.2.2 SKI:s föreskrifter om avveckling 
Föreliggande kostnadsberäkning bygger på att avveckling och rivning av aktuella 
anläggningar och byggnader sker i enlighet med SKIFS 2004:1. 

2.2.3 SSI:s föreskrifter 
Strålskyddslagen 
Flera av SSI:s existerande föreskrifter är tillämpliga även under rivning. Generella krav 
för verksamheter med joniserande strålning ges i föreskrifterna SSI FS 1998:3 – 6. I 
dessa föreskrifter återfinns krav avseende kategoriindelning av arbetstagare och arbets-
ställen, dosgränser, mätning och rapportering av persondoser samt läkarundersökningar. 
SSI har vidare ett antal föreskrifter som är relevanta under avvecklingen av slutligt 
avställda kärntekniska anläggningar. Dessa föreskrifter rör bland annat arkivering, 
personalstrålskydd, krav på strålskyddsföreståndare, och hantering av radioaktivt avfall 
och kärnavfall. 

Tillämpbara är även SSI FS 2002:4 som berör planering inför och under avveckling av 
kärntekniska anläggningar samt SSI FS 2001:1 som berör hantering av radioaktivt avfall 
och kärnavfall vid kärntekniska anläggningar. 

Friklassningsgränser 
När det gäller friklassningsgränser anger SSI att dessa måste baseras på EU:s Basic 
Safety Standards, vilken bland annat anger storleksordningen 10 mikrosievert per år 
som dosbegränsning. Baserat på detta har Europeiska Kommissionen utfärdat rekom-
mendationer om friklassningsgränser (RP 89, RP 113 och RP 122, del 1), vilka måste 
beaktas vid fastställande av friklassningsgränser i varje enskilt medlemsland. SSI 
bedömer preliminärt att EU:s rekommenderade gränsvärden kan tillämpas i Sverige och 
anger att tillståndshavarna kan därför tills vidare utgå från dessa vid planeringen av 
avvecklingen men bör dock även beakta den möjliga problemställningen att material går 
att friklassa (från strålskyddssynpunkt) men att det ändå saknas mottagare eller lämplig 
deponeringsplats. 

För att noggrannare utreda om EU:s rekommendationer direkt kan tillämpas i Sverige 
har SSI låtit utreda om de scenarier som ligger till grund för rekommendationerna är 
representativa för svenska förhållanden. Slutsatsen är att EU:s rekommendationer kan 
tillämpas i Sverige. En sammanfattning av friklassningskriterier och nivåer enligt EU:s 
rekommendationer ges i Bilaga 3. 
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2.2.4 Övriga myndighetsföreskrifter 
Arbetsmiljölagen 
Arbetsmiljön i övrigt regleras av Arbetsmiljölagstiftningen och krav ställs på samtliga 
aktörer i byggprocessen, t.ex. den som låter utföra byggnads- och anläggningsarbete, 
projektörerna, samordningsansvariga, arbetsgivarna, arbetstagarna och ensamföre-
tagarna. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete AFS 
1999:3, där bl.a. EU direktivet 92/57/EEG införts i svensk lagstiftning, ställs t.ex. krav 
på en arbetsmiljöplan för hela objektet med organisation, regler och åtgärder vid rivning 
och exponering för joniserande strålning. Krav ställs vidare på förhandsanmälan till 
Arbetsmiljöverket och dokumentation av efterkommande arbeten ( t.ex. rivning). 

När det gäller varje arbetsgivares skyldigheter så gäller dessutom föreskrifterna om 
systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 och föreskrifterna om kemiska arbetsmiljö-
risker AFS 2000:4. I övrigt så gäller flera andra av Arbetsmiljöverkets föreskrifter också 
för denna typ av arbete som t.ex. de för Asbest, Vibrationer, Belastningsergonomi, 
Arbetsplatsens utformning. 

2.3 Egenpåtagna krav 
2.3.1 Dekontaminering i friklassningssyfte 
Utrustning på aktivt område dekontamineras i friklassningssyfte efter rivning så långt 
som är teknisk möjligt och ekonomisk rimligt. 

2.3.2 Källsortering och återvinning av material 
Material från riven utrustning källsorteras för att nå maximal materialåtervinning inom 
ramen för vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. 

2.4 Övriga förutsättningar 
2.4.1 Anläggningsdokumentation 
RMA:s lakhall 
Föreliggande kostnadsberäkning bygger på en avvecklingsplan för RMA [2] som togs 
fram 2005 som underlag för den plan för avveckling av anläggningen som skall 
redovisas enligt SKIFS 2004:1, 9 kap. 1 §. Denna plan beskriver anläggningen, 
rivningsmetodiken och ger en uppskattning av mängd och typ för det avfall som 
uppkommer till följd av avveckling och som behöver behandlas och/eller omhändertas. 
Informationen i avvecklingsplanen har uppdaterats och kompletterats med nytt material 
och tillvägagångssättet har i vissa avseenden anpassats. 

Stora lakhallen och övriga byggnader  
Som tidigare nämnts genomförde Skanska 2004 en kostnadsuppskattning på rivning av 
samtliga byggnader och anläggningsytor på Ranstadsverkets industriområde [3] samt att 
återställa dessa till naturmark. I kostnadsuppskattningen beskrivs berörda byggnader, 
rivningsmetodik och ges en uppskattning av mängd och typ av avfall. I Skanskas 
kostnadsuppskattning är kostnaderna för hantering samt deponering av farligt avfall 
endast bedömda, då inventering ej har utförts. Dessutom förutsattes att radioaktivt 
kontaminerat material inte förekommer.  
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Eftersom det inte kan uteslutas att byggnaderna är radioaktivt kontaminerade har 
Skanskas beräkning kompletterats med uppskattade kostnader för en inledande 
radiologisk undersökning, dekontaminering och en avslutande friklassning.  

Förutom Skanska har även SWECO år 2002 utfört en studie rörande rivning av samtliga 
byggnader och anläggningsytor på Ranstadsverkets industriområde [5]. Även denna har 
tjänat som underlag för föreliggande kostnadsberäkning, främst rörande kostnader 
avseende farligt avfall och tillhörande risker. 

2.4.2 Slutförvar och transporter 
Slutförvar 
Den del av avfallet som inte kan friklassas förutsätts att mellanlagras i bergrummet 
(AM) i Studsvik fram till 2045, för att då deponeras i slutförvar för långlivat avfall, 
SFL. Motivet härtill är att slutförvaret för rivningsavfall, SFR, ej är avsett för avfall som 
innehåller långlivade nuklider. Som alternativ till bergrummet i Studsvik kan 
mellanlagring mellan åren 2020 och 2045 ske i SFR eller BFA i Oskarshamn. 

Förpackning 
Material som skall deponeras i slutförvar förpackas i ISO-containrar rymmande 15 m3 
och med innermåtten (LxBxH) 3,0x2,3x2,4 m (s.k. 10-fots containrar). Yttermåtten är 
241 mm större. Innehållet begränsas även av att totalvikten inte får överstiga 20 ton.  

Förpackning av material som ska deponeras i slutförvar sker även i plåtkokiller 
rymmande 1,7 m3 och med yttermåtten 1,2x1,2x1,2 m. Innermåtten är 10 mm mindre. 
Det är aktuellt att använda plåtkokill för de fall då volymen av en avfallskategori är 
avsevärt mindre än 15 m3. 

Transporter 
Friklassat gods bortförs från platsen på ett valfritt sätt, varvid lastbil är lämpligt. 

ISO-containrarna för slutförvaring är utformade för biltransport och fraktas på landsväg 
till mellan- och slutförvar. 

Plåtkokiller för slutförvaring förutsätts fraktas på landsväg till mellan- och slutförvar. 

Speciella strålskärmade transportbehållare, s.k. ATB, förutses ej behöva användas. 

IAEA:s transportbestämmelser innehålls. 
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3 Allmän information om anläggningarna 

I detta avsnitt ges en övergripande beskrivning av anläggningar i vilka uranhaltig skiffer 
eller urankontaminerade processmedier i olika former har förekommit, vilket gör att de 
kan ha en radiologisk belastning som måste hanteras i samband med avveckling och 
rivning. 

3.1 RMA:s lakhall 
Verksamheten vid RMA är inriktad på återvinning av uran ur restprodukter från 
tillverkning av kärnbränsle. 

Återvinningsprocessen omfattar enheterna: 

- Förbehandling 
o Shredding 
o Malning/krossning 

- Perkolationslakning 
- Uppslamningslakning 
- Vätskeextraktion 
- Uranatfällning  
- Uranförrådet 
- Servicesystem 

o Processvattenrening 
o Torkning 

 
Urankontaminerat material i form av brännbart material, aska, jonbytare, lakrest m.m. 
levereras av kund. Två olika processvägar används beroende på vilken typ av material 
som behandlas. Kunden äger materialet som behandlas och huvudprincipen är att såväl 
återvunnet uran som allt uppkommit avfall (lakrester, vattenreningsslam) ska returneras 
till kund efter avslutad behandling. 

Shredding 
Brännbart material finfördelas i en shredder och går sedan till perkolationslakningen. 

Perkolationslakning 
Brännbart material lakas här i ett eller flera steg med svavelsyra. Den genererade 
lösningen går vidare till mellanlagringstankar eller direkt till vätskeextraktionen 

Malning/krossning 
Aska finfördelas i två steg. Först sker en grovkrossning ner till 2-5 cm storlek med en 
skruvkross. Därefter görs en finare malning i en stångkvarn. I båda stegen begjuts askan 
med vatten och slutprodukten är en askslurry. Denna går sedan till uppslamnings-
lakningen. 

12 



RESTRICTED COMMERCIAL 

Uppslamningslakning 
Uranhaltigt icke brännbart material lakas här i ett flertal steg. Den genererade lösningen 
går vidare till mellanlagringstankar eller direkt till vätskeextraktionen. 

Vätskeextraktion 
Lösningar från de olika lakprocesserna kommer först till anläggningens matningstank 
och tillförs sedan sakta anläggningen. Processens syfte är att avlägsna uranet ur 
lösningen samtidigt som föroreningarna lämnas kvar. Den nya lösningen som processen 
genererar (eluatet) går vidare till uranatfällningen. Anläggningen ger även en 
procesström med mycket låg uranhalt (raffinat). Denna går via lagringstankar vidare till 
processvattenreningen. 

Uranatfällning 
Uranet i inkommande eluat fälls som ett uranatsalt. Fällningen avvattnas i en filterpress, 
förpackas och flyttas därefter över till uranförrådet. 

Uranförråd 
Den färdiga produkten som består av en uranatfällning, f.n. ammoniumdiuranat, lagras 
här inför transport till kund. 

Processvattenrening 
Processvatten består framförallt av raffinat från vätskeextraktionsanläggningen samt 
från lakhallens pumpgrop, där spill inom anläggningen, vissa låghaltiga tvättlösningar  
samt kondensat från torken samlas upp. Ingående vatten innehåller normalt upp till 
något tiotal ppm uran. 

Reningen sker i två steg. I det första steget fälls det mesta av uranet och andra metaller 
som hydroxider genom att pH höjs med lut och/eller släckt kalk. Fällningen från detta 
steg benämns F-kaka. Det renade vattnet går in till steg 2 där flockningsmedel, 
järnklorid samt organisk sulfid (Perkacit), tillsätts för att ytterligare rena vattnet. Det 
utgående vattnet från steg 2 har normalt en uranhalt av max 1 ppm. Fällningen från detta 
steg benämns P-kaka. 

