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Granskning av SAR och STF för avveckling av 
R2-anläggningen 

Sammanfattning 
Denna rapport beskriver Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) observationer och 
bedömningar från granskningen av säkerhetsredovisningen (SAR) och de 
Säkerhetstekniska driftförutsättningarna (STF) för avvecklingen av R2-anläggningen. 
Dessa anmäldes av AB SVAFO (SVAFO) till SSM den 28 november 2013. En reviderad 
version av SAR anmäldes den 4 juli 2014 till SSM efter myndighetens begäran om 
kompletteringar. 
 
SSM bedömer att det finns brister i SAR inom området kärnämne och kärnavfall, samt i 
STF avseende att denna inte speglar de förebyggande, motverkande och 
konsekvenslindrande åtgärder som man tillgodoräknar sig i säkerhetsanalysen i SAR. 
SSM bedömer de strålsäkerhetsmässiga betydelserna för dessa brister som måttliga. 
Dessutom har SSM funnit flera områden i SAR där det finns förbättringsbehov. 
Identifierade brister samt områden med förbättringsbehov beskrivs i mer detalj under 
rubriken samlad bedömning nedan.   
 
SSM bedömer även att SAR behöver uppdateras och anmälas till SSM inför etapp 2 och 3 
med hänsyn till att föreliggande SAR inte behandlar etapp 2 och 3 i tillräcklig omfattning. 
 
SSM vill även understryka vikten av att ha samtliga nödvändiga instruktioner för drift 
samt eventuella driftstörningar som kan uppstå på plats och implementerade innan arbeten 
börjar. 
 

 
Strålsäkerhetsmyndigheten  
Swedish Radiation Safety Authority  

SE-171 16 Stockholm Tel:+46 8 799 40 00 E-post: registrator@ssm.se 
Solna strandväg 96 Fax:+46 8 799 40 10 Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se 
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Bakgrund 
SVAFO anmälde (SSM2013-5960-1) till SSM den 28 november 2013 SAR med STF för 
avveckling av R2-anläggningen (där R2 och R2-0 reaktorerna finns belägna). Anmälan av 
SAR har skett i enlighet med 9 kap. 7 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 
2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar. I paragrafen framgår även att 
säkerhetsredovisningen ska omarbetas med hänsyn till den verksamhet som planeras i 
anläggningen, vara säkerhetsgranskad enligt 4 kap. 3 § SSMFS 2008:1 samt prövad och 
godkänd av SSM innan nedmontering och rivning får påbörjas. Avfallsplanen ska enligt 
6 kap. 3 § SSMFS 2008:1 ingå eller bifogas säkerhetsredovisningen. Avvecklingsplanen 
och avfallsplanen granskas av SSM i ärendena SSM2013-5966 respektive SSM2013-
6642. 
 
SSM beslutade den 24 januari 2014, efter en inledande granskning av SAR, om begäran 
om kompletteringar samt förtydliganden av SAR inom områdena säkerhetsanalys, 
strålskydd och utsläpp (SSM2013-5960-10). Den 24 mars 2014 beslutade SSM om 
komplettering gällande ledning och styrning (SSM2013-5960-15). SVAFO anmälde den 4 
juli 2014 en uppdaterad SAR där man beaktat SSM:s begäran om kompletteringar. Denna 
granskning avser den kompletterade SAR som anmäldes i juli 2014 [1] och den STF [2] 
som anmäldes i november 2013. 

Syfte med granskningen 
Syftet med granskningen är att bedöma om anmäld SAR och STF uppfyller kraven i 
SSMFS 2008:1. 

Krav 
Enlig 4 kap. 2 § SSMFS 2008:1 ska i en SAR bl.a. redovisas hur anläggningens säkerhet 
är anordnad för att skydda människors hälsa och miljön mot radiologiska olyckor och en 
övergripande redogörelse ges för hur strålskydd upprätthålls vid anläggningen. 
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 bilaga 2 SSMFS 2008:1 finns detaljerade krav på redovisningens innehåll. 
 
Enligt 5 kap. 1 § SSMFS 2008:1 ska tillståndshavaren upprätta STF till ledning för driften 
av en anläggning. Driftförutsättningarna ska tillsammans med instruktionerna som anges i 
2 § ge personalen den vägledning som behövs för att driften av anläggningen ska kunna 
ske enligt de förutsättningar som anges i anläggningens säkerhetsredovisning. 
Härledningen av de säkerhetstekniska driftförutsättningarna ska tydligt framgå av 
säkerhetsredovisningen enligt 4 kap. 2 §. I bilaga 3 SSMFS 2008:1 finns detaljerade krav 
på redovisningens innehåll. 
 
SSM har inte granskat typbeskrivningar (6 kap. 6 § SSMFS2008:1) som en del av denna 
granskning. 
 
SSM har i denna granskning inte granskat underlagsrapporter eller ritningar . 

Granskningens genomförande 
Granskningen har genomförts med stöd av kraven i bilaga 2 och 3 i SSMFS 2008:1. 
Dispositionen nedan följer rubriksättningen i bilaga 2 och 3. 
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Observationer och bedömningar 

Krav – Inledning 
SSMFS 2008:1 Bilaga 2: 
Innehållsförteckning, läsanvisning, definitioner, beskrivning av förhållandet till övrig 
säkerhetsdokumentation samt principer för hantering av säkerhetsredovisningen. 

SVAFO:s redovisning – Inledning 
I kapitlet beskrivs vilka byggnader och anläggningsdelar som omfattas av SAR. Tidigare 
hade man separata SAR:ar för R2 och R2-0, men denna SAR täcker båda de två 
reaktorerna, vilket motiveras med att omgivande barriärer och övervakningsfunktioner är 
gemensamma samt att avvecklingen av de två reaktorerna kommer att ske gemensamt. 
Avgränsningar för SAR beskrivs. Det framkommer bl.a. att SVAFO avser att dela in 
nedmontering och rivning av R2-anläggningen i tre etapper och att denna SAR gäller för 
etapp 1. De tre etapperna är rivning av reaktorerna och tömning av reaktorbassängens 
vatten (etapp 1), rivning av den biologiska skärmen (etapp 2) samt dekontaminering av 
anläggningen inför friklassning (etapp 3). Det framgår att denna SAR är inriktad på etapp 
1, men man konstaterar att ”stora delar av denna SAR torde vara tillräcklig för de övriga 
etapperna, då dessa innebär insatser med radioaktivt material med avsevärt lägre 
aktivitetsnivåer än vad som hanteras i etapp 1 och är därför inte inkluderade i denna 
redovisning”. 
 
Hur man avser att anmäla delmoment enligt 9 kap. 8 § SSMFS 2008:1 beskrivs också. För 
etapp 2 och 3 avser man att anmäla kompletteringar som tillsammans med föreliggande 
SAR samantaget redovisar hur anläggningens säkerhet är anordnad för att skydda 
människors hälsa och miljö i samband med den aktuella etappen. Även för etapp 1 
kommer man att anmäla delmoment till SSM efter att detaljplaneringen för denna etapp är 
gjord. 
 
En mycket övergripande kravbild ges, där man främst hänvisar till kapitel 3 i SAR. Vidare 
ingår en läsanvisning där man hänvisar till övrig säkerhetsdokumentation för 
avvecklingen, bl.a. avfallsplan och ledningssystem. Även avvecklingsplanen refereras till i 
kapitlet och man anger att SAR uppdaterats med hänsyn till den förnyade 
avvecklingsplanen. 
 
Strukturen och innehållet i SAR samt förkortningar och begrepp beskrivs. Man anger att 
strukturen utgår från bilaga 2 SSMFS 2008:1 med vissa anpassningar motiverade med 
hänvisning till ”särskilda kännetecken” för anläggningen samt att verksamheten är 
begränsad till demontering och rivning. 

