
  

 TILLSYNSRAPPORT 
 2014-03-25  
   

 Process:  Granska i tillsyn 
Vår referens:  SSM 2009/4127-44 
Tillståndshavare: Studsvik Nuclear AB   
Objekt: Studsviksanläggningen 
Förrättningsdatum: 2014-03-25 
 
 

 

Arbetsgrupp:  Henrik Efraimsson, RD; Thomas Michaelson, RD 

Författare:  Henrik Efraimsson, RD; Thomas Michaelson, RD 

Samråd:  Emil Jorpes, RD; Eric Häggblom, RD  

Fastställd:  Svante Ernberg, cRD 

 

Granskning av Studsvik Nuclear AB:s svar 
på föreläggande om förbättring av instrukt-
ioner för friklassning av göt 

Sammanfattning 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har granskat Studsvik Nuclear AB (SNAB):s 
svar på föreläggande om förbättring av instruktioner för friklassning av göt (1). I 
mars 2011 granskade myndigheten SNAB:s instruktioner och arbetssätt för fri-
klassning av göt (2) vilket resulterade i ett föreläggande till SNAB om att förbättra 
dessa instruktioner (3). Den nu genomförda granskningen är förutom en bedöm-
ning av om föreläggandet har uppfyllts, även en bedömning av hur SNAB genom 
instruktioner och arbetssätt genomför friklassningen, dvs. om företaget har god 
kontroll på att endast sådana göt friklassas som uppfyller gällande villkor. 
 
Det bör observeras att nedanstående bedömningar bygger på den information som 
SSM inhämtat genom myndighetens föreläggande (3) och TÜV:s analyser (4). 
Instruktioner som SSM granskat har uppdaterats av SNAB under granskningens 
gång. Bland annat har en av instruktionerna omarbetats för att uppfylla kravet på 
kontrollprogram inför friklassning. SSM har beaktat de förändringar som skett i 
instruktionerna fram till den 8 maj 2012 eller tidigare. Senare förändringar i in-
struktionerna kan ha förekommit, vilket gör att vissa av de brister som SSM identi-
fierat redan kan vara åtgärdade av SNAB. 
 
SSM bedömer att SNAB:s redovisning till stora delar är acceptabel för att möta 
kraven i föreläggandet. Föreläggandet uppfylls dock inte helt eftersom det i några 
fall inte är fastställt vem som ska göra bedömningar, beaktanden eller beslut, alter-
nativt att SNAB:s svar inte är tillräckligt detaljerade.  
 

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 
 
 



 Sida 2 (46) 
 SSM 2009/4127-44 
 

 

Därtill har SSM:s granskning visat på att, trots att redovisning och instruktioner är 
till stora delar acceptabla i förhållande till kraven i föreläggandet, så behöver 
SNAB:s instruktioner och arbetssätt förbättras på en uppsättning punkter. Detta 
innebär bland annat att det i SSM:s granskning har hittats brister varav vissa har 
stor strålsäkerhetsbetydelse för att säkerställa att friklassningsnivåerna innehålls. 
 
De hanteringssteg där brister av stor strålsäkerhetsbetydelse identifierats är: 

• Steg 4. Bedömning av vilka analyser som ska göras på materialet.  
• Steg 9. Beslut om friklassning av göt.  

 
SSM bedömer att brister i rutinerna behöver åtgärdas på ett flertal områden. Sär-
skilt behöver stor vikt fästas vid rutiner avseende kännedom om avfallets ursprung, 
deklaration av nuklidinnehåll från kunden och hur den informationen används i 
friklassningsprocessen. SNAB behöver säkerställa att alla relevanta nuklider om-
fattas av analys. Dessutom behöver det finnas tydliga krav för nuklidvektorn så att 
man säkerställer att inga viktiga aspekter i arbetet glöms bort. SNAB behöver 
också säkerställa kompetensförsörjning och erfarenhetsåterföring avseende bedöm-
ningsgrunder för bestämning av nuklidinnehåll. 
 
SSM bedömer att rutinerna för beslut om att alfaspektroskopiska mätningar ska 
göras behöver ses över. För att bekräfta de antaganden som görs om aktivitetsinne-
hållet behövs åtminstone stickprovsmässiga totalbeta- och totalalfamätningar på 
materialet. Alternativt kan någon annan metod användas som på ett likvärdigt sätt 
motsvarar effekten av stickprovsmässiga totalbeta- och totalalfamätningar.    
 
SSM bedömer även som en brist att det saknas en funktion som är huvudansvarig 
för att på ett grundligt sätt följa upp att adekvata och tillräckliga analyser gjorts och 
att dessa kvalitetssäkrats inför beslut om friklassning. 
 
De hanteringssteg där brister av måttlig strålsäkerhetsbetydelse identifierats är: 

• Steg 3. Provberedning. 
• Steg 6. Rapportering av analysresultat och registrering i SVALA. 
• Steg 7. Kontroll att analyser gjorts enligt beställning och att resultaten är 

rimliga. 
• Steg 10. Utsortering och lastning av göt. 

 
SSM bedömer att kvalitetssäkringen behöver förbättras vid beredning av samlings-
prover för alfaspektrometrisk analys. 
 
SSM bedömer att SNAB behöver dokumenterade rutiner som säkerställer maximalt 
tio batcher för en given alfa-spektrometrisk mätning, att SNAB behöver kontrollera 
att sammanblandning av spånor undviks samt att SNAB behöver förtydliga rutinen 
så att det säkerställs att det går att upplösa enstaka kontaminerade batcher ur serier 
om tio batcher med nuvarande mätprogram. 
 
SSM gör också bedömningen att instruktionen avseende Sr-90 behöver förtydligas. 
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De hanteringssteg där endast brister av liten strålsäkerhetsbetydelse identifierats är: 

• Steg 8. Framtagande av underlag för beslut om friklassning 
• Steg 11. Arkivering av data och dokument. 

 
Samtliga brister och SSM:s bedömningar finns i avsnittet ”Analys”. De återges 
också samlade i ”Bilaga 1” där även deras strålsäkerhetsbetydelse värderats.  
 
SSM har också angett förbättringsförslag inom följande hanteringssteg:  

• Steg 1. Märkning av göt 
• Steg 2. Registrering av information  
• Steg 5. Genomförande av analyser vid Radiometrin 
• Steg 6. Rapportering av analysresultat och registrering i SVALA. 
• Steg 9. Beslut om friklassning av göt 

 
Förbättringsförslag förekommer endast i avsnitt ”Analys”.  
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Bakgrund 
SSM begärde den 3 november 2009 att SNAB skulle lämna in de instruktioner som 
styr friklassning av göt från smältanläggningen (5). SSM gav samtidigt i uppdrag åt 
TÜV Nord att granska rutinerna som de var beskrivna i instruktionerna och lämna 
ett utlåtande.  
 
SNAB inkom den 16 november 2009 med instruktionen ”SMA Driftinstruktion – 
06 Friklassning samt hantering av göt”, Studsvik instruktion IN-1343 version 1.0, 
daterad den 12 november 2009. Eftersom instruktionen endast beskrev SNAB:s 
arbetssätt på en övergripande nivå begärde SSM att SNAB skulle lämna en förtyd-
ligad beskrivning (6). Även denna beskrivning lämnade dock flera frågor öppna, 
varför ytterligare komplettering begärdes av SSM.  
 
Samtliga underlag från SNAB har granskats av TÜV som i ett första steg lämnade 
utlåtande enligt del 1 av uppdraget (7). 
 
SNAB reviderade sin instruktion för friklassning av göt IN-1343 i juli 2010 (6). 
SNAB tog även fram nya instruktioner som kompletterar instruktionen för friklass-
ning: ”SMA-processflöde – hantering, leverans och lagring av utgående material 
från SMA”, Studsvik instruktion/beskrivning IN-1544, version 1.0 daterad den 24 
september 2010 och ”Bedömning av inkommande material till SMA”, Studsvik 
instruktion/beskrivning IN-1482, version 1.0, daterad den 5 augusti 2010 (8).  
 
SSM:s inledde en granskning som baserades på information i dessa tre instruktion-
er samt den kompletterande information som lämnades av SNAB på SSM:s begä-
ran. Granskningen resulterade i en granskningsrapport (2) och ett föreläggande om 
förbättring av instruktioner för friklassning av göt (3) som delgavs SNAB den 9 
mars 2011. SNAB förelades ”att förbättra de instruktioner som styr rutinerna vid 
friklassning av göt från smältanläggningen i Studsvik, så att det för vart och ett av 
de hanteringssteg som listas nedan framgår 1) vem (vilken funktion) som ska utföra 
den aktuella åtgärden, 2) vilken metod (eller vilka dokument eller uppgifter) som 
ska användas och 3) hur åtgärden ska dokumenteras och/eller kontrolleras”. Vilka 
hanteringsstegen är framgår nedan i denna rapport. 
 