Torkning 
För vissa kunder torkas F- och P-kakorna från processvattenreningen. Detta sker i en 
tork som är av eluppvärmd dubbelmantlad typ. Värmeöverföring sker med särskild 
värmeöverföringsolja med hög flampunkt. I detta steg ökas torrsubstansen i kakorna 
från ca 20 % till upp emot 90 %. 

3.2 Stora lakhallen 
I stora lakhallen skedde under drifttiden utlakning av uran ur alunskiffer i fyra stora 
bassänger genom lakning i utspädd svavelsyra (2,5 %). 

Uranhalten i lakningsmediet var låg, ca 0,8 g/dm3, varför stora delar av stora lakhallen 
bedöms vara friklassningsbara utan omfattande dekontamineringsinsatser. 

13 



RESTRICTED COMMERCIAL 

Efter att uranutvinning ur alunskiffer upphörde i Ranstadsverket har stora lakhallen 
nyttjats som lager för avfall i samband med RMA:s verksamhet för återvinning av uran. 

Dessutom har stora lakhallen under en tid nyttjats som lager för farligt, icke radioaktivt 
avfall. I samband med detta fylldes en ca 0,5 meter tjock grusbädd i laknings-
bassängerna. 

Lakbassängerna är klädda med syrafast tegel. Golvytorna i byggnaden är delvis 
försedda med klinker/kakel. 

3.3 Sovringsverket 
I sovringsverket skedde under drifttiden mekanisk bearbetning av krossad alunskiffer 
för att uppnå jämn kornstorlek samt en avskiljning av kalksten genom ett s.k. sjunk/flyt 
-förfarande. 

Sedan driften upphörde har processutrustningen i sovringsverket avlägsnats. Byggnaden 
har därefter fungerat som lager samt delar av byggnaden har hyrts ut till olika företag, 
bl.a. plastbåttillverkning och försäljning av pellets för värmeproduktion. 

I sovringsverket finns rester av alunskiffer. På vissa golvytor finns rester av oljespill etc. 
Även rester av uranoxid har påträffats. 
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4 Radiologiska förhållanden 

I detta avsnitt beskrivs de radiologiska förhållandena som ligger till grund för 
kostnadsberäkningen. 

4.1 Förekommande nuklider och mättekniska förutsättningar 
4.1.1 Aktuella radionuklider för RMA:s lakhall och stora lakhallen 
De i RMA:s process viktigaste nukliderna (ur aktivitetssynpunkt) är 238U+, 234U och 
235U+. Detta är det huvudsakliga ingångsmaterialet i uranbränsleproduktion, vars 
restmaterial RMA behandlar. Plustecknet betyder att i sönderfallskedjan närmast 
följande kortlivade döttrar är inräknade. Andelen 235U+ är i genomsnitt 3 %, men upptill 
5 % har hanterats. 

Eftersom stora lakhallen nyttjats som lager för material från bränsletillverkare före och 
efter lakning antas att även anrikat uran förekommer i kontaminationsbilden, dvs. med 
en högre andel 235U+ än i natururan. 

4.1.2 Aktuella radionuklider för övriga byggnader 
De viktigaste nukliderna (ur aktivitetssynpunkt) i övriga byggnader är 238U+, 234U och 
235U+. Detta är den naturliga förekomsten i alunskiffret, ur vilken uran utvunnits. 
Plustecknet betyder att i sönderfallskedjan närmast följande kortlivade döttrar är 
inräknade. Skillnaden mot sammansättningen i RMA är att andelen 235U+ är mindre, 
eftersom endast naturligt uran hanterats.  

4.1.3 Mättekniska förutsättningar 
Friklassning av utrustningar, avfall och byggnadsmaterial bygger på analyser i 
kombination med kunskap om förekommande nuklider och nuklidspektrum. Mätning av 
alfa-, beta- och gammastrålning utnyttjas tillsammans med masspektrometri. Gräns-
värden sätts i ytspecifik och masspecifik aktivitet. Nuvarande friklassningsmetodik, som 
baseras på avsökning med alfa/betakänsliga instrument, kompletteras med gamma-
spektrometri för att kunna säkerställa att de masspecifika kraven innehålls. 

ISOCS-mätningar kommer att nyttjas för mätning av avfallskollin, men bedöms pga. 
låga aktivitetsnivåer inte kunna nyttjas för friklassningsmätning av byggnader. 

4.2 Radioaktiv kontamination på byggnadsytor och allmänt 
4.2.1 Allmänt 
RMA:s lakhall och stora lakhallen 
Det har redan i RMA:s Avvecklingsplan [2] samt i den av ABB utarbetade studien för 
RMA:s lakhall [1] konstaterats att strålningsnivåerna med avseende på ytkontamination 
är allmänt låga. Många delar bedöms vara helt friklassningsbara efter enklare rengöring 
eller dekontamination. Detta har bekräftats av ett utökat mätprogram för ytkontamina-
tion och dosrat. Vissa komponenter kan dock vara mer kontaminerade – det kan gälla 
vissa rör, ventiler och verktyg. 
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I stora lakhallen är kontaminationen betydligt lägre än i RMA-hallen. De flesta delar 
bedöms vara friklassningsbara utan föregående dekontamination men viss kontamina-
tion av byggnadsstrukturer som kräver dekontamination förutsätts, t.ex. i lakbassäng-
ernas golv och väggar. I syfte att kartlägga kontaminationsgraden och optimera 
genomförandet av rivningen genomförs ett relativt omfattande radiologiskt mätprogram 
innan rivning påbörjas. Kontaminerade byggnadsytor dekontamineras och en 
friklassning av byggnadsstrukturerna förutsätts ske innan den avslutande rivningen av 
byggnadsstrukturer inleds. 

Övriga byggnader 
Av övriga byggnader som berörs av kostnadsberäkningen bedöms endast sovringsverket 
vara radiologiskt kontaminerat. Innan rivning av sovringsverket påbörjas genomförs 
därför ett radiologiskt mätprogram för att fastställa eventuell kontamination. Om konta-
mination påträffas avlägsnas denna genom dekontamination. En friklassning av 
byggnadsstrukturerna förutsätts ske innan den avslutande rivningen av 
byggnadsstrukturer inleds. 

4.2.2 Radiologiska förhållanden 
De radiologiska förhållandena i RMA:s lakhall följs kontinuerligt upp genom strykprov-
tagning inom kontrollerat område liksom på några ställen utanför detta. Kontamina-
tionen hålls låg genom städning av golv och andra ytor. Överstiger golvkontaminationen 
500 Bq/m2 så utförs extra städning/dekontaminering.  

Luftprovtagning med avseende på aktivitet utförs kontinuerligt med ett stort antal filter 
som utvärderas en gång per vecka.  

Luftkontaminationen i processhallen ska ligga under 0,6 Bq/m3 (alfaaktivitet). Över 
längre perioder ligger aktiviteten oftast mellan 0,005-0,01 Bq/m3. 

4.3 Radioaktiva ämnen i RMA:s processutrustning 
4.3.1 Kriterier för friklassning 
För friklassning av komponenter tillhörande processutrustning från kontrollerat område 
används Europeiska Kommissionens utfärdade rekommendationer RP 89 och RP 117. I 
rekommendationerna för friklassning för metallskrotsåtervinning tabelleras nivåer på 
ytaktivitet och för masspecifik aktivitet för olika nuklider. Såväl lös som bunden 
aktivitet ska inräknas. Allt gods som friklassas antas gå till återvinning. 

Friklassning efter ytaktivitet täcker även det masspecifika kravet för gods med hög 
ytvikt. Det är däremot inte säkert för tunt gods och/eller för material med låg densitet. 
Det är därför lämpligt att klassa gods efter vilken ytvikt det har före en friklassnings-
mätning. Vidare ska godset klassas efter möjlig kontaminering under täckande skikt av 
exempelvis målarfärg. 

En utförligare beskrivning av förutsättningar för friklassningsmätning ges i Bilaga 3. 

4.3.2 Kontamination, allmänt 
De radioaktiva ämnena i RMA:s processutrustningen förekommer som kontaminering 
på insidan av rör, tankar och andra komponenter samt även på emballage för öppet uran. 
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En viss kontaminering kan finnas på utsidan, men den bör vara liten i förhållande till 
insidans. 

Större delen av utrustningen antas kunna dekontamineras invändigt genom sköljning 
med svavelsyra. För rör och tankar i laksteget innebär detta ordinarie process utan nytt 
material.  

Behandling av utrustning som inte kan dekontamineras med ordinarie process enligt 
ovan beskrivs nedan. 

4.3.3 Kross, kvarn, schredder 
Kvarnen tillhör den utrustning som kan vara mest kontaminerad. Stänk av uppslammat 
malt material fastnar på väggarna i kvarnrummet och i själva kvarnen och bildar en hård 
beläggning. Den del som sitter på väggarna avlägsnas genom en kombination av 
mekaniska dekontaminationsmetoder (t.ex. högtrycksspolning och blästring) och tvätt 
med svavelsyra. Innanmätet av själva kvarnen inrymmer dock en del svåråtkomliga 
delar. Detta gäller även de inre delarna av krossen och schreddern. 

4.3.4 Isolering 
Några tankar och rör är isolerade och har läckage förekommit antas att isoleringen är 
kontaminerad. Kontaminerad isolering dekontamineras genom lakning i den befintliga 
lakprocessen och går därefter till deponi eller går direkt till mellan- och slutförvar. 

4.3.5 Tork 
I delar av torkanläggningen finns avlagringar som är uranhaltiga. Maximal uranhalt i 
dessa antas vara i samma storleksordning som i det torkade materialet, dvs. ca 1000-
2000 ppm. Dekontaminering sker med mekaniska metoder. 

4.4 Strålskydd 
Allmändosraten i RMA:s lakhall är mycket låg. I allmänhet ligger värdena under 0,5 
µSv/h. Det är inte troligt att dosraten ökar avsevärt under rivningstiden då det materiel 
som hanteras innehåller förhållandevis låga halter av uran och andra radionuklider. Allt 
uran hanteras idag i mer eller mindre öppna system. Rivning kommer därför inte 
innebära någon väsentlig ändring av förhållandena vad gäller de flesta system. 
Undantagen är de system där fast materiel med högst uranhalt hanteras. Detta innebär 
malning av aska och ADU-fällning. Då det kan finnas mindre mängder intorkat material 
finns risk för ökning av främst luftburen aktivitet. 

Rivningsarbetet kommer att röra upp gammalt damm från golv, väggar och utrustning. 
Detta har ett visst innehåll av uran. Det extra strålskydd som inrättas under rivningstiden 
är andningsskydd under vistelse i processhallen samt extra ventilation med absolutfilter 
samt riktad ventilation med punktutsug där rivnings- och dekontaminationsarbete pågår. 
Spridning av kontamination begränsas genom installation av provisoriska tält. 
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4.5 Utsläpp av radioaktiva ämnen till omgivningen 
4.5.1 Luft 
Normal ventilation används så länge som möjligt. När ventilationen rivs kopplas 
provisorisk ventilation in med absolutfilter. Viss damning kan ske under rivning av 
vissa komponenter (t ex kvarn). Tält med mobil filteranläggning och punktutsug 
kommer då att användas för att minimera utsläpp till såväl lokalen som omgivningen. 
Provtagning på filtrerad utgående luft sker med tätare intervall då risken för utsläpp kan 
antas vara högre under rivningsdriften. Nuvarande utsläpp till luft ligger på några tiotal 
gram per år vilket motsvarar drygt en hundradels mikrosievert till kritisk grupp. 