Bedömning – Inledning 
SSM bedömer att kapitlet i stort innehåller den information som krävs enligt SSMFS 
2008:1. SSM ser positivt på att man valt att ha en kombinerad SAR för de två reaktorerna 
med hänsyn till SVAFO:s motivering till detta.  
 
SSM bedömer att SAR och STF behöver uppdateras och anmälas till SSM inför etapp 2 
och 3 även om stora delar av det radioaktiva inventariet tagits bort från anläggningen efter 
att etapp 1 avslutats, med hänsyn till att föreliggande SAR och STF inte behandlar etapp 2 
och 3 i tillräcklig omfattning. Dessutom har SSM identifierat följande förslag till 
förbättringar:  
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x Beskrivningen av etapp 3, ” dekontaminering av anläggningen inför friklassning” 
bedöms som otillräcklig då denna etapp innefattar betydligt mer än 
dekontaminering, varför beskrivningen bör revideras, 

x kopplingen mellan de olika kapitlen i SAR bör beskrivas tydligare, 
x det bör tydligare och i mer absoluta termer redovisas vilken verksamhet som 

innefattas av SAR, 
x de fysiska avgränsningarna för anläggningen samt för avvecklingen bör redovisas 

tydligare (exempelvis bör vilka delar av aktiv kulvert som ingår beskrivas),  
x planen för uppdatering av SAR samt övrig dokumentation, samt anmälan av 

delmoment, under avvecklingsprojektets gång bör tydligare beskrivas, och 
x det saknas i kapitel 1.4 förklaringar till flera förkortningar som används i 

rapporten, t. ex. SPN samt BNCT. 

Krav – Förläggningsplats 
SSMFS 2008:1 Bilaga 2: 
Redovisning av hur förläggningsplatsen och dess omgivning från säkerhetssynpunkt kan 
påverka anläggningen, exempelvis med avseende på hydrologiska förhållanden, geologi 
och seismik samt i omgivningen pågående verksamheter. 

SVAFO:s redovisning – Förläggningsplats1 
Val av förläggningsplats, påverkan från närliggande verksamheter, kommunikation, samt 
befolkning och näringsförhållanden i omgivningen beskrivs övergripande. Tillgång till 
elförsörjning och reservkraft beskrivs och det framgår att det finns både central reservkraft 
på Studsviksiten samt egen reservkraft i form av två diselaggregat inom anläggningen. 
Vidare framgår att området betecknas som seismiskt stabilt samt att risken för att skalv av 
den låga magnitud som hitintills förekommit ska skada anläggningen föreligger inte. I 
övrigt saknas redovisning av hur förläggningsplatsen och dess omgivning från 
säkerhetssynpunkt kan påverka anläggningen, exempelvis med avseende på hydrologiska 
förhållanden. Anläggningens riskpotential mot omgivningen beskrivs kortfattat och 
hänvisning görs till kapitelen 6 och 10 i SAR. 

Bedömning – Förläggningsplats 
SSM observerar att det inte finns någon utförlig beskrivning av omgivningens potentiella 
påverkan på anläggningen i SAR. SSM bedömer att SAR - trots att projektet sker under en 
relativt kort tidsperiod - bör kompletteras med en sådan beskrivning inklusive potentiell 
påverkan från översvämning, extrem kyla och hög vind. Dessa yttre faktorer bör även 
analyseras med avseende på risk för verksamheten. SSM anser i övrigt att kapitlet 
tillräckligt väl redogör för de områden som innefattas i Bilaga 2 i SSMFS 2008:1 gällande 
förläggningsplats. 

Krav – Konstruktionsregler 
SSMFS 2008:1 Bilaga 2:  
Redovisning av de krav med konstruktionsprinciper samt konstruktionsförutsättningar och 
konstruktionsregler som har styrt anläggningens konstruktion och utförande. Redovisning 
av hur anläggningen uppfyller de nämnda reglerna och förutsättningarna samt av hur 
byggnadsdelar, system, komponenter och anordningar i anläggningen har indelats i 
klasser, vilka anger deras säkerhetsbetydelse. 

1 Titel på SVAFO:s kapitel är ”förläggningsplats och omgivning” och överensstämmer alltså inte 
helt med den rubrik som används i SSMFS 2008:1 Bilaga 2 

                                                      



 Sida 5 (19) 
 Dokumentnr: SSM2013-5960-8 

   
  
 

SVAFO:s redovisning – Konstruktionsregler2 
SVAFO har valt att kalla detta kapitel kärntekniska och strålskyddsmässiga krav och inte 
konstruktionsregler som det benämns i 2008:1 Bilaga 2. I kapitlet återfinns förutom 
kärntekniska och strålskyddsmässiga krav, samt tolkning av dessa, även tillämpliga 
konstruktionsprinciper som beaktas under avvecklingen av R2-anläggningen.  
 
Följande lagar och föreskrifter beskrivs och tolkas med hänsyn till krav för avvecklingen 
av R2-anläggningen: Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, Strålskyddslagen 
(1988:220), SSMFS 2008:1, SSMFS 2008:6, SSMFS 2008:7, SSMFS 2008:12, SSMFS 
2008:13, SSMFS 2008:15, SSMFS 2008:17, SSMFS 2008:23, SSMFS 2008:26, SSMFS 
2008:32 och SSMFS 2008:51, samt SSMFS 2011:2.  
 
Det framgår att SVAFO anser att krav på underhåll, fortlöpande tillsyn och kontroll enligt 
5kap. 3§ SSMFS 2008:1 är tillämpbart på i huvudsak den skyddsutrustning som redovisas 
i SAR kapitel 4, ”Anläggnings- och funktionsbeskrivning”, och den utrustning som 
innefattas av kraven i SSMFS 2008:13. 
 
I kapitel 3.3.4, som avser SSMFS2008:13, framgår att ”mekaniska anordningar i barriärer 
och andra delar som är nödvändiga för att upprätthålla ett effektivt djupförsvar vid 
anläggningen skall indelas i kontrollgrupperna A till C för styrning av omfattning och 
inriktning av den återkommande kontrollen. Detta har tillämpas kontinuerligt för 
anläggningen, och tillämpas för tryck- och kraftbärande systemdelar fram till dess att 
dessa delar töms, avlastas eller demonteras.” 
 
Under kapitel 3.4, generella säkerhetsprinciper, beskrivs djupförsvarsprincipen och 
barriärer generellt och hänvisning till kapitel 4 görs för en mer specifik beskrivning. I 
kapitel 3.5 framgår att inga särskilda nukleära krav ställs på utrustning som används i 
samband med avvecklingen. Endast krav enligt svenska och internationella standarder för 
utrustning för industriell tillämpning gäller. I kapitel 3.6 anges de acceptanskriterier i form 
av dosgränser för allmänheten respektive personal som gäller för avvecklingen.  

Bedömning – Konstruktionsregler 
SSM anser att SVAFO:s antagande om att ”inga särskilda nukleära krav ställs på 
utrustning som används i samband med avvecklingen” bör förtydligas, med hänsyn till de 
säkerhetskrav och funktionskrav som ställts på viss utrustning enligt 5 kap 3§ i SSMFS 
2008:1. 
 