SNAB:s svar på föreläggandet inkom till SSM den 30 april 2011 (1) och SSM:s 
granskning inleddes i februari 2012. SNAB inkom den 29 mars 2012 med vissa 
bilagor till instruktioner på SSM:s begäran (9), bland annat dokumentet 
´Nuklidmanifest´. I detta finns t.ex. de detektionsgränser (MDA, Minimum De-
tectable Activity) dokumenterade som används för alfa-spektrometriska analyser. 
Syftet var att senare kunna bifoga relevant underlag för TÜV:s uppdrag del 2.  
 
Vid möte på SSM den 2 mars 2012 lämnade SNAB in instruktion IN-1631 
på SSM:s tidigare begäran (10). Den 8 maj 2012 inkom SNAB med ett nytt kon-
trollprogram för friklassning av göt i enlighet med villkor 1 i den av SSM beslutade 
dispensen för friklassning av göt (11). Kontrollprogrammet hade fått instruktions-
numret IN-1343, vilket innebar att den tidigare funktionen för samma instruktion 
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IN-1343 ´SMA Processflöde – Friklassning av göt´ upphörde. Den 16 maj 2012 
informerade SNAB om kommande uppdateringar i instruktionerna IN-1482 och 
IN-1618 (12). 
 
SNAB:s instruktioner och annat underlag som av SSM bedömts som relevanta för 
TÜV:s granskningsuppdrag del 2 avseende bedömningar inför mätningar och ana-
lyser av nuklidinnehåll i göt översattes till engelska och skickades till TÜV den 14 
juni 2012 (13). 
 
TÜV Nord:s uppdrag del 2 blev klart den 2 november 2012 (4). Redovisningen har 
utgjort stöd till denna granskningsrapport. SNAB gavs möjlighet att yttra sig om 
TÜV Nord:s rapport del 2, vilket SNAB också gjorde (14) 

Syfte med granskningen 
Det huvudsakliga syftet med denna granskning är att bedöma och värdera SNAB:s 
svar på SSM:s föreläggande om förbättring av instruktioner för friklassning av göt 
(1). 
 
Syftet med granskningen är också att bedöma om SNAB har god kontroll på att 
endast sådana göt friklassas som uppfyller villkoren för friklassning. SSM:s 
granskning omfattar instruktionerna för SNAB:s processflöde för tillverkning av 
göt samt om friklassning sker med robusta metoder. Till detta hör också en bedöm-
ning av om tillräcklig hänsyn tas till osäkerheterna i de metoder som tillämpas för 
att bestämma aktivitetsinnehållet i göten. Underlaget för dessa delar av SNAB:s 
verksamhet har även skickats till TÜV Nord för en parallell granskning, TÜV:s 
rapport del 1 (7). 
 
Syftet med SSM:s granskning är vidare att bedöma om SNAB tillämpar bra meto-
der för att göra bedömningar om vilka analyser som ska utföras på materialet vid 
tillverkningen. 
 
Rutiner för efterlevnad av villkor för omsmältning av göt hos externa mottagare 
ingår inte i denna granskning. Det omfattas istället av en särskild utredning (15). 
Villkor för omsmältning av göt framgår i (16). 

Granskningens genomförande 
Granskningen baseras på en genomgång av SNAB:s instruktioner och annan in-
kommen dokumentation. Granskningen har utformats efter de 11 hanteringsstegen 
angivna i SSM:s föreläggande om förbättring av instruktioner för friklassning av 
göt (3): 
1. Märkning av göt 
2. Registrering av information om göt i SVALA 
3. Provberedning 
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4. Bedömning av vilka analyser som ska göras på materialet 
5. Genomförande av analyser vid radiometrin 
6. Rapportering av analysresultat och registrering i SVALA 
7. Kontroll att analyser gjorts enligt beställning och att resultaten är rimliga. 
8. Framtagande av underlag för beslut om friklassning 
9. Beslut om friklassning av göt 
10. Utsortering och lastning av göt 
11. Arkivering av data och dokument 
 
När det gäller hanteringssteg 4. Bedömning av vilka analyser som ska göras på 
materialet, har SSM även skickat underlaget till TÜV Nord för en parallell gransk-
ning och resultaten från TÜV:s rapport del 2 (4) har vägts in i bedömningarna. 
Resultaten av TÜV:s första uppdrag del 1 (7) inkluderas i analysen av flera av de 
olika hanteringsstegen. 
 
Utöver de 11 hanteringsstegen ovan, kvarstår också en del tidigare bedömningar 
och observationer från den tidigare granskningsrapporten (2). Vissa har berörts av 
SNAB i svaret på föreläggandet (1). 
 
För de 11 st. hanteringsstegen har SSM i föreläggandet konkretiserat kraven på att 
SNAB förtydligar lednings- och kvalitetsstyrsystemet så att det för vart och ett av 
hanteringsstegen framgår: 
1) Vem som ska utföra den aktuella åtgärden. 
2) Vilken metod (eller vilka dokument eller uppgifter) som ska användas. 
3) Hur åtgärden ska dokumenteras och/eller kontrolleras. 
 
Påpekanden och brister beskrivs i bedömningar i anslutning till respektive delom-
råde tabellerat för varje hanteringssteg. En sammanfattande information om SSM:s 
bedömningar för samtliga hanteringssteg finns i bilaga 1, där även strålsäkerhetsbe-
tydelsen av bristerna har värderats. 

Krav 
Enligt SSM:s beslut (11) om dispens för göt från smältanläggningen i Studsvik 
gäller att:  
 
- metallgöt som har en aktivitetskoncentration under de nivåer som anges i Europe-
iska kommissionens rekommendationer RP 89, tabell 3-1 (Radiation Protection 89, 
Recommended radiological criteria for the recycling of metals 
from the dismantling of nuclear installations, 1998), och som 
- överlåts till en verksamhet där omsmältning kommer att ske på sådant 
sätt som antas i RP 89 kan friklassas. Om aktivitetskoncentrationen i göten är lägre 
än hälften av nivåerna i RP 89 får andelen göt vid omsmältning vara dubbelt så 
stor.  
Vid jämförelse med nivåerna i RP 89 ska summan av kvoten aktivitet/ gränsvärde 
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över förekommande radioaktiva ämnen vara mindre än 1. Osäkerheter i aktivitets-
bestämningen ska beaktas. 
  
Villkor 
1. Bestämmelserna i 7–10 och 17 §§ SSM:s föreskrifter (SSMFS 2011:2) 
om friklassning av material, lokaler byggnader och mark vid verksamhet 
med joniserande strålning ska tillämpas. 
 
2. SNAB ska försäkra sig om och dokumentera att metallgöten överlåtits 
till en verksamhet där omsmältning kommer att ske på sådant sätt som 
antas i RP 89. 
 
3. Överlåtelse får endast ske till verksamheter i de länder som tillämpar 
nivåerna för friklassning angivna i RP 89, tabell 3-1 eller motsvarande 
nivåer. 
 
4. SNAB ska för varje leverans av metallgöt upprätta ett dokument (mottag- 
ningsbevis). Dokumentet ska innehålla: 
- uppgifter med namn, adress, postadress och organisationsnummer 
   avseende ursprunglig ägare till materialet, mellanhanterare, transportörer 
   samt slutlig mottagare för omsmältning av göten, 
- götens identifikation, 
- uppgift om vikt och, aktivitetsinnehåll i respektive göt, 
- datum för innehav och signatur av mellanhanterare, transportörer och den    
   slutliga mottagaren av göten. 
 
Efter genomförd leverans ska dokumentet undertecknas av ansvarig företrädare för 
den slutliga mottagaren. Dokumentet ska därefter skickas åter till SNAB som ska 
granska och underteckna dokumentet. 
 
5. SNAB ska minst vartannat år genomföra revisioner av slutliga götmottagare, där 
omsmältning sker, i syfte att kontrollera att göten hanteras i enlighet med detta 
beslut.  
 
6. SNAB ska årligen till SSM sammanställa en förteckning och redovisa 
uppgifterna som framgår av villkor 4 och 5.  
Av förteckningen ska även framgå för respektive leverans om göten är omsmält 
och framgå datum för senaste revision av slutlig götmottagare.  
 
SSM har vidare gett SNAB dispens från tillämpning av lagen (1984:3) om kärntek-
nisk verksamhet (kärntekniklagen) för kärnavfall som kan friklassas i 
enlighet med vad som anges ovan. 
 
Övrigt 
För metallgöt där aktiviteten ligger under de nivåer som anges i SSM:s föreskrifter 
(SSMFS 2011:2) om friklassning av material, lokaler, byggnader och 
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mark vid verksamhet med joniserande strålning kan direkt friklassning tilllämpas i 
enlighet med föreskriften. 
 
Krav avseende kontrollprogram för friklassning, 8 § SSM:s föreskrifter (SSMFS 
2011:2) om friklassning av material, lokaler, byggnader och mark vid verksamhet 
med joniserande strålning, gäller enligt villkor 1. ovan. SNAB:s kontrollprogram, 
IN-1343, har endast granskats avseende dess funktion som instruktion för genom-
förande av kontroller inför friklassning av göt.  
En fullständig granskning av IN-1343 görs separat i ärende SSM2012-2068.  
 