4.5.2 Vatten 
Vattenreningen kommer att drivas så länge som möjligt och är bland det sista som rivs. 
På så vis minimeras alla extrautsläpp till följd av rivningen. Under år med normaldrift är 
utsläppen till vatten ca 1 kg U per år. Under 2004 då endast mycket begränsad drift 
bedrevs var utsläppet ca 120 gram U. Det är rimligt att anta att det under rivningsdriften 
kommer att släppas ut någonstans mellan dessa värden om processen används för att 
dekontaminera visst avfall. Allt spill som uppkommer under drift samlas via rännor upp 
i lakhallens pumpgrop. Även under rivningsdriften kommer detta system att användas. 
Så länge vattenreningen är i drift kan spillet renas internt.  

4.6 Deponering av avfall 
Rivning av Ranstadsverket genererar stora avfallsmängder med olika specifikationer. 
För att optimera kostnaderna för omhändertagande av avfallet har flera deponerings-
alternativ antagits: 

1. Deponering av radiologiskt friklassat, icke förorenat material. Vissa 
rivningsvolymer (betong) används som fyllnadsmassor, resten 
deponeras externt 

2. Extern deponering av radiologiskt friklassat, svagt förorenat avfall, 
som dock ej klassas som farligt avfall 

3. Markdeponering av radiologiskt friklassat material med en uranhalt 
<80 ppm på plats i Ranstad 

4. Extern deponering av radiologiskt friklassat, farligt avfall, med en 
uranhalt <1000 ppm (SAKAB) 

5. Deponering av radiologiskt ej friklassat avfall i SFL. Föregås av 
mellanlagring. 

De avfallsmängder som förväntas av olika materialkategorier listas i Bilaga 2.6. 
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5 Förekomst av farligt, icke radioaktivt 
material 

5.1 RMA:s lakhall 
Golven i RMA:s lakhall kan vara förorenade, vilket utreds initialt genom provtagning 
och analys. I denna kostnadsberäkning antas att 50 % av dessa golvytor är förorenade 
med uran så att sanering måste göras och massorna behandlas i RMA:s lakprocess och 
transporteras till extern deponi. Det antas att 90 % av de förorenade massorna kan 
behandlas så effektivt att extern deponering blir möjlig. 

5.2 Stora lakhallen 
Golv och väggar i lakbassängerna kan vara förorenade, vilket utreds initialt genom 
provtagning och analys. I denna kostnadsberäkning antas att 100 % av dessa golv- och 
väggytor är förorenade med uran så att sanering måste göras och massorna behandlas i 
RMA:s lakprocess och transporteras till extern deponi. 

Kemikalier från behållare som lagrats i bassängerna kan ha läckt ut till grusbädden och 
bassänggolvet, vilket utreds initialt genom provtagning och analys.  

Golvet i transportgången i stora lakhallen bedöms även vara förorenat. 

5.3 Sovringsverket 
Golven inkl. rännor i sovringsverket kan vara förorenade, vilket utreds initialt genom 
provtagning och analys. I denna kostnadsberäkning antas att 50 % av dessa golvytor är 
förorenade och/eller kontaminerade så att sanering måste göras. Efter behandling i 
RMA:s lakprocess antas massorna kunna transporteras till extern deponi.  

5.4 Förekomst av asbest 
Asbest kan generellt sett förekomma i form av isoleringsmaterial för varma rörledningar 
och komponenter, såsom brandavtätning, i form av skivor i elskåp samt i byggnadsdelar 
t.ex. takplattor av Eternit. 

Vid den inventering som genomfördes i samband med den tidigare studien utförd av 
ABB [1] hittades inte någon asbest i elektriska komponenter eller byggnadsmaterial. 

SWECO bedömer att fix och fog i kakel och klinker i RMA:s lakhall innehåller asbest, 
liksom limmet i plastmattor [5]. Även i sovringsverket bedöms limmet i plastmattor 
innehålla asbest. 

Vid inventering i samband med upprättande av saneringsplan [6] för AB SVAFO:s togs 
prover på isolering kring en rörledning i sovringsverket, som visade sig innehålla asbest. 

Detaljerad information om förekomst av farligt avfall föreligger ej vid upprättande av 
denna kostnadsberäkning. Därför genomförs initialt i rivningsprojektet en inventering 
samt provtagning och analys av misstänkt förekomst av asbest. I kostnaden som 
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Skanska beräknat för den konventionella rivningen av byggnader [3] ingår omhänder-
tagande av asbest, men inget specifikt belopp har angivits. Pga. osäkerheten har utöver 
det som ingår i Skanskas beräkning därför 0,5 MSEK avsatts specifikt för 
asbestsanering. 

5.5 Förekomst av PCB 
PCB kan generellt sett förekomma i brytare och transformatorer beroende på 
utformning, årsmodell och underhåll samt i oljeisolerade kablar. 

Vid den inventering som tidigare genomfördes av ABB [1] hittades inte någon PCB i 
elektriska komponenter eller byggnadsmaterial. 

SWECO [5] bedömer att PCB kan förekomma i dilatationsfogar i RMA:s lakhall och 
stora lakhallen samt i oljekablar i sovringsverket. 

Detaljerad information om förekomst av farligt avfall föreligger ej vid upprättande av 
denna kostnadsberäkning. Därför genomförs initialt i rivningsprojektet en inventering 
samt provtagning och analys av misstänkt förekomst av PCB. I kostnaden som Skanska 
beräknat för den konventionella rivningen av byggnader [3] ingår omhändertagande av 
PCB, men inget specifikt belopp har angivits. Pga. osäkerheten har utöver det som ingår 
i Skanskas beräkning därför 0,5 MSEK avsatts specifikt för sanering av PCB. 

5.6 Kemiska ämnen och produkter i produktionssystemen 
Kemikalieförteckningen för RMA innehöll vid årsskiftet 2007/2008 cirka 30 kemiska 
produkter inkl. laboratoriekemikalier. Av de ämnen som nämns i Kemikalie-
inspektionens OBS-lista och begränsningsdatabas förekommer ingen i RMA:s 
hantering. 
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6 Rivningsprocedur 

6.1 Översikt 
Stora lakhallen och sovringsverket 
En avvecklingsplan tas fram för redovisning till berörda myndigheter innan den fysiska 
rivningen startar. Vidare färdigställs en omarbetad säkerhetsredovisning som 
tillsammans med en avvecklingsplan och miljökonsekvensbeskrivning redovisas till 
SKI för prövning och godkännande innan den fysiska rivningen får starta. 

Rivningen föregås av en kartläggning av eventuell urankontamination eller förekomst 
av farliga ämnen. Detta sker genom mätning, provtagning och analys enligt ett fastlagt 
program. 

Därefter sker den fysiska rivningen av fast installerad mekanisk och elektrisk utrustning. 
Om det krävs dekontamineras demonterat material så långt möjligt för att medge 
friklassning. Kontaminerade byggnadsdelar dekontamineras. Slutligen görs verifierande 
aktivitetsmätningar i syfte att få byggnader friklassade. Då positivt beslut om 
friklassning erhållits rivs byggnaderna på konventionellt sätt. För rivningen erfordras 
rivningslov. 

Avfallet som uppstår i samband med dekontaminering av urankontaminerade byggnads-
delar, bestående av betongpartiklar och -damm, förutses att behandlas i RMA:s 
lakprocess. Därigenom förväntas mängden radioaktivt avfall kunna reduceras avsevärt. 

Friklassat rivningsavfall i form av betong och tegel krossas och används som 
fyllnadsmassor i rivna byggnader med källare eller bassänger, resterande mängder 
deponeras externt. 

Övrigt rivningsavfall sorteras och deponeras enligt gällande lagstiftning. 

Berörda markytor återställs till naturmark genom ett påfört växtlager som besås. 

RMA:s lakhall 
Starttidpunkten för avvecklingen definieras av att den huvudsakliga verksamheten 
upphört med syfte att inte återupptas. För RMA innebär detta att lakning av kundägt 
uranhaltigt material samt material från dekontaminering av urankontaminerade 
byggnadsdelar i stora lakhallen och sovringsverket upphört och anläggningen därefter är 
slutligt avställd. En översiktlig plan för avvecklingen redovisas därefter till SSI. 

Fram till den tidpunkt då den fysiska rivningen av fast installerad utrustning startar, 
töms processystemen på sitt medium och sköljs. Undantag härifrån är system för t.ex. 
dekontaminering, vattenrening, uranåtervinning och ADU-fällning, vars funktion 
erfordras även därefter. Skrot, överflödiga kemikalier, lösa instrument och verktyg samt 
övriga lösa delar avlägsnas. Invändiga byggnadsytor samt utsidan av process- och 
elutrustning saneras. Slutligen kartläggs kvarvarande aktivitet i system och 
byggnadsdelar.  
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En detaljerad avvecklingsplan tas fram för redovisning till SSI senast 4 månader innan 
den fysiska rivningen startar. Vidare färdigställs en omarbetad säkerhetsredovisning 
som tillsammans med en avvecklingsplan och miljökonsekvensbeskrivning redovisas 
till SKI för prövning och godkännande innan den fysiska rivningen får starta.  

Därefter sker den fysiska rivningen av fast installerad mekanisk och elektrisk utrustning 
och rivet material dekontamineras så långt möjligt för att medge friklassning. Aktiva 
byggnadsdelar avlägsnas. Slutligen görs en verifierande aktivitetsmätning i syfte att få 
anläggningen friklassad. Då positivt beslut om friklassning erhållits rivs byggnaden på 
konventionellt sätt. För sådan rivning erfordras rivningslov. 

Rivningsavfall i form av betong och tegel krossas och används som fyllnadsmassor i 
rivna byggnader med källare eller bassänger, resterande mängder deponeras externt. 

Övrigt rivningsavfall sorteras och deponeras enligt gällande lagstiftning. 

Berörda markytor återställs till naturmark genom ett påfört växtlager som besås. 

Övriga byggnader 
Rivning av övriga byggnader föregås av en kartläggning av eventuell urankonta-
mination eller förekomst av farliga ämnen. Detta sker genom mätning, provtagning och 
analys enligt ett fastlagt program. Risken för urankontamination i dessa byggnader 
bedöms som liten. Däremot antas mindre mängder farligt avfall behöva omhändertagas. 

Då positivt beslut om friklassning erhållits rivs byggnaderna på konventionellt sätt. För 
rivningen erfordras rivningslov. 

Rivningsavfall i form av betong och tegel krossas och används som fyllnadsmassor i 
rivna byggnader med källare eller bassänger, resterande mängder deponeras externt. 

Övrigt rivningsavfall sorteras och deponeras enligt gällande lagstiftning. 

Berörda markytor återställs till naturmark genom ett påfört växtlager som besås. 