SVAFO beskriver gällande tillämpning av 5 kap 3§ SSMFS 2008:1 att ”krav på underhåll, 
fortlöpande tillsyn och kontroll enligt 5:3§ är tillämpbart på i huvudsak den 
skyddsutrustning som redovisas i SAR kapitel 4 och den utrustning som innefattas av 
kraven i SSMFS 2008:13”. Det framgår dock inte i SAR vad begreppet skyddsutrustning 
omfattar och heller inte vilken utrustning som omfattas av kraven i SSMFS 2008:13. 
SVAFO bör redogöra mer utförligt för vilken utrustning kraven enligt 5 kap 3§ SSMFS 
2008:1 gäller för. SSM bedömer även att principerna för återkommande kontroll i enlighet 
med SSMFS2008:13 bör beskrivas tydligare. 
 
I övrigt bedömer SSM att SVAFO:s redovisning av kraven och reglerna är tillräckligt 
komplett samt att SVAFO:s förståelse och tolkning av kraven är acceptabla. 

2 Titel på SVAFO:s kapitel är ”kärntekniska och strålskyddsmässiga krav” och överensstämmer 
alltså inte med den rubrik som används i SSMFS 2008:1 Bilaga 2. 
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Krav – Anläggnings- och funktionsbeskrivning 
SSMFS 2008:1 Bilaga 2:  
Beskrivning av anläggningens uppbyggnad och dess system, funktion och prestanda vid 
normaldrift, inklusive lagring och annan hantering av kärnämne och kärnavfall. 
Detaljerade beskrivningar av anläggningens barriärer och säkerhetsfunktioner med 
ingående säkerhetssystem. Beskrivningar av de system och den utrustning som utöver 
säkerhetssystemen har visat sig vara av väsentlig betydelse för djupförsvaret. Redovisning 
av principerna för utformning av kontrollrum och andra övervaknings- och 
manöveranordningar där gränssnittet mellan personal och anläggning har betydelse för 
säkerheten. 
 
Redovisning av kriterierna för att inkludera utrustning i de säkerhetstekniska 
driftförutsättningarna samt principerna för bestämning av sådana funktionsprov och 
provningsintervall som behövs för att kontrollera att anläggningen drivs inom fastställda 
gränser (driftklarhet). 

SVAFO:s redovisning – Anläggnings- och funktionsbeskrivning 
En översiktlig beskrivning av anläggningens uppbyggnad ges. Hänvisning till en separat 
anläggningsbeskrivning ges för en mer utförligare beskrivning. Avvecklingsarbetet, med 
fokus på etapp 1, redogörs för och hjälpsystemen för avvecklingen beskrivs. Etapp 2 och 3 
beskrivs mycket övergripande.  
 
I kapitel 4 har bl.a. hjälpsystem (kap. 4.3.2), barriärer (kap. 4.4), fysiskt skydd (kap. 
4.6.1), brandskyddssystem (kap. 4.6.2), samt strålskydd (kap. 4.6.3) redovisats. 
 
Det framgår att djupförsvaret uppnås genom att: 
  

• kompetent drift- och avvecklingsorganisation och en robust byggnadskonstruktion 
förebygger störningar. Även övervakning, underhåll av anläggningen samt 
administrativa rutiner så som arbetsordersystemet minskar risken för störningar,  

• anordningar och förberedda åtgärder skyddar barriärerna mot genombrott, i form 
av larm samt ronderingar, och  

• de administrativa rutinerna som ingår i djupförsvaret stödjer sig på det integrerade 
ledningssystemet, samt mål och handlingsplaner. 

Bedömning – Anläggnings- och funktionsbeskrivning 
SVAFO har redovisat under rubriken ”Reaktorbyggnad, ventilation och brandskydd” att 
”krav på driftklarhet på jodscrubber t.ex. tagits bort då ingen jod produceras”. 
Beskrivningen verkar inte stämma överens med redovisningen av punkt 3 under rubriken 
”Beskrivning av hjälpsystem vid avveckling”, där det beskrivs att ”på grund av risken för 
luftburen aktivitet under demonteringsarbetet bör även jodscrubber och nödventilation 
vara driftklart så länge det är möjligt.” SVAFO bör förtydliga detta vid nästa uppdatering 
av SAR. 
 
SVAFO bör även förtydliga vad en max-last av en travers på ”30/3” ton innebär. 
 
SSM bedömer i övrigt att SVAFO:s redovisning av anläggnings- och 
funktionsbeskrivning är ändamålsenlig och innehåller information som krävs av bilaga 2 i 
SSM 2008:1. SSM är positiv till att även tillfälliga strålskärmar samt tillfälliga skydd mot 
spridning av luftburna radioaktiva ämnen har planerats att använda som barriärer vid 
behov vid avvecklingsarbetet. 
 



 Sida 7 (19) 
 Dokumentnr: SSM2013-5960-8 

   
  
 

Krav – Radioaktiva ämnen 
SSMFS 2008:1 Bilaga 2:  
Redovisning av underlag för bestämning av mängder och slag av radioaktiva ämnen som 
kan frigöras vid radiologiska olyckor, s.k. källtermer. 

SVAFO:s redovisning – Radioaktiva ämnen 
SVAFO redovisar de radioaktiva ämnen som finns i anläggningen. De radioaktiva ämnena 
delas in i neutronaktiverat material, radioaktiva föroreningar i vätskefas och ytligt sittande 
radioaktiva föroreningar. SVAFO beskriver vad dessa delar består av, vilka mängder som 
är aktuella, samt redovisar aktivitet och nuklidinnehåll för dessa samt hur detta har 
kommits fram till. SVAFO beskriver även till viss del vilka risker som föreligger för 
aktivitetsspridning vid eventuell olycka. 

Bedömning – Radioaktiva ämnen 
SSM bedömer att SVAFO ger en tillräcklig redovisning av mängd och slag av radioaktiva 
ämnen som kan frigöras vid radiologiska olyckor. Dock anser SSM att SVAFO bör 
förtydliga innehållet i tabell 5.3 så att det tydligt framgår vad den totala alfa- och beta-
aktiviteten är.  
 
Dessutom har den totala aktiviteten i aluminium i tabell 5.2 felaktigt summerats och detta 
bör åtgärdas. 

Krav – Utsläpp 
Se avsnitt Krav – Strålskydd nedan. 

SVAFO:s redovisning – Utsläpp 
Se avsnitt SVAFO:s redovisning – Strålskydd nedan. 

Bedömning – Utsläpp 
Se avsnitt Bedömning – Strålskydd nedan. 

Krav – Kärnämne och kärnavfall 
SSMFS 2008:1 Bilaga 2:  
Redovisning av planer för hantering vid anläggningen och fortsatt omhändertagande av 
kärnämne och kärnavfall enligt 6 kap. 3 §. Beskrivning av hur hanteringen av kärnämne 
och kärnavfall sker på anläggningen med hänsyn till säkerhet och strålskydd även vid 
efterföljande hantering eller omhändertagande enligt 6 kap. Redovisning av krav på 
mätmetoder för bestämning av mängder och slag av radioaktiva ämnen i kärnavfall enligt 
6 kap. 9 §. Redovisning och härledning av de acceptanskriterier som gäller för mottagning 
av kärnämne eller kärnavfall från andra anläggningar enligt 6 kap. 11–12 §§. 

SVAFO:s redovisning – Kärnämne och kärnavfall 
Kapitel 7 ger en beskrivning av generellt arbetssätt för hur verksamheten skall bedrivas 
för att begränsa mängd kärnavfall och doser till personal samt redovisning av krav på 
avfallsplan och referens till avfallsplan. Fyra olika möjliga flödesvägar beroende på 
materialets aktivitet har identifierats och beskrivs övergripande.  
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SAR innehåller även en redovisning av riktvärden för interna avfallstransporter, 
information om mätmetoder och krav på avfallsregistrering. 

Bedömning – Kärnämne och kärnavfall 
 
SSM bedömer att SVAFO uppfyller kraven på redovisning av kärnämne och kärnavfall 
gällande: 

- registrering av avfall. 
 
