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Föreläggande om uppdatering av 
säkerhetsredovisningen för Clab 

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut  
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) förelägger Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) att 

uppdatera säkerhetsredovisningen (SAR) för Centrala mellanlagret för använt kärnbränsle 

(Clab) avseende: 

 

1. anläggningens säkerhetsfunktioner och de krav som ställs på dessa, 

2. inventering av händelser och händelseförlopp samt indelning i händelseklasser, 

3. principer för indelning i säkerhets- och kvalitetsklasser samt tillämpning av dessa, 

4. användningen av probabilistiska metoder i säkerhetsanalyser, och 

5. säkerhetsredovisningens aktualitet. 

Senast den 1 november 2013 ska SKB till SSM lämna in en handlingsplan med 

specificerade och tidsatta åtgärder för att införa ändringarna i säkerhetsredovisningen samt 

de eventuella andra åtgärder som kan följa av dessa ändringar. 

Ärendet 
SSM:s inledande gransking av SKB:s ansökan om uppförande och drift av 

inkapslingsanläggningen (Clink) har genererat en rad granskningskommentarer som 

samanställts i dokumentet Begäran om komplettering avseende uppförande och drift av 

inkapslingsanläggningen (Clink) (1). Vid en översyn kan SSM konstatera att flera av 

dessa kommentarer även är giltiga för befintligt version av Clab säkerhetsredovisning. 

Detta innebär att det finns brister i förhållande till nu gällande föreskrifter som SKB 

behöver åtgärda. Dessa brister förtydligas i punkterna 1-5 nedan i skälen för beslutet.  

Skälen för beslutet 
Enligt 18 § första stycket lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) får 

tillståndsmyndigheten besluta om de åtgärder som behövs för att meddela 

tillståndshavaren de förelägganden och förbud som behövs i enskilda fall för att denna lag 

eller föreskrifter eller villkor som har meddelas med stöd av lagen ska följas. 
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1. Säkerhetsprinciper och säkerhetsfunktioner 
Av 3 kap. 1 § SSM:s föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska 

anläggningar följer bland annat att en kärnteknisk anläggning ska vara konstruerad så att 

den har tålighet mot händelser och förhållanden som kan påverka anläggningens barriärer 

eller säkerhetsfunktioner. I 1 kap. 2 § SSMFS 2008:1 definieras begreppet 

”säkerhetsfunktion” som tekniska system som en anläggning har försetts med för att på ett 

specifikt sätt skydda anläggningens barriärer. Clab säkerhetsredovisning tillämpar istället 

begreppet ”skyddsfunktion” vilket inte är definierat i SSMFS 2008:1. SSM anser att det i 

Clab säkerhetsredovisning är otydligt vad SKB menar med skyddsfunktion och hur SKB 

tolkar säkerhetsfunktion. SSM anser att SKB antingen bör följa de definitioner och 

principer som är vedertagna eller med tydlighet i säkerhetsredovisningen visar på att en 

minst likvärdig nivå av strålsäkerhet uppnås. 

 

SSM vill i detta sammanhang upplysa SKB om att utrustning som krediteras (dvs. som 

krävs för att klara acceptanskriterierna) i säkerhetsanalyserna bör vara säkerhetsklassad. 

För att utrustning ska få tillgodoräknas i analyserna, behöver den: 

 vara dimensionerad för aktuell påkänning, 

 provas på relevant sätt, 

 vara kravställd i säkerhetsredovisningen, samt 

 vara driftklarhetsverifierad. 

2. Händelseklassning 
Av 4 kap. 1 § andra stycket SSMFS 2008:1 följer att en anläggnings säkerhetsanalyser ska 

vara grundade på en systematisk inventering av de händelser, händelseförlopp och 

förhållanden som kan leda till en radiologisk olycka. Identifierade sådana händelser, 

förlopp och förhållanden ska indelas i händelseklasser. För varje händelseklass ska det 

genom kvantitativa analyser visas att gränsvärden för barriärer innehålls samt att 

radiologiska omgivningskonsekvenser är acceptabla i förhållande till värden som anges 

med stöd av strålskyddslagen (1988:220). 

 

Närmare bestämmelser om indelning i händelseklasser och analysförutsättningar för 

kärnkraftsreaktorer finns i SSM:s föreskrifter (SSMFS 2008:17) om konstruktion och 

utförande av kärnkraftsreaktorer. Någon motsvarande precisering för andra kärntekniska 

anläggningar finns inte. Av Clab säkerhetsredovisning framgår att händelseklassning är 

utförd med utgångspunkt från den indelning av händelser som görs vid säkerhetsanalys 

vid kärnkraftsreaktorer, enligt principerna i SSMFS 2008:17. SKB behöver emellertid i 

säkerhetsredovisningen förtydliga sin redovisning av händelser. SKB behöver till SSM 

motivera varför principerna för händelseklassning enligt SSMFS 2008:17 inte följs fullt 

ut. Exempelvis noterar SSM att Clab säkerhetsredovisning redovisar en ihopslagning av 

händelseklasserna H3 och H4 till H3/H4 samt att H5 behandlas som en restrisk och inte 

H5 händelser. 

3. Principer för indelning i säkerhets- och kvalitetsklasser samt tillämpning av 

dessa 
Enligt 3 kap. 4 § SSMFS 2008:1 ska byggnadsdelar, system, komponenter och 

anordningar ska vara konstruerade, tillverkade, monterade, kontrollerade och provade 

enligt krav som är anpassade till deras funktion och betydelse för anläggningens säkerhet. 