6.2 Rivningslogik 
6.2.1 Faktorer av betydelse för ordningsföljden vid rivning 
Ett antal faktorer är av betydelse då det skall avgöras vilken som är den mest lämpliga 
ordningsföljden för rivningen av all mekanisk och elektrisk utrustning. De viktigaste är 
följande: 

• Åtkomlighet. Utrustning kan fysiskt förhindra demontage och/eller borttransport 
av annan utrustning. 

• Kontaminering. Vid kapning eller demontering av uranberörd utrustning frigörs 
aktivitet som kan kontaminera annan utrustning. Detta innebär att den ej 
uranberörda utrustningen bör avlägsnas först. 

• Fortsatt behov av funktionen. Många system erfordras även under 
rivningsdriftskedet exempelvis ADU-fällning. Så länge som det är möjligt bör 
uranåtervinningsprocessen hållas i drift. Detta för att genom lakning 
dekontaminera rivningsmaterial som inte kan friklassas. Vidare behövs också 
vattenrening, ventilation och uppvärmning, elkraft, belysning, brandskydd, 
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vatten, tryckluft etc. Rivningen av sådana system sker därför så sent som 
möjligt. 

• Frigöra ytor för mellanlagring, behandling och mätning. Mellanlagring, 
behandling och slutlig mätning av rivningsgodset erfordrar betydande ytor som 
frigörs i befintliga lokaler. 

6.2.2 Lämplig ordningsföljd för RMA-hallen 
En sammanvägning av faktorerna i föregående avsnitt ger följande lämpliga 
ordningsföljd: 

• Raffinattankarna i sydvästra delen av anläggningen rivs för att frigöra ytor för 
uppsamling, behandling och mellanlagring av rivet material. Under 
rivningsdriften av VX-anläggningen går raffinatet direkt till första steget i 
vattenreningen eller pumpgropen. 

• Lättåtkomlig, ej uranberörd utrustning vars funktion ej erfordras. Detta gäller t 
ex lagringstankar för svavelsyra och stripplösning. 

• Övrig utrustning, vars funktion ej erfordras. Den inbördes ordningsföljden styrs 
av åtkomlighet. 

• System för vätskeextraktion, ADU-fällning och vattenrening i den turordningen. 
Dessa rivs sist för att möjliggöra omhändertagande av uran från 
dekontaminering under rivningen. 

• System för vattenförsörjning, tryckluft, ventilation och elkraft. 

6.3 Behov av servicesystem, provisorier, och övriga 
förberedelser 

6.3.1 Elkraft och belysning 
Ordinarie kraft och belysning används så länge som möjligt. Vid rivning av kabelstegar 
eftersträvas att samtliga kablar på stegen är spänningslösa och kan rivas samtidigt. Detta 
kan innebära omläggning av kraftmatning till vissa belysningscentraler, fläktar, pumpar 
etc. vars funktion fortfarande erfordras. 

6.3.2 Ventilation 
Befintlig ventilation utnyttjas fram till dess den står i tur att rivas. Vid rivning av 
systemdelar för aktiv frånluft förutses att provisorisk ventilation anordnas i berörda 
utrymmen. Vid rivning av utrustning som medför betydande risk för spridning av 
luftburen aktivitet förutses arbetsområdet behöva inneslutas och förses med 
undertrycksventilation med filter. I slutskedet förutses även provisorisk 
moniteringsutrustning. 
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6.3.3 Övriga servicesystem 
Utrustning för vattenrening behålls så länge som möjligt för att ta om hand vatten från 
dekontaminering och sanering. Innan denna utrustning rivs installeras en provisorisk 
reningsanläggning. 

Ordinarie system för tryckluft, värme, vatten och avlopp används så länge som möjligt. 
I slutskedet förutses mobila aggregat och provisorisk ledningsdragning. 

6.3.4 Dekontaminering 
Större delen av RMA:s processutrustning antas kunna dekontamineras invändigt genom 
sköljning med svavelsyra. För rör och tankar i RMA:s laksteg innebär detta ordinarie 
process utan nytt material. 

En dekontamineringsverkstad inrättas med olika metoder, såsom högtryckstvätt, 
våtblästring, ultraljudstvätt etc. 

Även RMA:s lakprocess används för dekontaminering av komponenter. 

6.4 Rivningsmetoder 
All rivning förutses kunna ske med hjälp av konventionell standardutrustning för 
kapning, demontering, lyft och transporter. 

Ett stort antal metoder är tillgängliga för att demontera och sönderdela komponenter och 
rörsystem och valet av metod är till stor del beroende på kontaminationsnivå och storlek 
på komponenten. De metoder som används kan delas in i rena och orena metoder 
beroende på i vilken omfattning metoderna medför risk för spridning av aktivitet. 
Exempel på rena metoder är klippning och olika typer av sågning medan orena metoder 
kan vara plasmaskärning, kapning med slipskiva samt vattenskärning. Valet mellan ren 
och oren metod beror till stor del på aktivitetsnivån och tillgänglig tid. De orena 
metoderna är generellt sett snabbare men kan på grund av kontaminationsrisken endast 
användas i de fall aktiviteten är låg eller konsekvenserna av omgivningsspridning är 
begränsade. 

Kontaminerade betongytor fräses ned någon eller några millimeter varefter ny mätning 
görs. Bilning används selektivt och först om det konstateras att aktiviteten trängt in till 
större djup.  

Kontaminerade fiberplattor och gipsskivor tas bort i de fall de inte kan åtgärdas genom 
dammsugning eller avtorkning. 

6.5 Rivningsmaterialets fortsatta hantering 
Så snart komponenter, rörledningar, byggnadsmaterial etc. frigjorts och avlägsnats från 
sin ursprungliga plats betraktas de som rivningsavfall. Rivningsavfallet från aktiva 
områden hanteras, behandlas, mäts och dokumenteras enligt följande generella steg. 

6.5.1 Uppsamling 
Det första steget innebär att avfallet transporteras från rivningsstället till en plats där det 
buffertlagras. Det sker även en källsortering där avfallet sorteras enligt uppställda 

24 



RESTRICTED COMMERCIAL 

kriterier för exempelvis material, form och aktivitetsinnehåll. Källsorteringen kan ske 
både före transporten i direkt anslutning till rivningsplatsen eller efter transporten i 
anslutning till buffertlagret. 

6.5.2 Buffertlagring 
Buffertlagring sker i avvaktan på vidare behandling och det huvudsakliga syftet är att få 
ett jämnt flöde genom de följande stegen och därmed en rationell hantering. 

6.5.3 Beredning – Grovkontroll 
I detta steg undersöks avfallets egenskaper och jämförs mot de krav som ställs för 
respektive avfallskategori. Här görs främst en orienterande aktivitetsmätning samt 
ytterligare demontering och sortering. 

6.5.4 Behandling 
Med behandling avses alla de åtgärder som vidtas för att ge avfallet de egenskaper som 
krävs för det aktuella användnings- eller slutlagringsalternativet. Åtgärderna omfattar 
främst dekontaminering, volymreduktion och förpackning. I behandlingssteget ingår 
även erforderliga interna och externa transporter. 

Ej uranberörd processutrustning på aktivt område dekontamineras genom avtorkning 
eller enklare tvätt. För uranberörd utrustning förutses att mer omfattande 
dekontaminering erfordras exempelvis blästring, tvätt med ultraljud eller högtryck. 
Även tvätt med t ex svavelsyra förutses, som delvis utförs i RMA:s lakutrustning..  

En viss andel av avfallet förutses ej kunna friklassas genom dekontaminering på plats. 
Metalliskt avfall förutses därför behandlas vidare genom smältning i Studsviks 
anläggningar, som visat sig fungera utmärkt för dekontaminering av urankontaminerat 
material från rivningen av Siemens bränslefabrik i Hanau. Smältningen förväntas ge en 
volymreduktion med en förväntad dekontamineringsfaktor på ca 70.  

Ventilationsfilter med högt uraninnehåll behandlas genom lakning i första hand på 
RMA-anläggningen under rivningsdriften. 

Uranhaltigt byggnadsavfall som inte kan friklassas behandlas så vitt möjligt också i 
RMA-anläggningen genom malning och efterföljande lakning. Därvid återvinns uranet 
och lakresterna förutsätts kunna sändas till extern deponi.  

6.5.5 Mätning - Registrering  
I detta steg mäts nuklidinnehåll och dosrat för varje kolli och resultatet bokförs 
tillsammans med övriga uppgifter om avfallets och förpackningens egenskaper. 
Bokföring av ett kolli sker då det fått sin slutliga form för slutförvaring. 

6.5.6 Mellanlagring 
Den del av avfallet som inte kan friklassas förutsätts att mellanlagras i bergrummet 
(AM) i Studsvik fram till 2045, för att sedan deponeras i slutförvar för långlivat avfall, 
SFL. Motivet härtill är att slutförvaret för rivningsavfall, SFR, ej är avsett för avfall som 
innehåller långlivade nuklider. Alternativt kan mellanlagring mellan åren 2020 och 
2045 även ske i SFR eller BFA i Oskarshamn. 
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6.5.7 Slutlagring 
Friklassat material återanvänds alternativt deponeras på kommunal deponi. 

Avfall med en uranhalt <80 ppm förutsätt kunna deponeras i markdeponi som upprättas 
på Ranstadsverkets industriområde. Det är i nuläget oklart om denna möjlighet kommer 
att nyttjas och i beräkningen förutsätts att inget avfall markdeponeras. 

Avfall med en uranhalt <1000 ppm förutsätts kunna deponeras på extern deponi (t.ex. 
genom SAKAB). 

Den del av avfallet som inte kan friklassas förutsätts, efter mellanlagring, att 2045 
deponeras i slutförvar för långlivat avfall, SFL. 

6.6 Slutlig sanering och aktivitetsmätning av byggnadsdelar 
Innan rivningen påbörjas genomförs en kartläggning av förekomsten radioaktivitet i 
såväl system som byggnadsdelar. Denna ligger till grund för planeringen av i vilken 
omfattning byggnadsdelar måste dekontamineras eller avlägsnas för att byggnaderna 
ska kunna friklassas. Vid denna kartläggning är inte alla byggnadsdelar åtkomliga för 
mätning, pga. installationer, och vidare kan byggnadsdelar kontamineras i samband med 
processrivningen. En avsökning måste därför genomföras som underlag för friklassning.  

Innan denna avsökning påbörjas rengörs byggnadsytorna genom dammsugning och 
avtorkning. Därefter linjeras ett rutnät upp på golv, väggar och i tak och varje ruta ges 
en unik identitet till vilken mätresultatet relateras. För de områden som inte klarar 
friklassningsgränsen genomförs dekontaminering genom avlägsnande av ytskiktet 
varefter förnyad mätning görs.  

Den uppskattade tidsåtgången för avsökningen baseras på att det tar 20 minuter att söka 
av en m2. Till detta ska läggas tid för strykprovtagning och dokumentation av uppmätta 
resultat och vidare erfordras flera mätningar för vissa ytor. Som en genomsnittlig 
resulterande tidsåtgång har därför valts 1 mantimme/m2. 

Källan till avsökningshastigheten 1 mantimme/m2 är SKB byggrivningsstudie 2004 som 
i sin tur bygger på tyska erfarenheter. Erfarenheter från friklassningen av ACL i 
Studsvik ger hastigheten 20 min/m2 för enbart avsökning. 

En sammanställning av ytor och uppskattad tidsåtgång för mätning ges i Bilaga 2.7. 