SSM bedömer att SVAFO inte i tillräcklig stor omfattning uppfyller kraven på 
redovisning av kärnämne och kärnavfall gällande: 

- hantering av kärnavfall på anläggningen med hänsyn till säkerhet och strålskydd. I 
SAR beskrivs hanteringen alltför översiktligt. Exempelvis anges att 
transportbehållare är anpassad till avfallets radiologiska, kemiska och fysikaliska 
krav utan att varken krav eller uppfyllnad av dessa redovisas. Materialflöde enligt 
alternativ 1 anges vara en etablerad metod, men beskrivs inte i detalj, 

- redovisningen av interna avfallstransporter. Det saknas tydliga gränsvärden då de 
värden som anges i SAR endast beskrivs som riktvärden att eftersträva. Det finns 
också otydligheter över värden för dosrater på kokillstrålskydd avser yta eller på 
två meters avstånd, och 

- mätmetoder för bestämning av mängder och slag av radioaktiva ämnen. Det 
saknas en tydlig kravbild för vilka nuklider som ska mätas.  

 
SSM bedömer att SAR behöver uppdateras med hänsyn till bristerna nämnda ovan. SSM 
bedömer strålsäkerhetsbetydelsen för dessa brister som måttliga. Detta då det är viktigt att 
det redovisas i SAR hur hantering av kärnämne och kärnavfall sker på ett strålsäkert sätt. 
Brister i själva hanteringen skulle kunna leda till bl.a. spridning av kontamination, ökade 
stråldoser till personalen och felaktig kategorisering av avfallet. 

Krav – Strålskydd 
Granskningen har genomförts utifrån de krav som gäller strålskydd i SSMFS 2008:1 och 
omfattar både personstrålskydd, utsläpp och den del av anläggningens drift som omfattar 
strålskyddsarbetet. 
 
Bilaga 2 SSMFS 2008:1: 
Säkerhetsredovisningen ska för strålskydd minst omfatta: 

- krav, förutsättningar och kontroll av verksamhet med joniserande strålning, 
- organisationen och principerna för ledning och styrning av strålskyddsarbetet, 
- vidtagna åtgärder för att undvika och begränsa stråldoser, 
- förväntade stråldoser under normaldrift, 
- vidtagna åtgärder för att undvika och begränsa utsläppen, och 
- redovisning av förväntade nuklidspecifika utsläpp till omgivningen vid 

normaldrift och förväntade driftstörningar. 

SVAFO:s redovisning – Strålskydd 

Krav, förutsättningar och kontroll 
I kapitel 3 anger SVAFO vilka krav som gäller för anläggningen, hur de tolkas och var i 
SAR kravuppfyllnaden beskrivs. Förutom bl.a. strålskyddslagen, SSMFS 2008:1, SSMFS 
2008:23, SSMFS 2008:26 och SSMFS 2008:51 redovisar SVAFO generella 
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säkerhetsprinciper, såsom djupförsvar för att reducera risken för spridning av 
radioaktivitet till omgivningen, och acceptanskriterier, såsom dosgränser till personal och 
allmänhet. 
 
Förutsättningarna för verksamheten har ändrats bland annat eftersom kärnbränslet har 
avlägsnats och neutronproduktionen i reaktorn har upphört. Detta innebär att risker för 
aktivitetsfrigörelse och höga stråldoser är mindre än då reaktorerna var i drift (kapitel 4.7). 
 
I kapitel 4 beskrivs anläggningen och dess funktioner. Bland annat beskrivs 
avloppssystemet och ventilationen i R2-anläggningen. I kapitel 4.4 beskrivs vilka barriärer 
som finns för att hindra spridning av radioaktiva ämnen. Reaktorbyggnaden hålls vid 
undertryck gentemot atmosfären och i samband med bassängtömning kommer ett miljötält 
med undertryck eller likande placeras runt skeppet för att förhindra spridning av 
radioaktiva ämnen. I kapitel 4.7 redogörs för vilka funktioner som kravställs i STF. Här 
återfinns krav på driftklarhet av ventilationen och på bassängsystemet för att upprätthålla 
ett tillfredsställande strålskydd vid de mest aktiva komponenterna. Det ställs även krav på 
utrustning för mätning av dos och luftburen aktivitet och bemannat kontrollrum om 
verksamhet pågår som kan medföra förhöjd risk för frigörelse av aktivitet. 
 
I kapitel 5 redogörs för vilka radioaktiva ämnen som finns i anläggningen, inklusive vilka 
radionuklider och aktivitetsnivåer som föreligger. Vidare i kapitel 8.3.3 anges de ur 
strålskyddssynpunkt viktiga strålkällorna, vilka är: 

- gammastålande radionuklider i konstruktionsmaterial nära härdregionen som 
uppkommit genom neutronaktivering, 

- alfastrålande aktinider, 
- tritium i tungvattensystemet, 
- radioaktiva korrosionsprodukter, och 
- fissionsprodukter 

 
I kapitel 8.3.2 beskrivs kontrollerat område och indelningen i olika zoner beroende på risk 
för externstrålning, ytkontamination och luftkontamination. I kapitel 8.5 beskrivs hur 
strålnivåer övervakas inklusive larm. 
 
I kapitel 8.2 beskriver SVAFO att verksamheten bedrivs efter ALARA-principen enligt 
SSMFS 2008:26. Individuella och kollektiva doser begränsas så långt som rimligt möjligt 
såväl för egen personal som för entreprenörer, samt för allmänhet och miljö. 

Organisation, ledning och styrning 
I kapitel 9 finns en övergripande redovisning av ledning och organisation för 
avvecklingen. Bland annat beskrivs att ledningssystemet är uppbyggt av instruktioner som 
behandlar exempelvis strålskydd (9.2). SVAFO:s linjeorganisation ska finnas som en 
supportfunktion till projektorganisationen och erbjuda kompetens inom bland annat 
strålskydd (9.4). Linjeorganisationen ska även godkänna alla arbetsmoment i 
anläggningen. Vidare nämns strålskyddsföreståndaren och anläggningsansvarig 
strålskyddsingenjör, ASI (9.6.4). 
 
SVAFO beskriver i kapitel 8.3.1 strålskyddets organisation. Det är 
strålskyddsföreståndaren som är ansvarig för anläggningens strålskyddsverksamhet. 
Strålskyddsföreståndaren har även funktionsansvar att uttolka lagar och föreskrifter inom 
strålskyddsområdet samt att säkerställa att dessa inarbetas i rutiner och instruktioner. För 
det praktiska strålskyddet finns ASI. SVAFO redogör översiktligt för vad som ingår i det 
operativa strålskyddet och vad de interna instruktionerna omfattar inom 
strålskyddsområdet. 
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Åtgärder för att undvika och begränsa stråldoser 
I kapitel 8.2 beskriver SVAFO att verksamheten bedrivs efter ALARA-principen enligt 
SSMFS 2008:26. Individuella och kollektiva doser begränsas så långt som rimligt möjligt 
såväl för egen personal som för entreprenörer, samt för allmänhet och miljö. I kapitel 
8.3.3.1 ges exempel på dosreducerande åtgärder och principer som används vid 
avvecklingsarbetet. I kapitel 8.3.3 redovisas att för att minimera risken för intern 
exponering finns administrativa regler och särskilda skyddsåtgärder som kommer att 
tillämpas vid demonteringsarbete där intern kontamination inte kan uteslutas. I kapitel 8.4 
nämns en företagsintern dosgräns om högst 15 mSv per individ och år som SVAFO har 
valt, och inför avveckling och demontering görs en dosprognos för de olika 
arbetsmomenten. I samband med den detaljerade planeringen av arbetet förfinas 
dosplaneringen och ger underlag för att optimera strålskyddet. För att ytterligare reducera 
persondoser tillämpas ”pre job briefing” och” post job briefing”. 