För delar av den granskade verksamheten gäller även kravet på ledningssystem och 
instruktioner i 2 kap 8§ SSM:s föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntek-
niska anläggningar. 
 
Enligt ändrade villkor för dispens från strålskyddslagen beslutade av SSM (17) 
gäller att:  
 
4. SNAB ska för varje leverans av metallgöt upprätta ett dokument 
(mottagningsbevis). 
Dokumentet ska innehålla: 
- uppgifter med namn och organisationsnummer för mellanhanterare, transportör 
samt slutlig mottagare för omsmältning av göten, 
5. Mm 
6. SNAB ska årligen till SSM sammanställa en förteckning där 
följande redovisas: 
- uppgifter som framgår av villkor 4 och 5, 
- uppgifter med namn, adress, postadress och organisationsnummer avseende   
  ursprunglig ägare till materialet, 
- för respektive leverans ska framgå om göten är omsmält, 
- datum för senaste revison av slutlig götmottagare. 
 
Övriga villkor med strecksatser i beslut den 21 december 2011 (11) ska alltjämt 
gälla. 
 
 
Analys 
 
Övergripande struktur på SNAB:s ledningssystem 
 
Över den tid som SSM:s granskning pågått har SNAB hunnit uppdatera lednings-
systemets instruktioner med nya versioner. De versioner denna granskningsrapport 
syftar till avseende de granskade instruktionerna framgår av nedanstående tabell: 
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Instruktion 

 
Version 

 
 
IN-1343 - SMA Kontrollprogram för friklassning av göt  

 
2011-09-05 - 
2012-05-08 

 
IN-1482 - SMA Processflöde – Bedömning av inkommande material 

 
2011-04-27 

 
IN-1544 - SMA Processflöde – Hantering av utgående material 

 
2011-04-29 

 
IN-1674 - SMA Processflöde – Hantering av provpuckar 

 
2011-03-28 

 
IN-1661 - NWD Driftinstruktion – Lagerläggning av göt  

 
2011-04-28 

 
IN-1618 - RadWaste – skapa Produktionsrapport 

 
2011-07-05 

 
IN-1040 - Kvalitetsmanual för Radiometrin 

 
2011-03-29 

 
IN-0164 - Beräkning och rapportering av resultat 

 
2010-01-18 

 
SNAB:s redovisning 
Ovanstående instruktioner styr de olika hanteringsstegen. Dessutom används en 
metodförteckning över vilka ackrediterade analysmetoder som används inom radi-
ometrin, användarmanual för SVALA och SMA processchema för göthantering. 
Kvalitetsledningssystem IN-0001 används för den övergripande verksamheten. För 
bedömning av vilka nuklidanalyser som ska göras på göten finns referensunderlag 
och tidigare utredningar som t.ex. handlar om nuklidvektorer i kokvattenreaktorer. 
Viktiga rutiner i SNAB:s arbete med bedömningarna av nuklidinnehåll i göten är 
koncentrerade kring excelfilen ”Nuklidmanifest.xls”. 
 
SSM:s bedömning 
SSM gör bedömningen att informationsmängdens struktur och uppdelning i befint-
liga instruktioner i ledningssystemet i huvudsak är acceptabel för att verksamheten 
ska kunna bedrivas enligt gällande krav och tillståndsvillkor även om en uppsätt-
ning brister identifierats i rutinerna (se Hanteringssteg 1-11 nedan). 
 
SSM anser vidare att informationen i SNAB:s svar (1) på föreläggandet visserligen 
finns i bifogade instruktioner, men den beskrivs inte lättåskådligt i redovisningen 
för varje specifik fråga om respektive hanteringssteg. I tabell 1 hanteringssteg för 
friklassning av göt saknas den lista för ´Metod´ för de 11 hanteringsstegen trots att 
den efterfrågades i SSM:s beslut om föreläggande (3). 
 
TÜV:s observationer (4) avseende hanteringssteg 4. Bedömning av vilka analyser 
som ska göras på materialet överensstämmer i allt väsentligt med SSM:s samlade 
bedömning. 
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Hanteringssteg 1. Märkning av göt 
 
 SNAB:s redovisning och SSM:s observationer  
Instruktion 
 

Ansvarig Metod Dokumentation /  
Kontroll 

IN-1544  
 

Produktionspersonal 
SMA.  

Kokill märks med 
krita, göt får plåt-
bleck och målas efter 
svalning. 

Smältlogg används. 
Löpnummer från 
SVALA används. 

 
Enligt SNAB:s instruktioner registreras göt i anslutning till märkningen med smält-
ID både i smältlogg och i databasen SVALA. SNAB:s rutin bygger på märkning 
med krita på kokillen i samband med gjutning och att göten sedan märks direkt när 
de lyfts ur kokillerna med både färg samt metallbricka. 
SNAB beskriver under rubriken ´Rutiner för friklassning av göt från smältanlägg-
ningen i Studsvik´ i sitt svar på föreläggandet (1) mer avseende ´Hanteringssteg 1. 
Märkning av göt´. TÜV har i sin granskning meddelat att götens märkning borde 
kontrolleras av någon annan än den som utför märkningen (4 eye principle).  
SSM observerar att produktionspersonalen inte tillämpar 4 eye principle eller gör 
noteringar med signaturer för spårbarhet vid hantering med märkning av göt. 
 
SSM:s bedömning 
1-1. SSM anger som förbättringsförslag att SNAB inför någon typ av stickprovs-
mässig kontrollverifiering.  
 
SSM gör bedömningen att SNAB:s instruktioner för det granskade hanteringssteget 
på ett tillfredsställande sätt svarar upp mot kraven i föreläggandet. SSM har inte 
identifierat några brister i SNAB:s rutiner men bedömer att det finns utrymme för 
förbättring när det gäller verifiering av märkningen av göten.  
 
Hanteringssteg 2. Registrering av information om göt i SVALA 
 
SNAB:s redovisning och SSM:s observationer  
Instruktion 
 

Ansvarig Metod Dokumentation /  
Kontroll 

IN-1544 
och  
SVALA 
manual 
 

Produktionspersonal 
SMA. Produktions-
ledare korrigerar 
senare dummyvikten 
till ett medelvärde 
för batchen efter 
vägning. 

Manuell inmatning. 
Leverantör kalibrerar 
årligen våg. SVALA 
användarmanual 
används. 

Post registrerad i 
SVALA 
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SNAB beskriver som en utbruten del under rubrik ´Rutiner för friklassning av göt 
från smältanläggningen i Studsvik´ i sitt svar på föreläggande (1) mer avseende 
´Hanteringssteg 2. Registrering av information om göt i databasen SVALA´. TÜV 
efterfrågar i sin tidigare granskning förbättrade rutiner för kalibrering av våg som 
används för vägning av göt. Kalibrering av vågen ingår som en del av anläggnings-
kontrollen och resultatet dokumenteras efter varje genomförd kalibrering.  
SSM observerar att det inte framgår om några signaturer görs vid inmatning av 
poster i SVALA, dvs. kvalitetssäkringen av informationen i SVALA är inte tydligt 
beskriven. 
 
SSM:s bedömning 
2-1. SSM bedömer att gällande rutin är tillräcklig för att säkerställa att korrekt in-
formation om göt registreras i databasen SVALA, men SSM anger som förbätt-
ringsförslag att SNAB inför någon typ av kontrollverifiering såsom uttag av stick-
prov.  
 
SSM gör bedömningen att SNAB:s instruktioner för det granskade hanteringssteget 
på ett tillfredsställande sätt svarar upp mot kraven i föreläggandet. SSM anser att 
ett visst förbättringsbehov finns i SNAB:s rutiner. 
 
Hanteringssteg 3. Provberedning för aktivitetsanalys 
 
SNAB:s redovisning och SSM:s observationer  
Instruktion Ansvarig Metod Dokumentation /  

Kontroll 
IN-1674  
IN-1343 
IN-0097 
IN-1631 
IN-0095 
IN-1482 
IN-0050 
 
 
 

Produktionspersonal 
SMA.   

Tre puckar tas ut från 
varje smältbatch. 

Märkt och berett 
provmaterial. 

Framgår inte i in-
struktion. 
 

Första mätning 
(gammaspektromet-
risk enligt hänvisning 
i IN-1674) av smält-
an. 

Framgår inte i instrukt-
ion. 
 

Särskilt utsedd per-
sonal svarvar. 
 
 
 

Svarvning av puckar; 
mer detaljerad in-
struktion eller norm 
nämns inte.  
 

Dokumentation, kon-
troll och erfarenhetså-
terföring avseende 
jäsning eller svarvning 
nämns inte. 

Radiometrin. Visuell bedömning 
av puckar. Rutin vid 
fel nämns inte. 

Dimensionskontroll av 
puckar.  
 

Personal på SMA. 20 g spånor till  
alfaspektrometrisk 
mätning samlas ihop. 
och läggs i burk med 

Ingen risk för sam-
manblandning av spå-
nor anges i instruktion.  
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batch-nummer. 
Utsedd personal på 
SMA. 