Mätfrekvensen påverkas av resultaten av utförda mätningar. Om kontamination 
fastställs på en yta med planerad mätfrekvens <100 % ökas mätfrekvensen. På 
motsvarande sätt kan mätfrekvensen komma att reduceras om ingen kontamination 
uppmätts. 
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RMA-hallen 

100 % av golvytorna avsöks inom kontrollerat område, dvs. RMA:s lakhall och delar av 
stora lakhallen. Vägg- och takytor avsöks till 25 %. 

Stora lakhallen 

100 % av golv- och väggytorna i lakbassängerna i stora lakhallen avsöks. 

100 % av golvytan i transportgången i stora lakhallen avsöks. 

50 % av övriga golvytan i stora lakhallen avsöks. 

På övrigt icke kontrollerat område i stora lakhallen görs stickprovsmätningar. För 
bedömning av tidsåtgång och arbetsinsats antas stickprovsmätningar motsvara 
avsökning av 10 % av vägg- och takytor. Om kontamination fastställs ökas 
mätomfattningen. 

Sovringsverket 

25 % av golvytorna i sovringsverket avsöks. 

På övrigt icke kontrollerat område i sovringsverket görs stickprovsmätningar. För 
bedömning av tidsåtgång och arbetsinsats antas stickprovsmätningar motsvara 
avsökning av 10 % av vägg- och takytor. Om kontamination fastställs ökas 
mätomfattningen. 

6.7 Konventionell rivning av byggnader 
I kostnadsberäkningen ingår rivning av följande byggnader: 

• Sovringsverket 

• Transformatorbåsen i den gamla elmottagningsstationen 

• Ångcentralen med lågvattenreservoaren och vattenverket 

• Kalksilon med underjordiska installationer,  

• Manöverbyggnaden med underjordiska bassänger, pumpgropar och pumpar 
tillhörande det gamla industriavloppsreningsverket, samt 

• Installationer i de gamla processvattenbrunnarna i och utanför industriområdet 

• RMA:s lakhall 

• Stora lakhallen 

Skanska genomförde 2004 en kostnadsuppskattning på rivning av samtliga byggnader 
och anläggningsytor på Ranstadsverkets industriområde [3] samt att återställa dessa till 
naturmark. Denna studie ligger till grund för föreliggande kostnadsberäkning avseende 
konventionell rivning av byggnader. 
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SWECO genomförde 2004 en beräkning av kostnader för rivning av Ranstad 
industriområde [5]. Även denna ligger till grund för föreliggande kostnadsberäkning. 

6.7.1 Förutsättningar 
Innan rivning av byggnader påbörjas kommer dessa att vara radiologiskt friklassade, så 
att rivning kan ske konventionellt, vilket minimerar mängden radioaktivt avfall som 
genereras. 

Byggnaderna rivs till 0,5 m under omkringliggande mark, väggar och grundsula under 
0,5 m under mark blir kvar. Grundsula punkteras för dränering. Betong och tegel 
krossas till fraktion 0-100 mm och används till återfyllning. Krossat inert material som 
överstiger ca 9 000 m3 transporteras till extern deponi. 

Övrigt bygg- och rivningsavfall sorteras och deponeras enligt gällande lagstiftning. 

Berörda markytor återställs med ett lager växtjord och besås. 

Området klassas idag som mindre känslig mark, s.k. MKM. Den framtida markanvänd-
ningen är i nuläget ej fastlagd. 

6.7.2 Omfattning 
Berörda byggnader utgör ca 12 000 m2 byggyta. 

Byggnaderna är till större del platta på mark med prefabricerade grund- och 
stomelement. Betonginnehållet i dessa är ca 15-20 000 m3 (ca 40 000 ton). 

Taken består av takpapp, isolering, lättbetong- alt. betongelement. 

Väggar har plåt- eller tegelfasader, isolering samt prefabricerade betongelement. 

Byggnader med källare eller bassänger utgör ca 4 000 m2 av den totala byggytan på ca 
12 000 m2. 

6.7.3 Utförande 
Rivningen av byggnader förutsätts ske enligt nedanstående ordningsföljd: 

• Inventering av farligt avfall 

• Demontering invändigt av el, VVS, mattor, dörrar etc. 

• Demontering utvändigt av takpapp, isolering, plåt, fönster etc. 

• Nedmontering av takstolar 

• Rivning / nedmontering av stommar 

• Rivning av golv och övriga konstruktioner 

• Krossning av betong och tegel 
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• Transport av betong och tegel som används till fyllning av källarutrymmen eller 
till extern deponi 

• Återställning av berörda ytor till naturmark 

6.8 Miljöteknisk markundersökning 
En miljöteknisk markundersökning av området vid Ranstadsverket har tidigare 
genomförts på uppdrag av SVAFO [7] och är därför inte del av denna 
kostnadsberäkning. 

Med utgångspunkt från resultatet av denna samt tidigare utförda miljötekniska 
markundersökningar görs i denna kostnadsberäkning antagandet att ingen särskild 
sanering av markytor erfordras. 

6.9 Organisation och personal 
Projektorganisationen etableras i god tid före genomförandet av projektet och kommer 
att svara för funktioner som överordnad planering, framtagning av de 
ansökningshandlingar för avveckling som krävs av olika myndigheter, projektledning, 
upphandling av entreprenörer, kvalitetssäkring, dokumentation, framtagning av del- och 
slutrapporter samt ekonomisk uppföljning. Det är lämpligt att projektledaren tillsätts 
något år före det datum då normal drift avslutas eftersom planering och samordning 
inför avvecklingen bör inledas tillsammans med driftledningen. Projektledningen bör då 
se till att personal med specialkunskaper inom följande områden blir kvar i 
organisationen i tillräckligt antal: 

• uranprocesser inklusive urankemi 

• kriticitetsfrågor 

• personalstrålskydd relaterat till alfa-aktivt material 

• analyser 

• nuklidspecifika friklassningsmätningar 

• miljö 

Då projektgruppen sätts samman bör personer med grundläggande teknisk kännedom 
om Ranstadsverket ingå men om möjligt också en person utifrån som har deltagit i 
liknande avvecklingsprojekt.  

Den del av arbetsuppgifterna vid själva avvecklingen som liknar dem vid normal drift i 
RMA, till exempel dekontaminering av komponenter, uranåtervinning och safeguard 
antas utföras av RMA:s personal. Omfattningen av dekontamineringsarbeten ökar dock 
kraftigt varför en inledande del av projektledningens arbete blir att planera för 
uppbyggnad av en rationell dekontaminering som delvis bygger upp på de processer 
som används under drift.  
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En utökad strålskyddsövervakning kommer också att krävas eftersom dammande 
operationer blir vanligare än under drift. Internkontamination är den största risken med 
de nuklider som förekommer.  

Projektet anlitar specialiserade företag för specifika uppgifter som ställningsbygge 
inklusive avskärmningar med lokal ventilation för att minimera kontaminations-
spridning, segmentering av komponenter och rörsystem, fräsning av betongytor, bilning, 
tunga lyft m.m. 

Kvalificerade entreprenörer utför större delen av arbetsuppgifterna, men särskild 
utbildning hålls inom säkerhet och strålskydd för den personal som ska arbeta inom 
kontrollerat område.  

6.10 Kvalitetssäkring 
Den löpande verksamheten vid Ranstadsverket styrs även efter slutligt avställd 
anläggning av gällande kvalitetsplan som identifierar de instruktioner som styr 
verksamheten. Befintliga instruktioner förutses att användas så långt som möjligt. 
Tyngdpunkten kommer att ligga på området miljö, hälsa och säkerhet medan endast ett 
fåtal av nuvarande instruktioner inom området produktframtagning kommer att vara 
tillämpliga. 

Projektorganisationens verksamhet styrs av en speciellt framtagen projekthandbok. I 
denna refereras i stor omfattning till befintliga instruktioner men det förutses att ett antal 
projektspecifika instruktioner behöver tas fram särskilt inom områdena rivning, 
avfallshantering, mätning, transporter och dokumentation. 
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7 Rivningsmängder och arbetsvolymer 

7.1 Allmänt 
Rivningsavfallet kan indelas i tre huvudkategorier:  

• process, el och ventilation, omfattande: 

- utrustningar, komponenter och rörledningar inklusive stativ i 
processystem 

- hanterings- och lyftutrustningar 

- komponenter och kanaler i ventilationssystem 

- el- och kontrollutrustning inklusive kablar, kabelstegar och belysning och 
brandlarm 

• byggnadsmaterial, omfattande: 

- betong 

- övrigt byggnadsmaterial såsom tak- och väggbeklädnader, innerväggar i 
plåt och tegel, armering, balkar, golvgaller etc. 

- grus 

• avfall från rivningsverksamheten, omfattande: 

- filter och jonbytarmassor  

- spånor och slam 

- förbrukade verktyg samt verktygsdelar som ej kan friklassas 

- plastfolie, trasor, engångshandskar och liknande 

7.2 Rivningsmängder 
7.2.1 Rivningsmängder process, el och ventilation 
RMA:s lakhall 
Rivningsmängder och tidsåtgång anses vara i stort sett samma som redovisats i 
Avvecklingsplan RMA I-25 [2]. Endast mindre förändringar har skett sedan dess. 
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Enligt den tidigare studien var den total installerade tonnaget på kontrollerat område:  

Kategori Mängd, ton 
Processutrustning kontrollerat område 139 
Isoleringsmaterial 10 
Tank utomhus 5 
Processventilation 6 
Elutrustning inkl. kablage 12 

Summa: 172 
 

Övriga byggnader 
Skanska gjorde 2004 en kostnadsberäkning av rivning av samtliga byggnader inom 
Ranstadsverket. Tyvärr finns inga uppgifter tillgängliga beträffande specifika 
rivningsmängder process, el och ventilation. Specifika mängder ges endast övergripande 
för betong.  

Det finns rörsystem under lakbassängerna i stora lakhallen som är urankontaminerade. 
Eftersom materialmängd och kontaminationsgrad är okänd ingår kostnaderna för 
omhändertagande av detta material i det generella osäkerhetspåslaget på 20 %. 

7.2.2 Rivningsmängder bygg 
Kontraminerat byggnadsmaterial avlägsnas endast i sådan omfattning som erfordras för 
att byggnaderna skall kunna friklassas för anslutande konventionell rivning. De 
resulterande rivningsmängderna framgår av Bilaga 2.5. Mängderna sammanfattas i 
följande tabell: 

Kategori Mängd, ton 
Betong 23 
Betong + kakel 19 
Syrafast tegel 37 

Summa: 80 
 

7.2.3 Avfall från rivning av byggnader 
Den konventionella rivningen av byggnader som friklassats genererar stora 
avfallsmängder, som redovisas i Bilaga 2.6. 

7.2.4 Sammanställning av avfallsmängder 
En övergripande sammanställning av avfallsmängder ges i Bilaga 2.6, där även 
förväntad fördelning och deponering ges. 

7.3 Avfall från rivningsdriften 
I samband med rivningsverksamheten uppstår så kallat sekundärt avfall. Detta utgörs av 
jonbytarmassor, filter, kemikalier, verktyg, skyddshandskar, trasor etc. Som sekundärt 
avfall räknas även upplöst eller uppslammat aktivt material som uppstår vid 
dekontaminering eller segmentering. 
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En sammanställning av de viktigaste typerna ges i följande tabell.  