Förväntade stråldoser 
I kapitel 8.4 anges en dosuppskattning för personal vid genomförande av arbeten under 
första etappen (120 mmanSv) och arbeten under första etappen inklusive förberedande 
arbeten (130 mmanSv). En uppdaterad dosprognos kommer att tas fram vid 
detaljplaneringen av arbetet och denna kommer presenteras för SSM i samband med 
anmälan av delmoment inför genomförande av etapp 1. 
 
I kapitel 6.2 och 6.3 redovisar SVAFO att den årliga dosen till allmänheten till följd av 
utsläpp till vatten från alla anläggningar i Studsvik respektive luft från R2-anläggnignen 
under åren 2005-2013. Under servicedriften har det genomförts arbeten, men i mindre 
skala, som kan liknas vid de aktiviteter som kommer företas vid demontering och rivning. 
För att uppskatta förväntade utsläpp använder SVAFO utsläpp under 2008, då en 
dekontaminering av slingtuber genomfördes, som referens. Med denna metodik uppskattas 
de förväntade utsläppen till vatten bidra med <0,1 µSv/år och utsläpp till luft ca 
0,00008 µSv till allmänheten. 

Åtgärder för att undvika och begränsa utsläppen 
Avloppssystemet beskrivs i kapitel 4.3.2. Det vätskeburna avfallet delas upp i olika 
kategorier beroende på aktivitetsinnehåll. Behandling och kontrollmätning av vattnet görs 
i för Studsvik gemensamma anläggningar. I R2-anläggningen finns en tankanläggning där 
avfallsvattnet samlas upp och visst vatten provtas innan vidare hantering. Kategori 3-
vatten som uppstår vid avvecklingsarbetet kommer att lagras och behandlas i R2-
anläggningen, t.ex. genom filtrering, för att uppfylla kriterierna för kategori 4. Kategori 4-
vatten skickas till gemensam anläggning där rening sker innan utsläpp. I R2-anläggnigen 
finns jonbytarsystem för rening av visst vatten. Under etapp 1 kommer jonbytarsystemet 
användas för att kontinuerligt rena vattnet vid arbete i bassängerna. 
 
I kapitel 4.3.2 beskrivs även ventilationen i R2-anläggningen. Huvudprincipen är att luften 
strömmar mot utrymmen med större risk för luftburen kontamination. Innan luften 
ventileras genom skorstenen passerar den ett partikelfilter. Det finns även ett 
nödevakueringssystem, dit ventilationsluften leds i en krissituation, som avskiljer partiklar 
från luften och vidmakthåller undertrycket. Under rivning och demontering kommer riktad 
ventilation att användas vid behov. I kapitel 4.4 nämns att i samband med bassängtömning 
kommer ett miljötält med undertryck eller likande placeras runt skeppet för att förhindra 
spridning av radioaktiva ämnen. 
 
I kapitel 4.4 beskrivs barriärer som förhindrar eller fördröjer utsläpp av radioaktiva ämnen 
till både luft och vatten. 
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I kapitel 1.3.2 står att åtgärder ur strålskyddssynpunkt i händelse av eller hot om 
överskridande av angivna gränsvärden för externa utsläpp redovisas i kapitel 8. Den 
redovisningen har inte kunnat återfinnas där. 

Förväntade nuklidspecifika utsläpp 
I kapitel 6.1 redogörs översiktligt för hur utsläppen till luft och vatten kontrolleras. 
 
I kapitel 6.2 och 6.3 beskrivs de förväntade nuklidspecifika utsläppen till vatten respektive 
luft. Då demontering och rivning enligt SVAFO kan jämföras med 
systemdekontamination baseras uppskattningen på 2008 års utsläpp eftersom en 
dekontamination av slingtuber genomfördes detta år. SSM tolkar redovisningen av 
förväntade nuklidspecifika utsläpp som att den gäller normal drift. 
 
Förväntade nuklidspecifika utsläpp till omgivningen vid förväntade driftstörningar kan 
vad SSM utläser inte innefattas av redovisningen i kapitel 6.2 och 6.3. I kapitel 10 
redogörs för dos till allmänheten för olika händelseklasser, bl.a. förväntade händelser. 
 
Diffusa utsläpp adresseras, i kapitel 6.4, och de bedöms vara mycket små. 

Övrigt 
I kapitel 9.6.11 anges att vid en eventuell händelse där bereskapsorganisationen, som är 
gemensam för SVAFO och Studsvik Nuclear AB, initieras, leds denna av en 
strålskyddsledare och en krisgrupp sätts samman av det bolag vars anläggning berörs. För 
vidare information om beredskapsorganisationen hänvisas till Studsviks beredskapsplan 
som beredskapsansvarig vid Studsvik Nuclear AB ansvarar för enligt avtal mellan 
bolagen. 

Bedömning – Strålskydd 
SSM bedömer att SVAFO uppfyller kraven på redovisning av strålskydd gällande: 

- krav, förutsättningar och kontroll av verksamheten med joniserande strålning, 
- organisationen och principerna för ledning och styrning av strålskyddsarbetet, 
- vidtagna åtgärder för att undvika och begränsa stråldoser, 
- förväntade stråldoser under normaldrift, 
- vidtagna åtgärder för att undvika och begränsa utsläppen, och 
- redovisning av förväntade nuklidspecifika utsläpp till omgivningen vid 

normaldrift och förväntade driftstörningar. 
 
SSM konstaterar att redovisning av förväntade nuklidspecifika utsläpp till omgivningen 
vid förväntade driftstörningar saknas i SAR. Förväntade nuklidspecifika utsläpp redovisas 
dock för normal drift och dos redovisas för händelser.  Med hänsyn till detta bedömer 
SSM att syftet med kravet inte åsidosätts i SAR, men att SVAFO bör redovisa förväntade 
nuklidspecifika utsläpp till omgivningen vid förväntade driftstörningar i nästa uppdatering 
av SAR. 
 
SSM bedömer att det finns förbättringsbehov gällande: 

- redovisningen av organisationen. Formuleringen att för det praktiska strålskyddet 
finns ASI är oklar. Det framgår inte vad ASI har för arbetsuppgifter, ansvar eller 
befogenheter, 

- redovisningen av stråldoser. SSM anser att dosbudget kan vara ett missvisande 
ord, och att dosprognos eller dosplanering kan vara mer lämpligt att använda, och 
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- hänvisningar. T.ex. hänvisas i kapitel 1.3.2 om redovisning av åtgärder i händelse 
av överskridande av angivna gränsvärden för externa utsläpp till kapitel 8, men 
SSM kan inte se att denna redovisning finns där eller någon annanstans. 

 
I de allmänna råden till Bilaga 2 punkten Strålskydd SSMFS 2008:1 anges att 
konsekvenser bör redovisas för strålskyddsverksamheten liksom planerat agerande, vid 
lägen då beredskapen för nödsituationer aktiveras. SSM bedömer att SVAFO har beaktat 
detta men att redovisningen kan utvecklas och att detta kan beskrivas tydligare. 

Krav – Anläggningens drift 
SSMFS 2008:1 Bilaga 2:  
Redovisning av organisationen och principerna för ledning och styrning av 

- driftverksamheten inklusive kontrollrumsarbetet, 
- underhållsverksamheten, fortlöpande tillsyn och kontroll samt hanteringen av 

åldersrelaterade försämringar och skador, 
- hanteringen av kärnämne och kärnavfall, 
- strålskydds- och säkerhetsarbetet vid anläggningen, och 
- beredskapen för driftstörningar och haverier. 