Puckar och spånor 
skickas till radiome-
trin. Följesedel tas 
fram och bifogas 
försändelsen. 

Följesedel genereras 
från SVALA och speg-
lar beslut om mätning-
ar i orderöverläm-
nande (IN-1482 och 
IN-0050). 

Personal på radiome-
trin. 

Jämförelse vid radi-
ometrin så att mät-
ningar beställda av 
produktionsavdel-
ningen är korrekta 
(delvis efter steg 4. 
Bedömning av vilka 
analyser som ska 
göras på materialet.) 

Följesedel kontrolleras 
mot orderöverläm-
nande, men framgår 
inte om notering görs 
att kontroll har utförts. 

 
SSM gör observationen att produktionspersonal tar ut tre puckar från varje smält-
batch. Ibland görs en första mätning kalibrerad för gammastrålning direkt på SMA 
för en första bedömning av smältan. Av vem framgår inte. Det framgår inte explicit 
varför denna mätning utförs och vilka beslut som tas med basis av mätningarna och 
av vem. I instruktionen framgår det att mätningen inte ligger till grund för friklass-
ning. 
 
SSM gör observationen att svarvning av puck till rätt dimension utförs av någon på 
produktionsavdelningen. Det anges inte om signaturer används eller om resultat 
dokumenteras. Enligt uppgifter i instruktion görs det hos radiometrin en ´visuell 
bedömning´ av att puckarna har rätt storlek. Någon kontrollmätning görs inte. 
 
SSM observerar att SNAB:s rutin för dimensionskontroll hos Radiometrin saknar 
närmare detaljer om hur dimensionskontroll hos radiometrin görs.   
 
SSM gör observationen att följesedel tas fram från SVALA och bifogas försändel-
sen av utsedd personal på SMA. Radiometrin kontrollerar sedan att följesedeln 
innehåller rätt information. Följesedeln ska innehålla information om vilka radiolo-
giska mätningar som SNAB har bedömt ska vara aktuella för en given götleverans. 
Bedömningarna dokumenteras initialt i ett dokument benämnt orderöverlämnande, 
som utgörs av en bilaga i instruktion IN-1482. Blankett IN-0050 används sedan vid 
´beställning av götanalyser´ och informationen matas sedan in i SVALA. 
 
Maximalt tio batcher inom samma order får enligt SNAB ingå för en given radio-
logisk mätning baserat på alfa-spånor. Kontroll att mätningsorder består av upp till 
tio batcher framgår inte i instruktionen. Däremot framgår det i instruktionen att för 
de alfaspecifika proverna slås spånor ihop från upp till tio batcher. De tio batcherna 
måste i så fall tillhöra samma order. SNAB beskriver avseende detta inte hur man 
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kan urskilja en förhöjd aktivitet från alfastrålande nuklider i sådana fall som exem-
pelvis när en batch av tio överskrider gränsen för friklassning markant medan nio 
batcher har mycket låg aktivitet. SSM gör observationen att det i SNAB:s instrukt-
ion inte framgår hur man har kommit fram till varför man valt antalet batcher till 
just tio samt inte heller vilket utfall det kan få i radiologisk mening.    
 
SSM gör observationen att 20 g spånor från svarvning av vardera puck samlas in då 
alfaspektrometrisk analys ska göras. Enligt SNAB:s instruktion är arbetsättet så-
dant att man undviker att blanda samman spånor från olika batcher. Det är oklart 
vem som samlar in spånorna. Spånorna samlas i plastburkar som märks upp. Ut-
sedd personal skickar puckar och spånor till radiometrin. 
 
SSM observerar att det från instruktionen inte går att tyda om produktionspersona-
len på SMA med sin kompetens och erfarenhet har möjlighet att påverka besluten 
om valda radiologiska mätningar. 
 
SSM:s bedömning 
3-1. SSM bedömer att SNAB behöver förtydliga hur man har valt de aktivitets-
gränser som anges i instruktionen samt på vilket sätt mätkriterierna tillämpas i 
verksamheten. 
 
3-2. SSM gör bedömningen att SNAB behöver se över om det är relevant att göra 
en riskanalys av ett worst-case-scenario, där en puck med maximala fel från jäs-
ning, felsvarvning och håligheter resulterar i ett fel för den beräknade totala aktivi-
teten hos aktuell götleverans. 
 
3-3. SSM gör även bedömningen att SNAB behöver se över rutinen för dimens-
ionskontrollen hos Radiometrin.  
 
3-4. SSM bedömer det som en brist att det inte framgår hur man säkerställer aktua-
liteten hos beställningen av mätningar i SVALA om SNAB i efterhand skulle be-
höva uppdatera någon information baserat på uppdagade radiologiska förhållanden 
hos materialet som ska bearbetas. 
 
3-5. SSM bedömer att SNAB behöver 

- införa dokumenterade rutiner som säkerställer att maximalt tio batcher ut-
gör underlag för en given alfa-spektrometrisk mätning, 

- kontrollera att sammanblandning av spånor undviks, 
- förbättra spårbarheten i varje relevant steg i processen som berör provbe-

redningen inför alfaspektrometriska mätningar, och 
- förtydliga rutinen så att det säkerställs att det går att upplösa enstaka kon-

taminerade batcher ur serier om tio batcher med nuvarande mätprogram. 
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3-6. SSM bedömer att SNAB behöver samordna processen för provberedning och 
beställning av radiologiska mätningar så att produktionspersonalen på SMA får 
större möjlighet att bidra med erfarenhetsåterföring från verksamheten. 
 
SSM bedömer att SNAB:s instruktioner för det granskade hanteringssteget på ett 
tillfredsställande sätt svarar upp mot kraven i föreläggandet, men SSM har även 
identifierat vissa brister i de rutiner som i praktiken tillämpas av SNAB.  
 
Hanteringssteg 4. Bedömning av analyser på materialet  
 
SNAB:s redovisning och SSM:s observationer  
Instruktion 
 

Ansvarig Metod Dokumentation /  
Kontroll 

IN-1482 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansvarig säljare. 
 

Kundförfrågan och 
offert får huvudmapp 
och tio undermappar. 

Information lagras. 
 

Ekonomi. 
 

Vid accept från kund 
skapas en order.   

Information lagras. 
 

Projektledare. Ordermapp skapas. Offertmappens tio 
undermappar kopieras 
till ordermappen. 

Marknadsansvarig.  
  
 

Order accepteras 
med ordererkän-
nande. Tekniska eller 
ekonomiska avsteg 
dokumenteras. 

Bilaga 1 i IN-1482 
används som blankett 
för ordererkännande.  

Marknadsansvarig. Avtal och bilagor 
lagras i avsedd mapp. 

Information lagras. 
 

Ansvarig säljare i 
samråd med produkt-
ionsplanerare.   

Bedömning utifrån 
olika slags referenser 
om vilka analyser 
som ska göras på 
materialet.    

Orderöverlämnande, 
Bilaga 4 i IN-1482, 
mappstruktur och 
SVALA.  
STUDSVIK/ N-09/04  
används som referens 
för inkommande 
material från kunden.  
Kvantitativa nuklid-
specifika beaktanden 
inför mätningar av ett 
visst götmaterial note-
ras i bilagan ”Nuklid-
manifest.xls”. 

Vem bedömer anges 
inte. 

Kompletthet och 
rimlighet av kundens 

Bilaga 4 i IN-1482 
används som orderö-
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IN-0916 
 

information bedöms i 
orderöverlämnande. 

verlämnande. 
 

Vem bedömer anges 
inte. 

Beslut om val av 
analyser utifrån nuk-
lidens signifikans vid 
friklassning görs.  

Orderöverlämnande. 
 

Vem beaktar anges 
inte. 
 

Särskilda beaktanden 
vid behandling av 
materialet görs. 

Orderöverlämnande. 
 

Vem gör urvalet 
anges inte. 
 

Urval av radiologiska 
analyser efter kun-
dens radiologiska 
information och 
andra referenser. 

Riktlinjer 1) - 5) i  
IN-1482. Riktlinje 5) 
kommenteras särskilt i 
orderöverlämnande.      
Specifik information 
sammanställs i ”Nuk-
lidmanifest.xls” 

Vem fyller i formulär 
och signerar anges 
inte. 
 

Beställningsformulär 
baserat på urvalet. 

Signeras och läggs 
som bilaga till orderö-
verlämnandet. Lagras i 
ordermappen. 

Vem fyller i ”Nuk-
lidmanifest.xls” och 
SVALA anges inte. 
 

Det ska framgå vilka 
analyser som görs 
och vilka nuklider 
som senare ska pre-
senteras i ”Nuklid-
manifest.xls”, an-
tingen som uppmätt 
värde eller MDA-
värde.  

Information i ”Nuk-
lidmanifest.xls” samt 
SVALA. 

Oklart om detta steg 
noteras med signatur. 
 

Beställningen skick-
as med e-post till 
enhetschef för radi-
ometrin.  

Lagras elektroniskt. 
 
 

Personal på mark-
nadsavdelningen. 
 