Typ/Ursprung Mängd 
Avfall från komponentdekontamineringen 5 m3

Allmän rengöring av utrymmen 0,5 m3

Ventilationsfilter 40 st 

Brännbart material från rivningsarbetet  30 m
3

 

Det lösta eller uppslammade avfallet från dekontaminering och rengöring konditioneras 
och ger 5 plåtkokiller. 

Det brännbara avfallet lakas i RMA, alternativt förbränns i Studsvik och ger en 
försumbar mängd avfall. 

Ventilationsfilter som används under rivningen lakas i RMA. Som ett alternativ kan 
även övriga kategorier av sekundäravfall behandlas i Studsvik. 

Av övrigt ej brännbart sekundäravfall som inte kan friklassas förutses små mängder. 
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8 Tidplan för avvecklingen 

Avveckling och rivning av byggnader förutom RMA:s lakhall och stora lakhallen 
påbörjas så snart beslut om rivning fattats. 

Eftersom RMA:s lakningsprocess kommer att nyttjas för behandling av kontaminerat 
avfall från samtliga byggnader som ska rivas, kommer rivningen av RMA:s lakhall att 
ske sist i det övergripande rivningsprojektet. 

Detaljplanering av avvecklingen samt upphandling av tjänster och utrustningar startar 
omedelbart efter beslut om rivning fattats.  

Slutlig avvecklingsplan, MKB och reviderad säkerhetsrapport tas fram och redovisas till 
berörda myndigheter. 

När erforderliga myndighetsgodkännanden erhållits påbörjas demontering och rivning 
av fast installerad processutrustning samt av ventilation och el. Detta pågår under ca två 
år och det resulterande avfallet hanteras med viss tidsförskjutning.  

Kontaminerade processutrustning och byggnadsytor dekontamineras.  

Eftersom den aktiva delen av anläggningen består av flera åtskilda lokaler kan 
kontaminerade byggnadsdelar till viss del avlägsnas samtidigt som processrivningen 
pågår. Av samma skäl kan slutlig avsökning till viss del ske samtidigt med 
byggrivningen.  

Ca 2,5 år efter avvecklingens början sänds begäran om friklassning av anläggningarna 
till berörd myndighet och beslut förväntas inom tre månader. Den totala tiden från start 
till friklassad anläggning uppgår således till drygt 2,5 år. 

Den efterföljande konventionella rivningen av de friklassade byggnaderna beräknas 
pågå ca 2,5 år. 

Total projekttid från beslut om rivning till avslutat projekt beräknas till ca 5 år. 

En övergripande tidsplan för avvecklingen av aktuella byggnader och anläggningar 
visas i Bilaga 4. 

34 



RESTRICTED COMMERCIAL 

9 Grundkostnader 

9.1 Generellt 
Kostnaderna redovisas uppdelade i tre huvudområden enligt följande: 

• P: Kostnader för projektgruppens eget arbete i form av projektledning och  
 administration 

• Å: Kostnader för förberedande, stödjande och avslutande åtgärder 

• R: Kostnader för det egentliga rivningsarbetet 

Alla angivna kostnader avser 2008 års kostnadsnivå och exklusive mervärdesskatt.  

De enskilda kostnadsposterna har tagits fram enligt något av följande alternativ: 

• Posten har beräknats utifrån tidigare framtagna mängddata i kombination med 
ansatta specifika kostnader för exempelvis arbetseffektivitet. 

• Posten har beräknats utifrån en uppskattad arbetsinsats i kombination med 
manmånadskostnaden för aktuell kategori. 

• En direkt uppskattning har gjorts av postens storlek baserat på exempelvis 
bedömning, erfarenheter eller leverantörsuppgifter. 

För att ta hänsyn till ospecificerade och oförutsedda kostnader har ett generellt tillägg 
(20 %) av summan gjorts för varje huvudområde. 

Kostnader för följande områden ingår ej i sammanställningen: 

• Avveckling av anställd personal 

• Ansvars- och sakförsäkringar  

• Kapitalkostnader  

En beskrivning av beräkningsmetodiken ges i Bilaga 7. 

9.2 Kostnadssammanställning 
En sammanställning av samtliga kostnadsposter redovisas i Bilaga 2.9. Där ges även 
kommentarer till vissa poster.  

För att få en större överskådlighet men ändå en finare uppdelning än i huvudgrupperna 
P, Å och R har posterna grupperats i 13 grupper. 
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I tabell 9.1 nedan redovisas förväntade kostnader periodiserade för innevarande och de 
närmaste 3 åren, uppdelade i de tre huvudområdena: 

Tabell 9.1  
Totala kostnader under den närmaste perioden 

Avveckling RIC 2008 
MSEK 

2009 
MSEK 

2010 
MSEK 

2011 
MSEK 

Projektledning, administration 0 4 7 6 

Förberedande, stödjande och 
avslutande åtgärder 0 5 11 11 

Rivningsarbete 0 0 0 18 

Summa 0 9 18 35 

 

I tabell 9.2 nedan redovisas förväntade kostnader periodiserade i tidsperioder fram till 
2045: 

Tabell 9.2 
Totala kostnader för framtida perioder 

Avveckling RIC MSEK Anm. 

2008 – 2010 27 Förberedelse och rivning 

2011 – 2018 153 Rivning och mellanlagring 

2019 - 2026 2 Mellanlagring 

2027 - 2045 7 Mellan- och slutlagring 

Totalt 2008 - 2045 189  

 

9.3 Känslighetsanalys 
9.3.1 Inledning 
Vid ändring av indata, t ex manmånadskostnad för projektgrupp eller kubikmeter-
kostnad i SFL, påverkas en eller flera poster i kostnadssammanställningen och på 
motsvarande sätt en eller flera kostnadsgrupper. I denna framställning definieras 
begreppet relativ påverkan från en indataparameter som kvoten mellan den relativa 
ändringen av totalkostnaden och den relativa ändringen av parametervärdet. Denna 
relativa påverkan uttrycks i %. Om exempelvis totalkostnaden ökar med 2 % då värdet 
hos en parameter ökas med 10 % så är denna parameters relativa påverkan +20 %. 
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Den relativa påverkan för ett antal utvalda parametrar framgår av nedanstående 
diagram. Av diagrammet framgår även hur den relativa påverkan fördelas på respektive 
kostnadsgrupp. 
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Projektarbete
Myndigheter
Ombyggnader, provisorier
Systemdekont o lokalsan
Drift
Avsökning byggnadsytor
Deponi
Mellanlagring
SFL
Transporter
Rivning process kontrollerat område
Rivning bygg

 

I följande avsnitt ges kommentarer för ett antal parametrar. 

9.3.2 Personalkostnader 
Timkostnaden för projektarbete påverkar alla insatser som utförs av projektgruppen dvs. 
alla kostnader i kategori P. Den relativa påverkan på totalkostnaden är näst störst med 
drygt 21 %. 

Timkostnaden för övrigt arbete påverkar endast kostnaden för de arbetsinsatser som har 
en angiven arbetsvolym. Kostnader som beräknats på annat sätt, t ex per ton, påverkas 
ej i modellen trots att de i vissa fall innehåller arbetskostnader. Exempel på kostnader 
som ej påverkas är ombyggnader samt rivning av aktiv betong. 

Trots dessa begränsningar är timkostnaden för övrigt arbete den ingångsparameter som 
har den tredje största relativa påverkan på totalkostnaden med drygt 15 %.  

9.3.3 Avfallsrelaterade kostnader 
Av de avfallsrelaterade ingångsparametrarna har kubikmeterkostnaden för mellanförvar 
störst relativ påverkan, ca 4,5 %. Storleken på den relativa påverkan för dessa 
parametrar är i sin tur starkt beroende av två andra parametrar, vars värde är behäftade 
med stor osäkerhet, nämligen mängden avlägsnat byggnadsmaterial samt den andel av 
detta byggnadsmaterial som kan friklassas.  
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9.3.4 Rivningsmängder 
De använda värdena på rivningsmängderna för processutrustning grundar sig på 
uppskattningar och kan därför avvika från de verkliga mängderna. Relativ påverkan 
uppgår till drygt 3 % och orsakas helt av insatser för rivning och komponentdekonta-
minering. 

Rivningsmängderna för byggnadsmaterial har störst relativ påverkan av alla parametrar 
och uppgår till ca 40 % och orsakas av kostnader för rivning. 

9.3.5 Omfattning friklassningsmätning 
Omfattningen av mätningar för kartläggning inför rivning och friklassningen av 
byggnaderna baseras på antaganden om att vissa ytor måste mätas till 100% medan det 
för andra ytor är tillräckligt att mäta en mindre andel. Den relativa påverkan för denna 
omfattning är ca 9 %. Samma påverkan har givetvis den specifika tidsåtgången för 
mätningen, uttryckt i tid/ytenhet. 

9.3.6 Sammanfattning 
Som framgår av Bilaga 2.9 står konventionell rivning, radiologiska mätningar och 
mellan- och slutförvar för ungefär hälften av den totala kostnaden. 

Kostnaden för konventionell rivningen är beroende av främst följande faktorer: 

• Mängd material. Denna mängd har en måttlig osäkerhet och det är även möjligt 
att minska denna osäkerhet genom en mer noggrann inventering. 

• Förekomst av farligt avfall såsom asbest, PCB etc. som kräver speciella åtgärder 
innan rivning kan starta. 

• Skanskas beräkning [3]. Osäkerheten kan betraktas som relativt liten. 

Erfarenheter från genomförda rivningar kan utnyttjas på flera sätt för att bedöma 
rimligheten i den beräknade kostnaden. Kostnaden för en hel anläggning, för ett stråk 
eller för vissa större komponenter kan jämföras. På motsvarande sätt kan jämföras total 
tidsåtgång. På detta sätt kan i viss mån kringgås osäkerheter i mängder och nyckeltal. 

Kostnaden för radiologiska mätningar är beroende av främst följande faktorer: 

• Eftersom ingen omfattande radiologisk kartläggning har genomförts utanför 
RMA-hallen som underlag för denna kostnadsberäkning är osäkerheten 
beträffande byggnadsstrukturer i stora lakhallen och sovringsverket relativt stor. 
Antagandena om nödvändig omfattning kan vara både över- och underskattade. 
Efter den inledande kartläggningen med mätning och provtagning kan 
omfattningen på fortsatt rivning uppskattas med större precision. Graden av 
kontamination påverkar även behovet av dekontaminering av byggnader. 

Kostnaden för mellan- slutförvar är beroende av främst följande faktorer: 

• Andelen byggnadsytor som är så kontaminerade att de ej kan friklassas. Denna 
andel baseras på uppskattningar och har en stor osäkerhet.  
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• Tjockleken hos det skikt som avlägsnas för att ytan därefter ska kunna friklassas. 
Denna tjocklek baseras på uppskattningar och har en stor osäkerhet. Osäkerheten 
kan minskas genom inledande provtagning/mätning.  

• Andel av den mängd material som avlägsnas som kan friklassas för att läggas på 
deponi. Denna andel har en stor osäkerhet men den kan minskas i viss mån 
genom provtagning/mätning. Goda möjligheter att dekontaminera betongmassor 
med RMA:s lakprocess minskar mängden kontaminerad betong. 

