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Tjänsteanteckning angående möte den 14 februari mellan SKB och SSM angående vätskeformigt 

avfall i BLA SFR 

Den 14 februari 2013 hölls ett möte mellan SKB och SSM där SKB informerade om bakgrund, 

nuvarande kunskapsläge och alternativa åtgärdsförslag rörande frågan om misstänkt förekomst av 

vätskeformigt avfall i BLA SFR. Deltagare från SSM var Anders Wiebert, Svante Ernberg och Elisabet 

Höge. Från SKB deltog Per Riggare, Bo Sundman och Jessica Palmqvist. 

SKB presenterade bakgrunden till ärendet. Efter att SKB har fått ta del av resultaten från 

undersökningarna av fat med äldre avfall som genomförts i det så kallade röntgenprojektet vid AB 

SVAFO finns nu en grundad misstanke om att även de avfallsfat av typen S.14 som förvaras i SFR kan 

innehålla vätskeformigt avfall. Detta är en avvikelse från kriterierna i typbeskrivningarna.  

I SFR finns det idag 2844 avfallsfat fördelade på 75 containrar. Dessa är utspridda i bergrummet i BLA. 

Totalt har fem transporter med S.14 fat skett till SFR. Vid röntgenprojektet på AB SVAFO upptäcktes 

att ca 20-30% av S.14 faten innehöll vätskeformigt avfall. Vätskeformigt avfall identifierades även i fat 

som tillverkats efter 1980. Det finns oklarheter rörande fissilt material jämfört med safeguard-

registrerat material. Vid röntgen har det identifierats att det även förekommer kvicksilver i vissa fat.  

Gjutkorten tillhörande de avfallskollin som har deponerats finns bevarade. SKB menar att det inte går 

att få ut mer information från gjutkorten. SKB litar inte på att den information som finns i dessa 

överensstämmer med verkligheten då det uppenbart har funnits brister i hanteringsprocessen.  

SKB ser i teorin tre handlingsalternativ:  

- Att återta containrarna så snart som möjligt.  

- Att göra ett återtag vid ett senare tillfälle. 

- Inget återtag alls に ざヴ@ﾆﾐ; ｴWﾏ ;┗a;ﾉﾉWデざく  

SKB har gjort en kvalitativ riskbedömning där man tagit hänsyn till aspektar av kärnteknisk säkerhet, 

strålskydd, hantering/logistik, arbetsmiljö, juridik mm. SKB menar att det inte är lämpligt att 

slutförvara S.14 faten med tanke på de uppenbara osäkerheter som finns i dokumentationen. 

SKB tittar på alternativet med att återta S.14 faten från BLA. SKB vill avvakta med ett återtag till dess 

det finns en fullständig hanteringsmetod för S.14 faten då faten bör hanteras i så få steg som möjligt. 

Olika handlingsalternativ bör noggrant övervägas för att faten inte ska behöva flyttas runt i onödan.  

SKB ser i dagsläget att det inte finns någon uppenbart bättre plats för fortsatt mellanlagring av 

containrarna med S.14-fat. Det finns inte heller en bra plats att ställa upp de containrar som behöver 

flyttas från BLA för att komma åt de containrar som innehåller S.14 fat. SKB överväger därför 

handlingsalternativet med att inte tömma BLA förrän utbyggnaden av SFR står klar.  

Handlingsalternativet att göra ett återtag i ett senare skede medför att SKB troligen behöver 

förbättra miljön i BLA med hjälp av avfuktningsmetoder. Ett kontrollprogram behöver införas och 

insamling av dränagevatten i BLA behöver förbättras. SSM påpekade att det finns risker med att 

hantera kollin vars status med avseende på korrosion och degradering inte är känt.  



SKB menar att ett tätt sammarbete mellan SKB och AB SVAFO är nödvändigt. SKB och AB SVAFO ingår 

sedan årsskiftet i samma affärsenhet inom Vattenfall, vilket SKB menar kan förenkla sammarbetet. 

Även Studsvik Nuclear AB är inblandad i frågan. 

SKB vill tills vidare fortsätta lagra S.14 faten i BLA, men bedömer att de behöver återta avfallet vid 

lämplig tidpunkt. SKB anser att detta alternativ är det bästa sett ut ett riskperspektiv. SKB frågade hur 

detta ska hanteras formellt med eventuella tillstånd/medgivanden osv.  

I den preliminära rapportering av kategorihändelse som SKB lämnade in till myndigheten den 23 

november beskrev att SKB har infört deponeringsstop i BLA tills vidare. SKB avser nu att återta 

deponering i BLA igen.  

SSM har inte mottagit någon skriftlig information från SKB utöver den preliminära 

händelserapporteringen. Den slutgiltiga händelserapporteringen ska inkomma till myndigheten 

senast den 28 februari. 
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