 
Beskrivning av de instruktionspaket som tillämpas för normaldrift, driftstörningar och 
haverier. 
Redovisning av principerna för anläggningens system för erfarenhetsåterföring. 
Redovisning av principerna för anläggningens system för bemanning samt utbildning och 
kompetensprövning av personal med uppgifter av betydelse för säkerheten i den 
kärntekniska verksamheten. 

SVAFO:s redovisning – Anläggningens drift 
SVAFO anger att ledningssystemet beskriver styrning, planering och uppföljning av 
SVAFO:s arbete med strålsäkerhet, miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Även inköp av 
produkter och tjänster regleras i ledningssystemet.  
 
Inom SVAFO fördelar verkställande direktör (VD) uppgifter till avdelningscheferna 
så att företagets uppdrag kan utföras. Utifrån tilldelade uppgifter ska cheferna upprätta 
dokument för organisation och uppgiftsfördelning inom respektive avdelning. 
Dokumenten för organisation och uppgiftsfördelning ska förtydliga/bryta ner 
uppgifterna samt beskriva hur dessa ska styras, ledas, utvärderas, utvecklas och 
organiseras. För de av VD fördelade uppgifterna ska chef tillse att dokument för krav 
och riktlinjer tas fram samt att godkännande från VD erhålls för dessa. 
 
Medarbetare såväl som externa uppdragstagare är skyldiga att följa SVAFO:s 
ledningssystem i tillämpliga delar samt att bidra till dess utveckling, exempelvis 
genom att anmäla och dokumentera avvikelser. 
 
Ledningssystemet är uppbyggt av instruktioner som ger detaljerad styrning och stöd 
för verksamhetens genomförande. Dessa behandlar bl.a.: 

- underhåll,  
- arbetsmiljö,  
- kompetenskrav,  
- avvikelsehantering,  
- brandskydd, 
- arbetsorderhantering, och  
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- strålskydd.  
 
Där behov finns kommer SVAFO komplettera dessa instruktioner med 
projektspecifika instruktioner för avvecklingen så som t.ex. instruktioner gällande 
friklassningsarbete och avfallshantering.  
 
För att tillförsäkra att ledningssystemets riktlinjer efterföljs, bedriver SVAFO 
utbildning och genomför revisioner så väl interna som externa. 
Verksamhetsdokumentation såsom verksamhetshandbok, planer och instruktioner 
revideras regelbundet.  
 
Det framgår i SAR att en störningsinstruktion, som omfattar de driftstörningar som 
kan uppstå vid arbeten i etapp 1, avsedd att användas då det krävs beslut om åtgärder 
för att bringa anläggningen till ett säkert tillstånd, kommer att finnas framtagen innan 
arbeten påbörjas. 

Bedömning – Anläggningens drift 
SSM kan konstatera att SVAFO hänvisar till sitt ledningssystem för att beskriva hur 
anläggningens drift styrs. SSM kan vidare konstatera att SVAFO redovisar att instruktion 
som ska tillämpas vid driftstörningar och haverier kommer att finnas framtagen innan 
arbete påbörjas. 
 
SSM bedömer att SVAFO:s redovisning av principer för styrning och ledning av 
anläggnigens drift är acceptabel. SSM vill dock understryka vikten av att ha samtliga 
nödvändiga instruktioner för drift samt eventuella driftstörningar som kan uppstå på plats 
och implementerade innan arbeten börjar.  

Krav – Analys av driftbetingelser 
SSMFS 2008:1 Bilaga 2:  
Redovisning av säkerhetsanalyserna enligt 4 kap. 1 § och av utredningar vilka har gjorts 
om anläggningens uppförande och omgivningspåverkan vid normaldrift, driftstörningar 
och haverier. 
Redovisning av analyser som har genomförts beträffande konsekvensbegränsande åtgärder 
vid svåra haverier. 

SVAFO:s redovisning – Analys av driftbetingelser 3 

Händelseklasser och acceptanskriterier 
Händelsesklasser och acceptanskriterier har tagits fram. Händelseklasserna H1-H5 från 
SSMFS2008:17 har använts, men sannolikhetsintervallen har modifierats med hänsyn till 
den betydligt kortare perioden för nedmontering och rivning jämfört med normal drift av 
ett kärnkraftverk. Klassen H5 anses inte aktuell, eftersom reaktorerna är avställda och 
kärnbränslet avlägsnat. Vidare anges att acceptanskriterier för allmänheten är de samma 
som för kärnkraftverk, medan man för personalen använder dosgränserna för arbete med 
joniserande strålning enligt SSMFS2008:51 för alla händelseklasser. 

3 Titel på SVAFO:s kapitel är ”säkerhetsanalys” och överensstämmer alltså inte helt med den 
rubrik som används i SSMFS 2008:1 Bilaga 2 

                                                      



 Sida 14 (19) 
 Dokumentnr: SSM2013-5960-8 

   
  
 

Metodik 
Med hänsyn till att tänkbara störnings- eller missödesförlopp som kan leda till 
aktivitetsfrigörelse eller exponering av personal vid nedmontering och rivning av R2-
anläggningen inte alls är lika komplexa som händelsesekvenserna i kärnkraftverk, väljer 
SVAFO att analysera säkerhet med deterministisk metod utan att använda metoden med 
händelseträd och felträd. Den metodik som valts innefattar en deterministisk analys med 
följande steg:  

1. Systematisk inventering och beskrivning av inledande händelser och förlopp  
2. Bedömning av sannolikhet för de ur konsekvenssynpunkt viktigaste fallen  
3. Uppskattning av radiologiska konsekvenser och jämförelse med acceptanskriterier  

 
Enligt SAR har genomgången av planerat genomförande för etapp 1 av 
demonteringsarbetet och identifiering av de därvid möjliga störningsfallen genomförts i en 
arbetsgrupp. Vid dessa arbetsgruppsmöten fanns representanter för anläggningens drift 
respektive strålskydd, experter på logistik för radioaktivt avfall, ledning för 
avvecklingsprojektet och experter på kärnteknisk säkerhet. De inledande händelserna har 
sedan bedömts ur sannolikhets- och konsekvenssynpunkt, och tillämpliga 
djupförsvarsåtgärder för att förhindra, motverka och lindra konsekvenser har redovisats. 
 
De radiologiska konsekvenser som ingår i analysen är radioaktiva utsläpp till 
omgivningen, såväl till luft som till vatten, extern bestrålning av personal och intern 
exponering av personal. 

Händelser och händelseförlopp  
Möjliga händelser och händelseförlopp på R2-anläggningen under genomförandet av 
etapp 1 av den planerade demonteringen har identifierats och värderats. Resultatet av 
arbetet har resulterat i ett antal händelser och händelseförlopp som har sammanställts. 
Till händelserna görs en redovisning av hur barriärer och hur olika djupförsvarsåtgärder 
kompenserar för respektive felkategori. Sådana djupförsvarsåtgärder är antingen 
förebyggande åtgärder, motverkande åtgärder eller konsekvenslindrande åtgärder.  
 
Exempel på händelseförlopp är föremål som fastnar i bassäng, inhalation eller intag vid 
felaktig hantering av skyddsutrustning, felaktiga radiologiska mätresultat, läckage från 
reaktorbassäng, personal som faller i reaktorbassäng. 
 