• Mellanförvar i bergrummet i Studsvik. Kubikmeterkostnaden är relativt hög och 
det finns få alternativ. 

• Slutförvar och kubikmeterkostnad för detta. SFL måste nyttjas och den faktiska 
kostnaden är starkt beroende av dess ännu ej beslutade lokalisering. 

Som framgår ovan är alla faktorer behäftade med en viss osäkerhet. Den resulterande 
osäkerheten blir därför relativt stor och kan endast till viss del minskas genom 
provtagning/mätning om denna ska få rimlig omfattning. Erfarenheter från rivningar av 
liknande anläggningar har ett visst men begränsat värde eftersom varje anläggning är 
unik vad gäller inträffade punktvisa och diffusa läckage, ytskiktens täthet, förekomsten 
av sprickor i betongen etc. 

På grund av den relativt höga osäkerheten i beräkningen har ett generellt påslag på 20 % 
gjorts på samtliga beräknade kostnader. 
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Indata

Manmånadskostnader kSEK/mm SEK/h
Projektgruppen 145 948
Övriga 83 542

Osäkerhetspåslag
För oplanerat och oförutsett arbete 20%

Kostnad Innervol Yttervol Maxlast Medellast
Avfallskollin för mellan- och slutförvaring kSEK/st m3 m3 ton ton
ISO-container, 10-fots 30 15 21,7 20 10
Plåtkokill för sekundäravfall 10 1,69 1,73
200-L fat för sekundäravfall 0,5 0,2 0,26

Transporter kSEK/last Antal Ton/last
Transportkostnad från Ranstad till mellanförvar 15
Transportkostnad från mellan- till slutförvar 15
Antal ISO-containers per billast 4
Transportkostnad från rivningsområdet till deponi 3
Max. last till deponi 20

Mellanlagringskostnad kSEK/m3*år
Bergrum Studsvik (AM) 10
BFA Oskarshamn 10
SFR 10
Antal år mellanlagring 30 2015-2045

Slutförvarskostnad kSEK/ton kSEK/m3 Anm.
Deponi ej förorenat ("Rent") 0,2
Deponi svagt förorenat ("Svagt") 0,45 Ej farligt avfall men förorenat med olja etc.
Deponi farligt avfall ("Farligt") 2 <1000 ppm U
Markdeponering Ranstad ("Mark") 0,1 <80 ppm U
SFL 100

Primär fördelning slutanvändning/förvar (%)
Deponi

Kategori Återanv. Mark Rent Svagt Farligt SFL Summa
Uranberörd processutrustning 50% 0% 0% 0% 45% 5% 100%
Ej uranberörd processutrustning 75% 0% 0% 0% 25% 0% 100%
Processventilationsutrustning 75% 0% 0% 0% 23% 2% 100%
Övrig ventilationsutrustning 75% 0% 0% 0% 25% 0% 100%
Elutrustning 50% 0% 0% 0% 50% 0% 100%
Urankontaminerad betong 0% 0% 0% 0% 90% 10% 100%
Ej uranberörd betong 42% 0% 53% 5% 0% 0% 100%
Urankontaminerad övrigt byggmaterial 0% 0% 0% 0% 75% 25% 100%
Grus i lakbassänger 0% 0% 70% 20% 10% 0% 100%

Smältning
Smältningskostnad (kSEK/ton) 30
Andel ej friklassad uranberörd metall till smältning 80%
Andel slagg vid smältning 10%
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Nyckeltal arbetseffektivitet rivning och komponentdekontaminering

Rivning Kompdekont
Arbete/Komponentslag kg/manh kg/manh Kommentar
Förberedelser, motsv rum 90 Avser iordningställande av arbetsplatser och uttrycks i manh/rum
Ståltankar 90 23
Plasttankar 90 23
Klenrör 25 23
Traverser och plattformar 20 67
Elskåp och centraler 40 40
Dragskåp 4 50 Uttrycks i mantim/st
Rör 11 23
Plaströr 26 23
Ugnar 26 23
Övrig utrustning 26 23
Hyllor o skåp m innehåll 50 23
Vågar 50 67
VVX 50 23
Pumpar 25 23
Fläktar 25 67
Ventilationsfilter i lokalen 26 67
Ventiler 25 23
Stålställningar 50 67
Plåt 50 67
Bord 130 67
Transformator 25 67
Tankar ute 75 * Dekontaminering förutses ej
Ventilationsinstallation 12 40
Kablar 15 40
Betong
Lakning Betong (dekont) 21 2 x 250 kg, 24 mantimmar + 2 kSEK materialkostnad
Lakning processkomponenter (dekont)
Friklassningsmätning, mantim/m2 1,0 inkl. strykprov, dokumentation och ommätning
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Sammanställning rivningsmängder processutrustning inom aktiv area

RMA:s lakhall
Kategori Antal Mängd Rivning Dekont

st kg kg/mh manh kg/mh manh
Förberedelser, motsv rum 7 90 630
Processutrustning 144 000 26 5538 23 6261
Isoleringsmaterial 10 000 26 385 23 435
Tank ute 5 000 75 67 *
Summa process 159 000 6 700 23
Därav uranberört materiel 104 000 4 522

Sammanställning emballage

Emballage typ manh/st manh kg/st Antal Vikt kg
20 ft container 8 0 2300 0 0
200-L stålfat 0,5 50 26 100 2600
Summa 50 2600
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Sammanställning rivningsmängder ventilationsinstallation inom aktiv area

Kategori Mängd Rivning Dekont
kg kg/mh manh kg/mh manh

Kontrollerad processventilation 6151 12 513 40 154
Kontrollerad allmänventilaion 3094 12 258 40 77
Filter 500 12 42 40 13
Summa, aktivt område 9745 812 244

Sammanställning rivningsmängder elinstallation inom aktiv area

Kategori Mängd Rivning Dekont
kg kg/mh manh kg/mh manh

Kabel, ca 5400 m 8132 15 542 40 203
Kabelstegar, ca 430 m 1200 15 80 40 30
Skåp och centraler, ca 200 st 2240 40 56 40 56
Belysningsarmaturer, ca 175 st 700 175 40 18
Summa 12272 853 307
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Specifikation kontaminerade rivningsmängder byggnadsmaterial

Område Material Konta- Yta Konta- Djup Volym Densitet Vikt
mination (m2) minerat (m) (m3) (kg/m3) (ton)

RMA:s lakhall
Golv Betong+kakel U 1615 50% 0,01 8,1 2400 19,4
Tak Betong U 1508 10% 0,003 0,5 2400 1,1
Väggar Betong U 1139 10% 0,003 0,3 2400 0,8
Väggar Tegel U 6 10% 0,01 0,0 1500 0,0

Delsumma: 8,9 21,3
Stora lakhallen
Golv lakbassänger Syrafast tegel U 2997 100% 0,003 9,0 2400 21,6
Väggar lakbassänger Syrafast tegel U 2140 100% 0,003 6,4 2400 15,4
Väggar lakhall Betong U 4139 10% 0,003 1,2 2400 3,0
Tak lakhall Betong U 4300 5% 0,003 0,6 2400 1,5
Pelare lakhall Betong U 2095 5% 0,003 0,3 2400 0,8
Kantbalk + sula Betong U 2853 5% 0,003 0,4 2400 1,0
Plintar Betong U 500 5% 0,003 0,1 2400 0,2
Uppsamlingssump Betong U 2997 5% 0,003 0,4 2400 1,1
Grus lakbassänger Grus U+Farligt 2997 100% 0,5 1499 1700 2547,5

Delsumma: 1517 2592
Sovringsverket
Golv Betong U 3053 50% 0,003 4,6 2400 11,0
Väggar Betong U 5530 5% 0,003 0,8 2400 2,0
Pelare Betong U 2336 5% 0,003 0,4 2400 0,8

Delsumma: 5,8 13,8

Summa: 1532 2627

Sammanställning kontaminerade rivningsmängder byggnadsmaterial

Material/förorening Yta (kontam.) Volym Vikt Rivningskostnad Spec. rivningskostn.
m2 m3 ton kSEK SEK enhet

Betong/U 3236 9,7 23,3 809 250 SEK/m2

Betong+kakel/U 808 8,1 19,4 404 500 SEK/m2

Syrafast tegel/U 5137 15,4 37,0 1 284 250 SEK/m2

Tegel 0,60 0,01 0,01 0,15 250 SEK/m2

Grus 1499 2547 150 100 SEK/m3

Summa: 33 80 2 647

Sammanställning kontaminerade rivningsmängder byggmaterial som dekontamineras genom lakning

Material/förorening Andel som Vikt Lakning Lakningskostnad Tid
lakas ton kg/mh kSEK dagar

Betong/U 50% 11,6 21,0 347 23
Betong+kakel/U 50% 9,7 21,0 289 19
Syrafast tegel/U 100% 37,0 21,0 1 103 74
Tegel 50% 0,0 21,0 0 0
Grus 0% 0,0 21,0 0 0

Summa: 58 1 740 117
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Sammanställning avfallsmängder och motsvarande kostnader

Kategori
m3 ton m3 ton m3 ton m3 ton m3 ton m3 ton m3 ton ISO Kokill kSEK

Processutrustning
Uranberörd 104 0 56 0 0 0 0 0 0 0 47 0 1,5 0,1
Ej uranberörd 55 0 41 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0,0

Ventilationsutrustning
Processventilation 6,2 0 4,6 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0,1 0,0
Övrig ventilation kontr.omr. 3,1 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0,0

Elutrustning 12,3 0 6,1 0 0 0 0 0 0 0 6,1 0 0 0,0
Byggnadsmaterial

Ej urankont. betong & tegel 17 191 41 257 7 220 17 328 0 0 9 111 21 866 860 2 063 0 0 0 0 0,0 0
Urankont. betong & tegel 33 80 0 0 0 0 0 0 0 0 30 72 3,3 8,0 0,4 2
Grus i lakbassänger 1 499 2 547 0 0 0 0 1 049 1 783 300 509 150 255 0 0 0,0 0
Urankontaminerat övrigt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Sekundäravfall
Jonbytarmassor, slam 6 6 5
Övrigt 2 2

Summa avfallsmängd 18 728 44 067 7 220 17 439 0 0 10 160 23 650 1 159 2 572 180 397 9 10
Summa behållare 1 7
Antal transporter 872 0 1 182 129 20 2 2
Kostnad mellanlagring AM 3 621 3 553 7 174
Kostnad deponi/förvar 0 2 032 522 795 1 207 1 184 5 740
Kostnad behållare 17 68 85
Kostnad transport 2 616 0 3 547 386 60 30 30 6 669
Summa kostnad (kSEK) 2 616 0 5 579 908 854 4 875 4 836 19 668

Totalt Återanvändning
Markdeponi

Totalt 
Extern deponi

Ranstadsverket Ej förorenat Svagt förorenat Farligt Till mellanlagring och SFL
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Sammanställning slutlig aktivitetsavsökning för friklassning

Lokaldel Material Yta m2 Andel % Mätt yta m2

RMA:s lakhall
Golv Betong + klinker 1 615 100 1 615
Tak Betong 1 508 25 377
Väggar Betong + tegel 1 146 25 287

Stora lakhallen
Golv Betong + klinker 1 565 50 783
Tak Betong 4 300 10 430
Väggar + pelare Betong 9 587 10 959
Lakbassänger golv Syrafast tegel 2 997 100 2 997
Lakbassänger väggar Syrafast tegel 2 140 100 2 140
Uppsamlingssump Betong 2 997 100 2 997