Internt överlämnande 
av radiologiska be-
dömningar från 
marknads- till pro-
duktionsavdelning 
tas emot. 

Bilaga 4 i IN-1482; 
orderöverlämnandet 
används av produkt-
ionsavdelningen som 
stöddokument i pro-
duktionen. 

Personal på SMA. Beställningen stäms 
av med den följese-
del som kommer från 
SMA till radiome-
trin. 

Följesedel från 
SVALA och i orderö-
verlämnande i IN-
1482. 
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-------------------------- -------------------------- ---------------------------- 
 
 
 
Signering av Enhets-
chef, SMA. Bekräf-
telse Produktionsle-
dare NWS och lokal 
transportsamordnare 

Metod för ut-
ländska leveranser 
eller del-leveranser:  
Leveransaviseringen 
prövas gentemot 
säkerhetsanalyser, 
verksamhetsbeskriv-
ningar och säkerhets-
tekniska driftförut-
sättningar. 

 
 
 
Dokumenteras med 
bilaga 2 och lagras i 
ordermapp. 

Godkänns av enhets-
chef SMA.  

Prövning görs inför 
acceptans mot kund.   

Dokumenteras med 
bilaga 3. och lagras i 
ordermapp. 

-------------------------- -------------------------- ---------------------------- 
 
Strålskydd på 
WTME vid behov. 

Mer information: 
Radiologisk inform-
ation avseende se-
kundäravfall.  
Bedömning inför 
gammamätning vid 
scanning av fat.  
Även Safeguard och 
mängdbegränsningar, 
transporter och kol-
lin. 

 
Internt orderöverläm-
nande. 

 
4-1. SSM gör observationen att förloppet för bedömning av vilka radiologiska ana-
lyser som ska göras på materialet initieras med att ansvarig säljare i samråd med 
produktionsplanerare fyller i information i orderdokumentation. Processflödet be-
skrivs i IN-1482 där det inte framgår någon funktion som är huvudansvarig för 
uppföljning av att analyser som görs är adekvata och kvalitetssäkrade. 
 
4-2. Någon särskilt exakt information framgår inte i instruktionen avseende hur 
man går tillväga vid genomgång av nuklider specificerade av kunden för det in-
kommande skrotet. Referensrapporter anges dock i instruktionen; ”Nuklidvektorer 
i smältverksamheten” och ”SKB R-07-05 Korrelationsfaktorer”. Bilaga 4 i IN-1482 
används som orderöverlämnande från kund gentemot SNAB och även internt vid 
SNAB mellan affärs- och produktionsenheterna. I orderöverlämnandet görs be-
dömningar, beaktanden och beslut enligt tabellen ovan i detta avsnitt. SSM gör 
observationen att det i instruktionen för de flesta steg inte framgår vem som ska 
göra dessa bedömningar, beaktanden och beslut, dvs. föreläggandet uppfylls inte på 
denna punkt. 
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4-3. SSM gör observationen att SNAB enligt instruktion tillämpar 5 st. riktlinjer 
med avseende på valet av vilka nuklider som beaktas vid friklassning av göt. 
SNAB beskriver i instruktion IN-1482:  
3) Om någon av de alfastrålande nuklider som deklarerats i materialets manifest 
uppgår till mer än 1 % av friklassningsvärdet genomförs alltid alfaspecifika ana-
lyser (Am-241, Pu-238, Pu-239, U-234, U-235, U-238, Cm-242 och Cm-244). 
Denna analys utförs alltid på utländskt material, oavsett deklaration. SSM gör 
också observationen att SNAB i referensmaterial ´Nuklidmanifest´ till bilaga 4 IN-
1482 inkluderar MDA-värden (Minimum Detectable Activity) för de alfastrålande 
nukliderna nämnda ovan i parentesen. Enligt SSM saknas dock MDA värden för 
andra alfastrålande nuklider i nuklidmanifestet. SSM gör observationen att SNAB 
inte explicit har beskrivit förfarandet i sitt svar på föreläggande. SSM gör utifrån 
informationen i nuklidmanifestet tolkningen att MDA-värden för vissa nuklider (de 
ovan nämnda i parentesen) möjligen inkluderas även då kunden deklarerat att 
mindre än 1 % av friklassningsnivån för en given alfastrålande nuklid. SSM gör 
observationen att förfarandet saknar en tydlig beskrivning i instruktionerna som 
inkluderats i svar på föreläggande. 
 
4-4. Granskningsrapport SSM 2009-4127-30 (2)  
När det gäller exkludering av nuklider från analys gör SSM observationen att 
SNAB:s rutiner inte är tillräckliga. SNAB:s kriterium 1 % av friklassningsnivån 
(som tillämpas för varje enskild nuklid) innebär att det kan förekomma alfa-
strålande ämnen som bidrar till kvotsumman med upp till ca 10 % utan att någon 
analys behöver göras. Sådant material bör enligt SSM analyseras med avseende på 
alfastrålande ämnen, särskilt om analys av övriga nuklider visar att materialet lig-
ger nära friklassningsnivån. 
 
4-5. För andra, enstaka, radionuklider kan det vara acceptabelt att tillämpa 1 %-
kriteriet, men SSM kan inte se några skäl att exkludera nuklider som misstänks 
förekomma i nivåer över 1 % av friklassningsnivån (enligt punkt 5 i de generella 
riktlinjerna). Det framgår inte av instruktionens textdel att analyser görs genom 
mätning av hela puck 1 och i vissa fall även på spånor från puck 1. Det framgår 
inte vilka slags analyser som ska göras på material som innehåller uran. 
 
4-6. När det gäller material som friklassas efter avklingningslagring gör SSM be-
dömningen att SNAB bör utreda om detektionsgränserna är acceptabla för de nuk-
lider som kan förväntas förekomma. Detektionsgränserna och osäkerheterna torde 
vara högre än för göt som friklassas utan lagring, till följd av comptonspridning av 
högenergetisk gammastrålning vid mättillfället. 
 
4-7. TÜV:s uppdrag del 1 
TÜV har rekommenderat att SNAB bör specificera maximal tillåten detektions-
gräns i förhållande till friklassningsnivå. SNAB:s redovisning om frågan, som har 
beskrivits i svar på föreläggande (1) är följande: TÜV har tidigare rekommenderat 
att maximal tillåten detektionsgräns specificeras i förhållande till friklassningsni-
vån. För de nuklider som bedöms relevanta vid friklassningen kontrolleras enligt 
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instruktion att detektionsgränsernas nivåer är rimliga. Om detektionsgränsen be-
döms som orimligt hög ska detta i så fall utredas. 
 
4-8. TÜV:s uppdrag del 2 
Metallgöt som friklassas villkorat måste möta krav på nuklidinnehåll enligt RP89 
(16) enligt tillstånd beviljat av SSM (11). 
För friklassning gäller SSM:s föreskrifter (SSMFS 2011:2) om friklassning av 
material, lokaler, byggnader och mark vid verksamhet med joniserande strålning, 
som bygger på RP122 (18). 
TÜV gör observationen att SNAB:s instruktioner behöver förtydligas så att det 
framgår vilka delar av instruktionerna gäller för båda friklassningstyperna enligt 
RP89 respektive RP122, nämligen villkorat friklassat metallgöt eller metallgöt som 
friklassas direkt efter tillverkning/omsmältning. 
 
4-9. TÜV gör bedömningen att SNAB:s instruktioner behöver innehålla mer krav 
för att ta fram en deklaration av nuklidvektorn som sedan används som underlag 
för mätningar vid radiometrin. Kraven bör innehålla rimlighetskontroll av kundens 
nukliddeklaration, tillämpning av en utökad nuklidvektor, användning av MDA – 
värden för ej inkluderade nuklider i nuklidkvotsumman och i förekommande fall 
användning av korrelationsfaktorer för svårmätbara nuklider. 
 
4-10. TÜV påpekar att NWS enhetschef granskar produktionsrapport för respektive 
batch med göt enligt instruktion IN-1618 t.ex. att alla nuklidspecifika aktivitetsni-
våer är lägre än gränserna i RP89, tabell 3-1. Detektionsgränsen MDA borde vara 
mindre än 10 % av fiklassningsnivån i RP89. TÜV gör därmed bedömningen att 
SNAB:s specifikationer i kolumn med rubriken ”Cirka MDA för stål gammasp. 
(Bq/g)” eller kolumn med rubriken ”Cirka MDA för stål alfasp. (Bq/g)” i filen 
”Nuklidmanifest.xls” (bilaga 4 till IN-1482), där lägsta detektionsgränser anges 
och där MDA kontrolleras mot att det är lägre än 5 % av friklassningsgränsen, be-
höver justeras. 
 