I SAR kap. 10.5 sammanfattas att resultaten av de analyserade konsekvenserna visar att:  

• De beräknade konsekvenserna från samtliga beaktade händelser och 
händelseförlopp är väl under acceptanskriterierna för respektive händelseklass  

• Högst beräknad individdos till omgivningen är 0,15 mSv, orsakad av brand i 
jonbytarmassor  

• Intern kontamination via inandning av resuspenderad ytkontamination orsakar den 
högsta dosen till personal, < 20 mSv  

• Resultaten inte är känsliga för klassningen av händelsen till händelseklass, 
eftersom ingen konsekvens har beräknats som inte uppfyller det lägsta 
acceptanskriteriet (1 mSv till omgivning respektive 50 mSv till personal).  

  
SVAFO drar som slutsats i kap. 10.6 att ”den genomförda säkerhetsanalysen visar att 
Etapp 1 av planerat avvecklingsarbete för R2-anläggningen kan utföras på ett ur 
kärntekniskt och strålskyddsmässigt säkert sätt. Djupförsvaret och barriärer fungerar 
tillfredsställande och inga radiologiska olyckor som orsakar ej acceptabla konsekvenser 
har kunnat identifieras.”  
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Bedömning – Analys av driftbetingelser 
SSM bedömer att justeringen som gjorts av sannolikhetsintervallen för händelseklasserna 
H1-H5 förefaller rimlig och ändamålsenlig. SSM bedömer dock att dosacceptanskriteriet 
för personal bör vara lägre än 50 mSv för de händelseklasser som har en sannolikhet större 
än eller lika med 1/år, med hänsyn till att dosgränsen 50 mSv avser den totala effektiva 
dosen under ett år och att dosen inte får överstiga 100 mSv under en 5 års-period. SSM 
bedömer vidare att dosacceptanskriteriet för personal inte bör vara lägre än för 
allmänheten för H4 händelser, vilket är fallet i SAR. Eftersom de beräknade doserna från 
analyserade händelser ligger under 20 mSv för personal och är maximalt 0,15 mSv för 
individ från allmänheten, så bedömer SSM att detta i praktiken inte har någon påverkan på 
säkerhetsanalysen i denna SAR. SSM bedömer dock att SVAFO ändå bör korrigera detta 
vid nästa uppdatering av SAR, samt att de bör ta hänsyn till detta i framtida 
säkerhetsanalyser. 
 
SSM instämmer med SVAFO att tänkbara störnings- eller missödesförlopp i R2 
avvecklingsprojekt inte är lika komplexa som händelsesekvenserna för ett kärnkraftverk i 
drift och SVAFO:s val av deterministisk analysmetod bedöms som acceptabel och 
ändamålsenlig. 
 
SSM ser positivt på att SVAFO har beskrivit ett stort antal händelseförlopp och anser att 
beskrivningen har täckt in de viktigaste förloppen för etapp 1och är relativt komplett för 
denna etapp. SSM har inte gjort någon detaljerad granskning av konsekvensanalyserna, 
men bedömer att analyserna förefaller tillräckligt djupgående och tillräckligt väl 
vetenskapligt och tekniskt grundade. Indelningen i händelseklasser verkar rimlig och 
framtagandet av förebyggande, motverkande och konsekvenslindrande åtgärder förefaller 
ändamålsenligt. 
 
I kapitel 10.4.4.1 analyseras konsekvenserna vid en omfattande brand i jonbytarmassorna 
när inga släckinsatser tillgodoräknats, då endast utsläpp till luft räknats. SSM anser att 
SVAFO även bör analysera konsekvenserna om släckinsatser genomförs med hänsyn till 
exponering av personal och en alternativ spridning av radioaktiva ämnen med 
brandsläckande vatten. 
 
Sammantaget bedömer SSM att SVAFO:s redovisning av säkerhetsanalys (analys av 
driftbetingelser) är acceptabel. SSM konstaterar också att riskerna som SVAFO uppskattat 
är betydligt lägre än de acceptanskriterier som tagits fram för respektive händelseklass. 

Krav – Säkerhetstekniska driftförutsättningar 
SSMFS 2008:1 Bilaga 3:  
De säkerhetstekniska driftförutsättningarna enligt 5 kap. 1 § ska minst omfatta 
specifikationer av 

- de övriga villkor och begränsningar som behövs för att säkerställa att 
specificerade värden inte över- eller underskrids under nödvändig tid i sådana 
system och komponenter som har betydelse för säkerheten i respektive driftläge, 

- de tekniska säkerhetsfunktioner som finns samt övrig utrustning som har väsentlig 
betydelse för anläggningens djupförsvar med 

- uppgift om de system och komponenter som tillgodoräknas, 
- de krav på driftklarhet som ställs för de förekommande driftlägena med 

avseende på lägsta antal tillgängliga komponenter och deras prestanda, 
- de åtgärder som vidtas då driftklarhet inte råder, exempelvis 

begränsningar i form av tillåten reparationstid eller effektnivå, 
- de krav på kontroll och provning som ställs för att säkerställa att anläggningen 

uppfyller kraven i säkerhetsredovisningen, 
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- de övergripande regler som tillämpas för ledning och styrning av anläggningens 
drift, inklusive ändring av driftläget, genomförande av prov, hantering av 
felfunktioner och driftstörningar samt genomförande av förebyggande och 
avhjälpande underhåll, 

- den bemanning som behövs för en säker drift vid förekommande driftlägen, 
- de inträffade händelser och förhållanden som ska föranleda sådana åtgärder som 

anges i 2 kap. 2–6 §§, sådan utredning som anges i 5 kap. 4 § samt rapportering 
till Strålsäkerhetsmyndigheten enligt 7 kap. 1–3 §§. 

 
Ej tillämpliga delar har här utelämnats. 

SVAFO:s redovisning – Säkerhetstekniska driftförutsättningar 
I STF redogörs tekniska funktioner och krav på kontroll och provning av bl.a. 
reaktorbyggnad, ventilation och brandskydd, utrustning för mätning av dos och 
luftburenaktivitet, kraftförsörjning samt bassängsystem. Bemanningsfrågor redovisas 
också. 

Bedömning – Säkerhetstekniska driftförutsättningar 
SSM bedömer att SVAFO i STF i stora drag har redovisat de punkter som krävs i bilaga 3 
i SSMFS 2008:1. Dock bedömer SSM att SVAFO behöver uppdatera STF med hänsyn till 
de förebyggande, motverkande och konsekvenslindrande åtgärder som man tillgodoräknar 
sig i säkerhetsanalysen. Det framgår t.ex. i kap. 10.4.7 i SAR att onormal mängd 
utläckande vatten genom sprickor i tätplåt och bassängvägg uppdagas genom daglig 
kontroll av utläckage genom skvallerrör, men detta beskrivs inte i STF. Ett annat exempel 
är att det nämns i SAR 10.4.7 att ”ett robust utförande samt förebyggande kontroller och 
underhåll, som redovisas i de säkerhetstekniska driftförutsättningarna, minskar 
sannolikheten för felfunktion vad gäller lyftverktyg.”. Detta redovisas dock inte i STF. 
 
SSM bedömer strålsäkerhetsbetydelsen för denna brist som måttlig då STF tillsammans 
med instruktioner ska ge personalen den vägledning som behövs för att driften av 
anläggningen ska kunna ske enligt de förutsättningar som anges i anläggningens SAR, och 
STF har därför en viktig funktion i att bidra till att verksamheten bedrivs på ett 
strålsäkerhet sätt. 

Samlad bedömning 
SSM bedömer att SAR tillsammans med STF i sin helhet ger en god bild av anläggningen 
och verksamheten avseende etapp 1 av projektet, men att det finns vissa brister och 
områden med förbättringsbehov. Dessa beskrivs nedan. 