Sovringsverket
Golv Betong 3 053 25 763
Tak Betong 3 053 10 305
Väggar + pelare Betong 7 867 10 787

Summa inkl påslag för ospec ytor Påslag = 20% 17 327

Arbetsinsats, mantim 17 327
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Kostnad konventionell rivning

Objekt Budget Skanska Budget SKB
(SEK) (SEK)

Datum: 2004-11-05 2008-06-30

Etablering & drift 1 495 000 65% 1 629 550

Transformatorbåsen i den gamla 
elmottagningsstationen 1 459 659 1 591 028
Sovringsverk 10 180 171 11 096 386
Ångcentral 1 840 652 2 006 311
Vattenverk 863 245 940 937
Lågvattenreservoar 1 638 561 1 786 031
Kalksilo 5 257 356 5 730 518
NV-IA, byggnad 143 2 356 707 2 568 811
Stora lakhallen 15 038 499 16 391 964
RMA:s lakhall 2 905 230 3 166 701

Delsumma: 41 540 080 59% 45 278 687

Arbetsplatsomkostnader 4 749 005 65% 5 176 416

Centraladministration 6 268 686 65% 6 832 868

Summa: 54 052 772 58 917 521

Indexuppräkning (KPI) av Skanskas 
budget från nov 2004 till jun 2008: 1,09
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Kostnader för el

Elförbrukning, MWh 326
Pris, SEK/MWh 530
Fast avgift kSEK/år 145
Kostnad år 1, MSEK 0,32
Kostnad år 2 , MSEK 0,32
Kostnad år 3, MSEK 0,32
Kostnad år 4 , MSEK 0,27 red till 75 %
Kostnad år 5, MSEK 0,23 red till 50 % 
Summa elkostnad 1,46
Underhåll 0,05
Totalt, MSEK 1,51

Kostnad för uppvärmning och VA

Oljeförbrukning, m3 5
Pris olja, SEK/m3 7000
Kostnad år 1, kSEK 35
Kostnad år 2, kSEK 35
Kostnad år 3, kSEK 35
Kostnad år 4, kSEK 21 red till 60 %
Kostnad år 5, kSEK 14 red till 40 % 
Summa värmekostnad 140
VA kSEK/år 0
Underhåll, kSEK 50
Totalt, MSEK 0,19
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Kostnadsberäkning för avveckling och rivning av vissa byggnader och anläggningar 
som tillhör Ranstad Industricentrum AB

Kod Slag mm MSEK Kommentar
Projektgruppens administrativa 
arbetsuppgifter

P Förberedande arbeten på anläggningsplatsen före 
rivning

P1 Allmänt
Upprättande av aktuellt ritnings- och dokumentarkiv 
över befintlig anläggning 2 0,29
Inläsning av anläggningens utformning

4 0,58
Det förutsätts att projektgruppen bildas av personal som delvis är förtrogen med 
anläggningen.

Kartläggning av kontaminering 3 0,44
Kartläggning av mängder av icke aktiva, farliga 
material, asbest, PCB, metaller, oljor etc 3 0,50 3 manmån + analyser

Upprättande av mängdförteckning över 
rivningsmaterial inklusive friklassade byggnadsdelar 4 0,58
Summa P1: 16 2,39

P2 Framtagning av erforderliga dokument för 
rivningsansökan

Säkerhetsrapport
7 1,02 Avvecklingsplan enl SKIFS 2004:1 inarbetas i den omarbetade säkerhetsrapporten. 

QA-manualer
4 0,58

Revidering av kvalitetsplan med underliggande instruktioner. Framtagning och 
underhåll av projekthandbok inkl vissa projektspecifika instruktioner.  

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 3 0,44 Sänds till miljödomstol och bifogas säkerhetsredovisning. 

Förberedande handlingar för återvinning och deponi 6 0,87
Underlag för ansökan om rivningslov inklusive 
rivningsplan, även byggnader 10 1,45
Summa P2: 30 4,35

P3 Bestämning av upphandlingspaket: 10 1,45
Förfrågningsunderlag
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Kod Slag mm MSEK Kommentar
Upphandling
Kontrakt
Summa P3: 10 1,45

P4 Upprättande av tidsplaner 5 0,73
Huvudtidsplaner
Detaljtidsplaner
Summa P4: 5 0,725

P5 Planering av transporter 8 1,16
Tidsplanering av transporter och flöde av 
transportbehållare-
Detaljplanering av transporter mellan- & slutlagring
Detaljplanering av transporter till extern deponi
Detaljplanering av transporter till återvinning
Summa P5: 8 1,16

P6 Planering för anläggningsplatsen
Planering och upphandling av:

Dekontaminering, utrustning och arbeten 6 0,87
Radiologisk kartläggning 2 0,29
Brandskydd under rivningsarbetena 2 0,29
Arbetarskydd 2 0,29

Summa P6: 12 1,74

P7 Arbeten under rivningen:
Etablering av arbetsplats 2 0,29
Drift av arbetsplats och servicesystem 2 0,29
Rapportering av radioaktiviteter, aktivt och annat 
material, utsläpp, personaldoser 5 0,73
Uppföljning av externa transporter och försörjning av 
transportkärl 10 1,45
Drift av provisorier för el och belysning, vatten, 
avlopp, provisoriskt brandskydd, bevakning, 
entrekontroll 6 0,87
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Kod Slag mm MSEK Kommentar
Personal för drift av processrenings- och 
filteranläggning 8 1,16 Två man i 3 år

Dekontaminering av betong i RMA:s lakanläggning 18 1,74 Länkat. 24 mantim per 500 kg betongavfall + 2 kSEK kostnader

Drift av ISOCS för aktivitetsbestämning av avfall 60 8,70 1 man i 5 år

Övrig kontroll och uppföljning 60 8,70 1 man i 5 år

Summa P7: 171 23,93

P8 Avslutande arbeten efter rivningen
Sammanställning av slutrapport(er) 6 0,87
Avslutning av entreprenadkontrakt 2 0,29
Summa P8: 8 1,16

Summa P1-P8 260 36,90

Med osäkerhetspåslag för oplanerat arbete: Σ P 312 44,3

 Kostnader för förberedande, stödjande och 
avslutande åtgärder
Kostnader för förberedande arbeten (Å1-Å8)

Å1 Allmänna avgifter, myndighetskostnader och 
Strålsäkerhetsmyndighetens och Länsstyrelsens 
uppföljning 2

Å2 Expertutlåtanden beträffande erforderliga åtgärder för 
omhändertagande av miljöfarligt avfall som underlag för 
rivningsansökan 0,50

Å3 Systemdekontaminering före rivning 1
Å4 Lokalsanering 50 4,15 Avser sanering innan start rivning

Å4.1 Kartläggning av radioaktiv kontaminering
57 4,70

Länkat. Kartläggning av kontamination. 50% av den omfattningen som gäller vid 
friklassning förutsätts

Å5 Kostnader för att ordna provisorisk elutrustning (kraft-
och belysning) 0,40

Å6 Kostnader för att ordna provisorisk ventilation 0,20
Å7 Kostnader för att ordna vattenrening 0,50
Å8 Utrustning för komponentdekontaminering 2
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Kod Slag mm MSEK Kommentar
Å8.1 Kostnader för att ordna provisorisk VS, spolvatten och 

tryckluft 0,20
Å8.2 Brandskyddsåtgärder 0,20
Å8.3 Åtgärder för att ordna arbetsplatsen, manskapsbodar, 

kontor mm inkl drift 0 Det förutsätts att befintliga lokaler räcker till för såväl projektgrupp som entreprenörer.

Summa Å1-Å8 15,85

Kostnader för arbeten under rivning (Å9-Å20)
Å9 Kostnader för omhändertagande av ventilationsfilter

0,30 Avser de filter som används under rivningen och därefter behandlas i Studsvik

Å10 Driftkostnader för kraft- och belysning, exkl personal
1,51 Länkat. Omfattar elenergi samt samt service och underhåll

Å11 Driftkostnader för VS, spolvatten och tryckluft, exkl. 
personal 0,19 Länkat. Omfattar avgifter för värme, VA samt kostnader för service och underhåll. 

Å12 Driftkostnader för ventilation, exkl personal 0,20
Å13 Driftskostnader för renings- och filteranläggning, exkl 

personal 0,20 Omfattar jonbytarmassor, service och underhåll.

Å14 Kostnader för transporter (till deponi, mellan- och 
slutlagring 6,67 Länkat

Å15 Deponikostnader exkl. SFL 3,35 Länkat

Å16 Komponentdekontaminering och smältning 1,50 Komponentdekontaminering ingår i R1, R3 och R6.

Å17 Plåtkokiller 0,07 Länkat

Å17.1 Transportbehållare ISO 0,02 Länkat. Postens omfattning avviker från tidigare studie

Å18 Mellanlagringskostnad AM Studsvik 7,17 Länkat. 10 kSEK/m3*år

Å19 Slutlagringskostnad SFL 2,39 Länkat. 100 kSEK/m3

Å20 Kostnad för omhändertagande av icke aktivt farligt avfall 
utöver det som medräknats i kostnad för konventionell 
rivning (R4) 1,00 Ingår även i Skanskas rivningsstudie pos. R4 men bedöms behöva höjas med 1 MSEK

Å21 Friklassningsmätning av byggnadsytor
113 9,40

Länkat. Avser verifierande aktivitetsmätning som underlag för friklassning av 
byggnader

Å21.1 Sanering av byggnadsytor
2,65 Länkat. Sanering genom fräsning av golv och väggar

Å22 Bevakning 0 0,00
Summa Å9-Å22 36,61

Avslutande arbeten (Å23)
Å23 Avetablering av arbetsplats 0,50
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Kod Slag mm MSEK Kommentar

Summa Å1-Å23 52,96
Med osäkerhetspåslag för oplanerat arbete: Σ Å 

63,56

Kostnader för det egentliga rivningsarbetet 
R1 Rivning och dekontaminering av kablar  och övrig 

elutrustning i aktiva delen. Utrustning för separering av 
kabelisolering ingår ej 0,63 Länkat. Här ingår även rivning av skåp, lådor och centraler.

R2 Miljösortering av elmaterial
0,20 Avser endast elmaterial från kontrollerat område. Övrig miljösortering ingår i R5

R3 Rivning och dekontaminering av ventilationsutrustning i 
aktiva delen 0,57 Länkat

R4 Konventionell rivning av friklassade byggnader inkl. 
processutrustning, el och ventialation 58,92

Länkat. Baserat på Skanskas beräkning. Omfattning specificeras i SKB IC 6.463/0042 
Referens 3

R5 Rivning och dekontaminering av processutrustning, 
aktiva delen 3,63 Länkat. Här ingår kostnad för smältning.

R6 Dekontaminering av olika typer av emballage 0,03 Länkat

R7 Verktygskostnader för processrivning, aktiva delen
4,00

Inkluderar 2*1,5 MSEK för aktivitetsmätutrustning samt 1 MSEK för golv- och 
väggfräsutrustning

Summa R1-R7 67,98
Med osäkerhetspåslag för oplanerat arbete: Σ R 

81,58

Summa kostnad : P + Å + R 189,4
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