4-11. TÜV gör bedömningen att SNAB behöver inkludera följande kontroller i den 
villkorade friklassningsrapporten i IN-1343 innan friklassning eller omsmältning så 
att det är möjligt att korrigera misstag: 
- Uppfyller kundens initiala deklaration kriterierna i dokument ”Metallic scrap 
acceptance criteria”, Studsvik/N-09/041, 31.03.2009 ?  
- Som ett nytt avsnitt 3.3 i IN-1343 behöver en beskrivning finnas att en radiolo-
gisk expertfunktion ska kontrollera rimligheten i kundens initiala deklaration (t.ex. 
varifrån metallen kommer ifrån) mot analyser och dokumentation genomförda av 
radiometrin. 
- Har 90 % säkerhetsfaktorn använts på ett adekvat sätt i alla steg (ägarbyte, fri-
klassning, tillståndspliktig användning, avklingningslagring, sekundäravfall)?  
- Motsvarar varje göt krav ställda av kunden (dessa krav kan skilja sig från vad 
som är tillåtet av SSM och RP89 (16) och RP122 (18)? 
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4-12. TÜV gör också bedömningen att SNAB behöver inkludera följande kontrol-
ler i den villkorade friklassningsrapporten i IN-1343 innan friklassning eller om-
smältning så att det är möjligt att korrigera misstag: 
- Är resultatet från gammaspektrometriska analysen (med avseende på hela energi-
spektrumet) i paritet med kundens initiala nukliddeklaration ? 
- Motsvarar varje göt krav ställda av kunden (dessa krav kan skilja sig från vad 
som är tillåtet av SSM)  
 
4-13. TÜV gör bedömningen att SNAB behöver beskriva sitt arbetssätt tydligt när 
det gäller definitionen av nuklidvektorn och ursprunget hos kundens metallskrot. 
Nuklidvektorn borde innehålla alla nuklider som förekommer i skrotet. Detta gäller 
också nuklider med halter lägre än detektionsgränsen eller detektionströskeln. 
SNAB ska själva besluta om vilka nuklider man ska ta hänsyn till och vilka man 
ska analysera baserat på hela informationen levererad av kunden. Av denna orsak 
är det viktigt att den information som används i friklassningsprocessen är väldefi-
nierad avseende nuklidinnehåll och ursprung. I annat fall kan den totala aktiviteten 
underskattas i provpuckarna. Detta är speciellt viktigt när det gäller nuklider som 
inte kan mätas eftersom man skulle felaktigt kunna bortse från dessa i friklass-
ningsprocessen. Om friklassning av göt med 95 % konfidensnivå efterfrågas är det 
viktigt att radiologiska experter involveras tidigt i processen. 
 
4-14. TÜV gör bedömningen att SNAB behöver införa en kvalitetskontroll avse-
ende avklingningslagrade göt. Rutinen för avklingningsnotifiering enligt IN-1661 
behöver stämmas av mot rutinen för produktionsrapport enligt IN-1618 så att aktu-
alitet och överrensstämmelse med information för göt i processflödet säkerställs. 
 
4-15. TÜV gör bedömningen att SNAB behöver harmonisera listade nuklider med 
korrelationsfaktorer i tabell på sidan 1 och 2 mot listade nuklider med korrelations-
faktorer i tabell på sidan 4 och 5 av stöddokumentet ”Nuklider i kkv skrot som 
behandlas i SMA”, som förekommer i avsnitt 4.4.2 i IN-1482. TÜV gör också be-
dömningen att SNAB behöver förtydliga vilka korrelationsfaktorer används i nuk-
lidkvotsumman enligt RP89 (16). 
 
4-16. På sidan 6 och 7 av samma stöddokument förekommer nuklider som bedöms 
vara försumbara då de normalt inte bidrar signifikant till aktiviteten i jämförelse 
med Co-60.  
TÜV gör bedömningen att SNAB behöver kontrollera detta genom att inkludera 
korrelationsfaktorer i beräkningen enligt kundens beskrivning eller med härledning 
utifrån kundens deklaration. TÜV gör vidare bedömningen att om data för nukli-
derna med försumbart bidrag inte deklareras av kunden rekommenderas SNAB att 
utföra analyser avseende nuklider med låga friklassningsnivåer. TÜV gör också 
bedömningen att stöddokumentet behöver harmoniseras med ”Nuklidmanifest.xls” 
i bilaga 4 i IN-1482 eftersom vissa nuklider som förekommer i stöddokument 
”Nuklider i kkv skrot som behandlas i SMA” inte står med i ”Nuklidmanifest.xls”.   
Angående nuklider som Cd-113m, dvs. sådana nuklider som saknar friklassnings-
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gränser i RP89, gör TÜV bedömningen att SNAB behöver formulera tydliga ruti-
ner för hur man gör bedömningen att nuklider undantas respektive beaktas med 
MDA – värden i nuklidkvotsumman och uppdatera relevanta instruktioner avse-
ende informationen. Målet bör enligt TÜV vara att friklassningsgränser av göt kan 
säkerställas med 95 % - konfidensintervall. 
 
4-17. TÜV gör bedömningen att SNAB behöver korrigera följande avvikelser i 
”Nuklidmanifest.xls” i bilaga 4 i IN-1482: 
- inkludera alla nuklider som behöver analyseras 
- en extra kolumn behöver läggas till pga. att det i kolumnhuvud anges att MDA - 
värdet är 1/50 av friklassningsvärdet för varje nuklid, medan kontrollen görs på 
nivån 5 % enligt giltig definition. I den nya kolumnen anges om analys görs eller 
inte baserat på kundens deklaration för nuklidens aktivitetsbidrag. I detta avseende 
behöver hänsyn också tas till alfaanalyser för avfall med utländskt ursprung, som 
enligt avsnitt 3.3.1 i IN-1482 alltid genomförs. 
- Information avseende Sr-90 i kolumn ”Kommentar SMA” motsvarar inte den 
information om 1 % kriteriet i avsnitt 3.3.1 i IN-1482 och behöver harmoniseras 
med instruktion IN-1482. 
 
SSM:s bedömning 
4-1-1. SSM bedömer att brister i rutinen behöver åtgärdas på flera punkter. Det 
behöver tydligt anges vem som ansvarar för de olika stegen i rutinen och eftersom 
det inte framgår i instruktionen har SNAB inte uppfyllt kraven i föreläggandet. 
SSM gör vidare bedömningen att ett flertal funktioner är involverade samtidigt som 
det saknas en funktion som är huvudansvarig för att på ett grundligt sätt följa upp 
att adekvata och tillräckliga analyser görs och att dessa kvalitetssäkras. SSM be-
dömer att detta är en brist som behöver åtgärdas för att säkerställa att aktivitetsin-
nehållet bestäms på ett kvalitetssäkrat sätt inför beslut om friklassning.  
 
4-2-2. SSM bedömer att SNAB behöver förtydliga instruktion IN-1482 med avse-
ende på rutiner för spårbarhet av bedömningar och beslut. SSM anger också som 
förbättringsförslag att SNAB för den aktuella verksamheten systematiskt bedriver 
erfarenhetsåterföring avseende de ´särskilda beaktanden vid behandling av materi-
alet´ som nämns i avsnitt 4.4.2 ’Laboratorieanalyser av sekundäravfall och metall-
göt’ i instruktion IN-1482. 
 
4-3-3. SSM bedömer att det är en brist att det i instruktion IN-1482 inte tydligt 
framgår att det för alla alfastrålande nuklider ska inkluderas MDA-värden i nuklid-
kvotsumman även om kunden deklarerar mindre än 1 % av friklassningsvärdet. 
SSM gör också bedömningen att det finns avvikelser avseende alfastrålande nukli-
ders MDA-värden i ”Nuklidmanifest.xls” jämfört med värden i instruktioner, vilket 
skulle kunna påverka kvantitativa bedömningar för friklassning av göt. 
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4-4-4. SSM bedömer utifrån tidigare granskningsrapport SSM 2009-4127-30 (2) att 
SNAB ska beakta eventuella osäkerheter till följd av att analyserna för alfa-
strålande ämnen görs på samlingsprov samt beskriva en acceptabel rutin i instrukt-
ion. 
 
4-5-5. SSM bedömer att det är en brist att antaganden om att vissa nuklider inte 
förekommer inte verifieras eller kontrolleras genom mätning på materialet. SNAB 
behöver därför åtminstone stickprovsmässigt göra totalbeta- och totalalfamätningar 
på materialet, för att bekräfta de antaganden som görs om aktivitetsinnehållet. Al-
ternativt kan någon annan metod användas som på ett likvärdigt sätt motsvarar 
effekten av stickprovsmässiga totalbeta- och totalalfamätningar.    
 
4-6-6. SSM bedömer att det behöver framgå i instruktion att ett och samma fri-
klassningskriterium tillämpas för göt som avklingningslagras som för göt som fri-
klassas direkt. För avklingningslagring ska också sådana kombinationer av sönder-
fallskedjor beaktas där aktiviteten över en given tidsrymd skulle kunna öka. 
 
4-7-7. SSM gör utifrån TÜV:s uppdrag del 1 bedömningen att SNAB behöver ut-
reda hur osäkerheter i de enskilda mätvärdena (eller MDA värdena) påverkar osä-
kerheten i resultatet vid beräkning av kvotsumman (dvs. den kombinerade osäker-
heten). 
 