Brister 

SAR 
SSM bedömer att SVAFO inte i tillräcklig stor omfattning uppfyller kraven i 4 kap. 2 § 
SSMFS2008:1 på redovisning av kärnämne och kärnavfall gällande: 

- hantering av kärnavfall på anläggningen med hänsyn till säkerhet och strålskydd. I 
SAR beskrivs hanteringen alltför översiktligt,  

- redovisningen av interna avfallstransporter. Det saknas tydliga gränsvärden då de 
värden som anges i SAR endast beskrivs som riktvärden att eftersträva. Det finns 
också otydligheter över värden för dosrater på kokillstrålskydd avser yta eller på 
två meters avstånd, och 
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- mätmetoder för bestämning av mängder och slag av radioaktiva ämnen. Det 
saknas en tydlig kravbild för vilka nuklider som ska mätas. 

 
SSM bedömer strålsäkerhetsbetydelsen för dessa brister som måttlig. Detta då det är 
viktigt att det redovisas i SAR hur hantering av kärnämne och kärnavfall sker på ett 
strålsäkert sätt. Brister i själva hanteringen skulle kunna leda till bl.a. spridning av 
kontamination, ökade stråldoser till personalen och felaktig kategorisering av avfallet. 
 

STF 
SSM bedömer att de säkerhetstekniska driftförutsättningarna inte helt uppfyller kraven i 5 
kap. 1 § SSMFS2008:1. De säkerhetstekniska driftförutsättningarna speglar inte de 
förebyggande, motverkande och konsekvenslindrande åtgärder som man tillgodoräknar 
sig i säkerhetsanalysen, där i vissa fall dessutom felaktiga hänvisningar görs till STF. SSM 
bedömer att detta behöver åtgärdas. 
 
SSM bedömer strålsäkerhetsbetydelsen för denna brist som måttlig då STF tillsammans 
med instruktioner ska ge personalen den vägledning som behövs för att driften av 
anläggningen ska kunna ske enligt de förutsättningar som anges i anläggningens SAR, och 
STF har därför en viktig funktion i att bidra till att verksamheten bedrivs på ett 
strålsäkerhet sätt. 

Områden med förbättringsbehov 

SSM har identifierat ett antal områden i SAR där det finns förbättringsbehov, vilka 
sammanställs nedan: 
 
1. Beskrivningen av etapp 3, ” dekontaminering av anläggningen inför friklassning” 

bedöms som otillräcklig då denna etapp innefattar betydligt mer än dekontaminering, 
varför beskrivningen bör revideras. 

2. Kopplingen mellan de olika kapitlen i SAR bör beskrivas tydligare. 
3. Det bör tydligare och i mer absoluta termer redovisas vilken verksamhet som 

innefattas av SAR. 
4. De fysiska avgränsningarna för anläggningen samt för avvecklingen bör redovisas 

tydligare (exempelvis bör vilka delar av kulvert som ingår beskrivas). 
5. Planen för uppdatering av SAR samt övrig dokumentation, samt anmälan av 

delmoment, under avvecklingsprojektets gång bör tydligare beskrivas. 
6. Det saknas i kapitel 1.4 förklaringar till flera förkortningar som används i rapporten, t. 

ex. SPN samt BNCT, vilket bör ses över. 
7. SAR bör kompletteras med en utförlig beskrivning av omgivningens potentiella 

påverkan på anläggningen i SAR, inklusive potentiell påverkan från översvämning, 
extrem kyla och hög vind. Dessa yttre faktorer bör även analyseras med avseende på 
risk för verksamheten. 

8. Antagandet om att ”inga särskilda nukleära krav ställs på utrustning som används i 
samband med avvecklingen” bör förtydligas, med hänsyn till de säkerhetskrav och 
funktionskrav som ställts på viss utrustning enligt 5 kap 3§ i SSMFS 2008:1. 

9. SVAFO bör redogöra mer utförligt för vilken utrustning kraven enligt 5 kap 3§ 
SSMFS 2008:1 gäller för. 

10. Principerna för återkommande kontroll i enlighet med SSMFS2008:13 bör beskrivas 
tydligare. 

11. Krav på driftklarhet för jodscrubber bör förtydligas då informationen i SAR är 
inkonsekvent. 



 Sida 18 (19) 
 Dokumentnr: SSM2013-5960-8 

   
  
 

12. Det bör förtydligas vad en max-last av en travers på ”30/3” ton innebär. 
13. Den totala aktiviteten i aluminium i tabell 5.2 har felaktigt summerats och detta bör 

åtgärdas. 
14. Tabell 5.3 bör förtydligas så att det tydligt framgår vad den totala alfa- och beta-

aktiviteten är. 
15. SVAFO bör i nästa uppdatering av SAR redovisa förväntade nuklidspecifika utsläpp 

till omgivningen vid förväntade driftstörningar. 
16. Formuleringen att för det praktiska strålskyddet finns anläggningsansvarig 

strålskyddsingenjör (ASI) är oklar. Det framgår inte vad ASI har för arbetsuppgifter, 
ansvar eller befogenheter. Detta bör framgå i SAR. 

17. SSM anser att dosbudget kan vara ett missvisande ord, och att dosprognos eller 
dosplanering kan vara mer lämpligt att använda. 

18. Redovisningen av konsekvenser för strålskyddsverksamheten liksom planerat 
agerande, vid lägen då beredskapen för nödsituationer aktiveras bör utvecklas och 
beskrivas tydligare. 

19. Dosacceptanskriteriet för personal bör vara lägre än 50 mSv för de händelseklasser 
som har en sannolikhet större än eller lika med 1/år, med hänsyn till att dosgränsen 50 
mSv avser den totala dosen under ett år och att dosen inte får överstiga 100 mSv under 
en 5 års-period. SSM bedömer att SVAFO bör korrigera detta vid nästa uppdatering 
av SAR, samt att de bör ta hänsyn till detta i framtida säkerhetsanalyser. 

20. Dosacceptanskriteriet för personal bör inte vara lägre än för allmänheten för H4 
händelser vilket är fallet i SAR. SSM bedömer att SVAFO bör korrigera detta vid 
nästa uppdatering av SAR, samt att de bör ta hänsyn till detta i framtida 
säkerhetsanalyser. 

21. I säkerhetsanalysen bör man även analysera och diskutera konsekvenserna om 
släckinsatser genomförs vid brand i jonbytarmassor, med hänsyn till exponering av 
personal och att en alternativ spridning av radioaktiva ämnen med brandsläckande 
vatten kan förekomma. 

22. Hänvisningar bör generellt ses över. T.ex. hänvisas i kapitel 1.3.2 om redovisning av 
åtgärder i händelse av överskridande av angivna gränsvärden för externa utsläpp till 
kapitel 8, men SSM kan inte se att denna redovisning finns där eller någon 
annanstans. 

 
Med hänsyn till det stora antalet förbättringsbehov som identifierats så bedömer SSM att 
om dessa inte omhändertas kan de sammantaget utgöra en brist i att SAR inte tillräckligt 
tydligt beskriver hur anläggningens säkerhet är anordnad för att skydda människors hälsa 
och miljön mot radiologiska olyckor och hur strålskydd upprätthålls vid anläggningen. 

Övrigt 
SSM bedömer att SAR och STF behöver uppdateras och anmälas till SSM inför etapp 2 
och 3 även om stora delar av det radioaktiva inventariet tagits bort från anläggningen efter 
att etapp 1 avslutats, med hänsyn till att föreliggande SAR och STF inte behandlar etapp 2 
och 3 i tillräcklig omfattning. 
 
SSM vill även understryka vikten av att ha samtliga nödvändiga instruktioner för drift 
samt eventuella driftstörningar som kan uppstå på plats och implementerade innan arbeten 
börjar. 
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