Ett klassningssystem ska tillämpas för styrning av kraven på konstruktion, tillverkning, 

installation samt kvalitetssäkringsåtgärder. I Clink-granskningen påpekar SSM att 

myndigheten i ett senare skede ska ta ställning till om klassningsprinciper enligt 

ANSI/ANS 51.1 (2) och ANSI/ANS 52.1 (3) är tillämpbara för en sådan anläggning som 
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Clink för att uppfylla kraven i 3 kap. 4 §. Myndigheten vill göra SKB uppmärksam på att 

detta även kan komma att behöva beaktas i säkerhetsredovisningen för Clab och anser 

därför att bolaget behöver motivera klassningsprinciperna för anläggningen. 

 

Bassängportarna i förvaringsbassängerna för Clab är klassade som säkerhetsklass 3 vilket 

också bestämts i ett tidigare myndighetsbeslut (4). Bassängportarna är en mekanisk 

anordning med uppgift att uppbära inre tryck vilket innebär att de omfattas av 4 kap. 1 § 

SSM:s föreskrifter (SSMFS 2008:13) om mekaniska anordningar i vissa kärntekniska 

anläggningar och behöver således kvalitetsklassas enligt dessa föreskrifter. SKB har trots 

tidigare beslut (4) inte kvalitetsklassat bassängportarna i system 223. 

 

Av SKB:s redovisning; Clab – Referensrapport till SAR allmän del kapitel 3 – Tolkning 

och tillämpning av krav i SKIFS 2005:2 framgår att system 733 (nytt avsaltat vatten, 

säkerhetsklass 4) och system 735 (renat avsaltat vatten, säkerhetsklass 4) består av 

vattentankar som i sin tur försörjer system 736 (reservspädmatningssystem, säkerhetsklass 

3) i anläggningens förvaringsbassänger. Med stöd av 3 kap. 4 § SSMFS 2008:1 samt 

bilaga 2 (Konstruktionsregler) till 4 kap. 2 § samma föreskrifter anser SSM att SKB i 

säkerhetsredovisningen behöver motivera denna inkonsekvens eller göra klassningen 

stringent. 

4. Probabilistiska metoder i säkerhetsanalyser för Clab 
Av 4 kap. 1 § femte stycket SSMFS 2008:1 följer att utöver deterministisk analys ska 

anläggningen analyseras med probabilistiska metoder för att ge en så allsidig bild som 

möjligt av säkerheten. I allmänna råd till denna bestämmelse påpekas att de 

deterministiskt analyserade kraven utgör grunden för anläggningens drifttillstånd. Kraven 

på anläggningens utformning bör verifieras och utvecklas med hjälp av probabilistiska 

metoder så att en säkrare grund för utformningen uppnås. Dessutom påpekas i råden att 

beroende på typ av anläggning samt verksamhetens komplexitet och riskbild varierar 

också behovet av detaljeringsgrad och omfattning av de probabilistiska analyserna. 

 

SSM noterar att enligt säkerhetsredovisning för Clab är det enbart fyra system som är 

analyserade med probabilistiska metoder. Myndigheten ställer sig därför frågande till 

SKB:s tolkning och tillämpning av bestämmelserna i 4 kap. 1 § femte stycket. SSM anser 

att nuvarande omfattning av analys med probabilistiska metoder inte är tillräcklig och att 

SKB behöver komplettera säkerhetsredovisningen i detta avseende. 

5. Säkerhetsredovisningens aktualitet 
I 4 kap. 2 § första stycket SSMFS 2008:1 ställs det krav på att en säkerhetsredovisning ska 

sammantaget visa hur anläggningens säkerhet är anordnad för att skydda människors hälsa 

och miljön mot radiologiska olyckor. Redovisningen ska avspegla anläggningen som den 

är byggd, analyserad och verifierad samt visa hur gällande krav på dess konstruktion, 

funktion, organisation och verksamhet är uppfyllda. I 4 kap. 2 § tredje stycket ställs det 

också krav på att en anläggnings säkerhetsredovisning ska hållas aktuell.  

 

SSM har i sin granskning noterat att SKB i säkerhetsredovisningen för Clab hänvisar till 

äldre föreskrifter. Detta gäller SKIFS 2005:2 som har ersatts av SSMFS 2008:13.  Då nya 

föreskrifter träder i kraft åligger det en tillståndshavare att värdera ändringarna och 

därefter vidta de eventuella åtgärder som krävs samt uppdatera säkerhetsredovisningen.  

SKB ska uppdatera säkerhetsredovisningen för Clab med avseende på inaktuella 

föreskrifter. 
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Hur beslutet överklagas 
Se bilaga. 

 

 

 

I detta ärende har enhetschefen Svante Ernberg beslutat. Inspektören Elisabet Höge har 

varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också utredaren Daniel Kjellin, 

enhetschefen Lars Skånberg samt miljörättsexperten Tomas Löfgren deltagit. 

 

 

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN  
 

 

 

Svante Ernberg 

   Elisabet Höge 
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Bilaga 
 

Hur ett beslut överklagas 
 

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut kan överklagas hos regeringen. 

 

Överklagandet ska göras skriftligt och inges till Strålsäkerhetsmyndigheten,  

171 16 Stockholm. Besöksadress: Solna strandväg 96, Stockholm. 

 

Ange i skrivelsen beslutets diarienummer, vilken ändring ni vill ha i beslutet samt skälen 

till ändringen. Överklagandet ska ha inkommit till Strålsäkerhetsmyndigheten inom tre 

veckor från det att ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. 

 

Strålsäkerhetsmyndigheten sänder överklagandet vidare till regeringen för prövning om 

inte Strålsäkerhetsmyndigheten själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. 

 