4-8-8. SSM gör utifrån TÜV:s uppdrag del 2 bedömningen att SNAB:s instruktion-
er behöver förtydligas så att det framgår vilka delar av instruktionerna gäller för 
villkorat friklassat metallgöt eller metallgöt som friklassas direkt efter tillverk-
ning/omsmältning samt i förekommande fall vilka delar av instruktionerna gäller 
för båda friklassningstyperna. 
 
4-9-9. SSM bedömer att SNAB:s instruktioner behöver innehålla tydligare rutiner 
för att ta fram en deklaration av nuklidvektorn som sedan används som underlag 
för mätningar vid radiometrin.  Rutinerna behöver förtydligas vad gäller rimlighet-
skontroll av kundens nukliddeklaration, tillämpning av en utökad nuklidvektor, 
användning av MDA – värden för ej inkluderade nuklider i nuklidkvotsumman och 
i förekommande fall användning av korrelationsfaktorer för svårmätbara nuklider. 
Överväganden som görs ska dokumenteras och kvalitetssäkras. 
 
4-10-10. SSM bedömer att detektionsgränsen MDA borde vara mindre än 10 % av 
friklassningsnivån i RP89 tabell 3-1. Detta är relevant i SNAB:s instruktion IN-
1618 (se mer information under rubriken ´TÜV:s uppdrag del 2´ ovan). SSM gör 
därmed bedömningen att brister i SNAB:s specifikationer i kolumn med rubriken 
”Cirka MDA för stål gammasp. (Bq/g)” eller kolumn med rubriken ”Cirka MDA 
för stål alfasp. (Bq/g)” i filen ”Nuklidmanifest.xls” (bilaga 4 till IN-1482), där 
lägsta detektionsgränser anges och där MDA kontrolleras mot att det är lägre än 5 
% av friklassningsgränsen, behöver åtgärdas. 
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4-11-11. SSM bedömer att SNAB behöver inkludera nedanstående kontroller i 
villkorade friklassningsrapporten i IN-1343 innan friklassning eller omsmältning 
sker så att det finns möjligheter att i efterhand korrigera brister från processens 
tidigare skeden: 
- Uppfyller kundens initiala deklaration kriterierna i dokument ”Metallic scrap 
acceptance criteria”, Studsvik/N-09/041, 31.03.2009, avsnitt 3.1.1 i IN-1482?  
- Är kundens initiala deklaration  av materialets ursprung och aktivitetsinnehåll  
rimlig utifrån SNAB:s egna observationer och vid jämförelse med resultat av ana-
lyser genomförda av radiometrin.  
- Är resultatet från den gammaspektrometriska analysen (avseende hela mätspekt-
rat) i korrelation med kundens initiala nukliddeklaration? 
- Har 90 % säkerhetsfaktorn använts på ett adekvat sätt i alla steg (ägarbyte, fri-
klassning, tillståndspliktig användning, avklingningslagring, sekundäravfall)? 
- Motsvarar varje göt krav ställda av kunden (dessa krav kan skilja sig från vad 
som är tillåtet av SSM) och särskilt RP89 (16) och RP122 (18)? 
 
4-12-12. SSM bedömer att när SNAB inte inkluderar nedanstående kontroller i 
villkorade friklassningsrapporten i IN-1343 innan friklassning eller omsmältning 
uppstår det också en brist ur radiologisk synvinkel i verksamheten avseende: 
- Är resultatet från gammaspektrometriska analysen (med avseende på hela energi-
spektrumet) i paritet med kundens initiala nukliddeklaration? 
 
4-13-13. SSM bedömer att SNAB behöver beskriva sitt arbetssätt tydligt när det 
gäller definitionen av nuklidvektorn och ursprunget hos kundens metallskrot.  
Detta gäller också nuklider med halter lägre än detektionsgränsen eller detekt-
ionströskeln. Det är viktigt att den information som används i friklassningsproces-
sen är väldefinierad avseende nuklidinnehåll och ursprung. I annat fall kan den 
totala aktiviteten underskattas i provpuckarna. Detta är speciellt viktigt när det 
gäller nuklider som inte kan mätas eftersom man skulle felaktigt kunna bortse från 
dessa i friklassningsprocessen. 
 
4-14-14. SSM bedömer att rutinen för avklingningsnotifiering enligt IN-1661 be-
höver stämmas av mot rutinen för produktionsrapport enligt IN-1618 så att aktuali-
tet och överensstämmelse med information för göt i processflödet säkerställs. SSM 
bedömer att SNAB behöver införa en kvalitetskontroll avseende notifiering av 
avklingningslagrade göt. SSM anser att kvalitetskontrollen skulle kunna innehålla 
följande kontroller, men behöver inte vara begränsad till sådana kontroller:  
- Göt som tas ut till avklingningslagring får inte riskera att kvarstå i processflödet 
så att det administrativt kan uppnå friklassningssteget. 
- Avklingningslagrat göt får inte riskera förväxling med lagrat friklassat göt eller 
göt som ska tillbaka till kunden  
- Kontroll att 90 % säkerhetsmarginalen är oberoende och robust i hela avkling-
ningslagringsprocessen. 
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4-15-15. SSM bedömer att SNAB behöver harmonisera listade nuklider med korre-
lationsfaktorer i stöddokumentet ”Nuklider i kkv skrot som behandlas i SMA”, som 
finns i IN-1482 samt även ”Nuklidmanifest-xls”. 
 
4-16-16. SSM bedömer vidare att om data för nukliderna med, enligt kundens de-
klaration, försumbart bidrag kan kontrolleras genom att inkludera korrelationsfak-
torer i beräkningen behöver SNAB sträva efter att göra detta.  
SNAB behöver formulera tydliga rutiner för hur man bedömer vilka nuklider som 
kan undantas respektive beaktas med MDA – värden i nuklidkvotsumman och 
uppdatera relevanta instruktioner avseende informationen. Målsättningen (obs. inte 
krav från SSM) bör vara att friklassningsgränser av göt kan säkerställas med 95 % - 
konfidensintervall. 
 
4-17-17. SSM bedömer att SNAB behöver korrigera följande avvikelser i ”Nuk-
lidmanifest.xls” i bilaga 4 i IN-1482: 
- Inkludera alla nuklider där ett rimligt analysbehov finns. 
- En extra kolumn behöver läggas till pga. att det i kolumnhuvud anges att MDA - 
värdet är 1/50 av friklassningsvärdet för varje nuklid, medan kontrollen görs på 
nivån 1 % enligt avsnitt 3.3.1 i IN-1482. I den nya kolumnen anges om analys görs 
eller inte baserat på kundens deklaration för  nuklidens aktivitetsbidrag. I detta 
avseende behöver hänsyn också tas till alfaanalyser för avfall med utländskt ur-
sprung, som enligt avsnitt 3.3.1 i IN-1482 alltid genomförs och att MDA-värden 
för alfastrålande nuklider alltid ska inkluderas. 
- Information avseende Sr-90 i kolumn ”Kommentar SMA” motsvarar inte inform-
ation om 1 % kriteriet i avsnitt 3.3.1 i IN-1482 och behöver harmoniseras med 
instruktion IN-1482. 
 
SSM gör i övrigt bedömningen att SNAB:s instruktioner för det granskade hante-
ringssteget på ett acceptabelt sätt svarar upp mot kraven i föreläggandet. SSM har 
dock identifierat ett flertal brister i de rutiner som i praktiken tillämpas av SNAB. 
 
Hanteringssteg 5. Genomförande av analyser vid radiometrin 
 
SNAB:s redovisning och SSM:s observationer  
Instruktion 
 

Ansvarig Metod Dokumentation /  
Kontroll 

IN-1040 och 
underliggande 
instruktioner. 
 
 
 

Laboratorieingenjör 
på Radiometrin.  
 

Arbetet sker enligt 
ledningssystem IN-
0001. Även 
SWEDAC: s före-
skrifter tillämpas 
och ISO 17025 
m.fl. 

Granskad och godkänd ana-
lysresultatrapport.  
Dokumentförteckning inne-
håller förteckning på ana-
lyser som tillämpas. 
IN-1040, Bilaga A. 

Hänvisning till led- Kvalitetsrutiner för Radiometrins mätmetoder, 
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ningssystem. En-
hetschef är ansvarig 
för kvalitet och av-
delningsschef är 
ersättare. 

mätmetoder.  
 

analyser, handledningar av 
instrument/utrustning med 
mera finns i dokumenthante-
ringssystemet STELLA.  
 

Hänvisning till led-
ningssystem. Kvali-
tets- och miljöchef är 
ansvarig företagsge-
mensamt. 

Företagsgemensamt 
upplärningsprogram 
och separat kompe-
tensprogram.  
 

AGDA används som system  
för företagsgemensamt 
upplärningsprogram. 
 
 

Verksamhetsansvarig 
eller delegerad per-
son kommunicerar 
med enhetschefer 
angående radiome-
trins mätningar.    

Kundnöjdhets-
undersökningar 
 
 

E-post enkäter sammanställs 
och hålls tillgängliga på 
intranätet. 

 
SSM gör observationen att det från IN-1040 finns referenser till SWEDAC stan-
darder. Från utbruten redovisning i SNAB:s svar på föreläggande (1) finns TÜV:s 
beskrivning om tidigare rekommendation att SSM årligen inspekterar rutiner för 
kalibrering och mätning. SNAB:s respons är att de radiometriska analyserna som 
framgår av metodförteckning är ackrediterade. Inspektion av rutiner för kalibrering 
och mätning vid radiometrin kontrolleras i och med detta med regelbundenhet, i 
princip årligen, av SWEDAC (svenska motsvarigheten till TÜV). 
 
SNAB uppger i svar till föreläggande att Laboratorieingenjör är ansvarig för arbe-
tet med analyser på Radiometrin.  
 
SNAB beskriver som en utbruten del under rubrik ´Rutiner för friklassning av göt 
från smältanläggningen i Studsvik´ i svar på föreläggande (1) mer avseende 
´Hanteringssteg 5. Genomförande av analyser vid Radiometrin´. TÜV har tidigare 
framfört att förekomst av oidentifierade toppar bör kontrolleras eftersom det ger en 
indikation på om alla relevanta nuklider inkluderats. Även SSM har kommenterat 
att oidentifierade toppar skall rapporteras om inte detta redan görs. SNAB beskri-
ver att om oidentifierade toppar finns i en mätning görs en bedömning om dessa är 
signifikanta och i så fall jämförs de med referenslitteratur. Om matchande nuklider 
identifieras läggs dessa till i mätsystemets nuklidbibliotek och en ny analys av 
spektrumet utförs. Inga toppar som bedömts signifikanta lämnas oidentifierade. 
 
SSM:s bedömning 
5-1. SSM anger som förbättringsförslag att SNAB kontrollerar att det från instrukt-
ion IN-1040 refereras till giltiga SWEDAC standarder. 
 
5-2. SSM anger som förbättringsförslag att SNAB förtydligar ansvarsförhållandet. 
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5-3. SSM anger som förbättringsförslag att SNAB beskriver hur erfarenhetsåterfö-
ring för analyser av eventuella oidentifierade nuklider görs. SSM anger också som 
förbättringsförslag att sådan erfarenhetsåterföring görs tillgänglig i processflödena 
för götverksamheten. 
 
SSM gör sammanfattningsvis bedömningen att SNAB:s instruktioner för det 
granskade hanteringssteget på ett tillfredsställande sätt svarar upp mot kraven i 
föreläggandet. SSM anger dock ett antal förbättringsförslag för detta hanterings-
steg.  
 
Hanteringssteg 6. Rapportering av analysresultat i SVALA 
 
SNAB:s redovisning och SSM:s observationer  
Instruktion 
 

Ansvarig Metod Dokumentation/ 
Kontroll 

IN-0164, 
IN-1040. 
 

Laboratorieingenjör 
på Radiometrin.  
 

Automatiska eller 
manuella inmatningar 
av resultat i pro-
grammet Wilab.  
 

Instruktioner för 
samtliga analyser 
och hantering av 
instrument finns i 
STELLA.   

Framgår inte Analysresultatrapport 
granskas och god-
känns.  

Granskad och god-
känd analysresultat-
rapport och textfil. 

Framgår inte Analysresultatrapport 
skickas även som 
rapport till produkt-
ionsplaneraren vid 
SMA inför kom-
mande friklassning  

Enligt IN-1343 av-
snitt 4.1.3. Resultat-
rapport. 

 
I instruktion IN-0164 beskrivs detaljerat tillvägagångssättet för rapportering av 
analysresultat. I instruktion IN-0164 utförs en signering av den som upprättar rap-
porten och sedan genomför en annan person granskning av rapporten. Denna per-
son signerar innan rapporten skickas ut till kund. Ansvarsförhållanden samt rutiner 
för jämförelsemätningar beskrivs i IN-1040. Likaså beskrivs rutin vid upptäckt av 
felaktiga resultat och resultatrapporter.  
 
SNAB uppger att för mätning av puckar som inte är av Al, Fe eller Pb kan total 
statistisk osäkerhet inte beräknas för nuklider med gammaenergier lägre än 500 
keV. Nukliderna anges då utan data om aktivitet och en rekommendation om vi-
dare analyser ges. För Sr-90 analyser används en separat Excelfil som underlag. I 
instruktionen nämns information om korrelationsfaktor. Den används som bedöm-
ning för om man ska ange ett mätvärde eller MDA-värde. Statistiska metoder besk-
rivs översiktligt i 3.1.1. Även kriteriet för statistisk bedömning vid utebliven mät-
ning anges översiktligt. MDA-värden från gammaspektroskopi läggs inte alltid in 
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för att ersätta ett icke kvalificerat mätvärde. För alfa-mätning hämtas data från filen 
´Mäteffektivitet IN-20.xls´. 
 
SSM:s bedömningar 
6-1. SSM bedömer att instruktionen behöver förtydligas när det gäller hantering av 
rapporterade analysresultat för Sr-90. 
 
SSM anger som förbättringsförslag att SNAB ser över hur hänvisning i IN-0164 
görs till den instruktion som beskriver ansvar för resultatrapportering. 
 
SSM bedömer att SNAB:s instruktioner för det granskade hanteringssteget i stort 
sett svarar upp mot kraven i föreläggandet men att det finns vissa mindre brister 
och utrymme för förbättringar.  
 
Hanteringssteg 7. Kontroll av att analyser utförts enligt beställning 
och att resultaten är rimliga 
 
SNAB:s redovisning och SSM:s observationer  
Instruktion 
 

Ansvarig Metod Dokumentation/ 
Kontroll 

IN-1618, 
IN-1482, 
IN-0050.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enhetschef på Ra-
diometrin.  

Radiometri kontrolle-
rar att beställda mät-
ningar från NWL 
baserat på orderöver-
lämnande är samma 
som mätningar ut-
förda av NWS. Radi-
ometri kompletterar 
eventuella brister i 
analysdata. 

Internt orderöverlämnande 
bilaga 4 IN-1482. Blankett 
IN-0050.    
 

Utsedd projektle-
dare på NWL. 
 

Tar fram en produkt-
ionsrapport om krite-
rier enligt instruktion 
är uppfyllda. 
 

Checklista bilaga 1 IN-
1618. Uppgifter om mät-
ningar i SVALA.  I viss 
mån orderöverlämnande i 
IN-1482. 

Ansvarig enhets-
chef på NWS med 
assistans av sekre-
terare. 
 

NWS granskar pro-
duktionsrapporten 
enligt checklista 2. 
Draft-version sänds 
till kund för kontroll. 
Radiometri komplet-
terar eventuella bris-
ter i analysdata 

Checklista bilaga 2 IN-
1618. Uppgifter om mät-
ningar i SVALA. 
 

Vem som signerar 
nämns inte tydligt. 

Justerad DRAFT blir 
FINAL med ny 

Draft och final versioner 
av rapport som underlag. 
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  förstasida. Sänds till 
FINAL-signering 
tillsammans med 
kopia av DRAFT-
checklista och FI-
NAL-checklista.  
Signerad pappersko-
pia sänds till kund per 
post och elektronisk 
kopia per email. 

 

Ansvarig enhets-
chef på NWL. 

NWL godkänner 
produktionsrapporten. 
 

Elektronisk lagring av 
produktionsrapporter i 
ordermapp. 

 
Enligt IN-1482 framgår det i orderöverlämnande vilka nuklider i ett göt som ska 
analyseras hos radiometrin. Radiometrin jämför informationen i orderöverlämnan-
det med den beställning som skickas med provmaterialet från produktionsavdel-
ningen till radiometrin. Enligt IN-1618 sker godkännandet av produktionsrapporten 
i två steg, DRAFT och FINAL version. Innan produktionsrapporten slutförs som 
FINAL kompletteras den eventuellt med analysdata från radiometrin. Rutin för 
kontroll av rapporterad mätosäkerhet framgår inte.  
 
Rutiner för rimlighetskontroller av statistiska felmarginaler beskrivs inte.    
 
SSM:s bedömning 
7-1. SSM bedömer att det är en brist att kontroll av rapporterad mätosäkerhet inte 
görs (saknas i checklistan). 
 
7-2. SSM bedömer att SNAB behöver inkludera en rimlighetskontroll av statistiska 
felmarginaler i checklistan. 
 
SSM bedömer att SNAB:s instruktioner för det granskade hanteringssteget på ett 
acceptabelt sätt svarar upp mot kraven i föreläggandet även om mindre brister har 
hittats. 
 
Hanteringssteg 8. Framtagande av underlag för beslut om friklass-
ning 
 
SNAB:s redovisning och SSM:s observationer  
Instruktion 
 

Ansvarig Metod Dokumentation/ 
Kontroll 

IN-1343 
IN-0001 
 

Projektledare NWL. 
 
Enhetschef NWS är 
ytterst ansvarig för 

Underlag tas fram 
av Projektledare 
NWL inför friklass-
ning. Projektledaren 

Sammanställningsutskrifter 
från SVALA.  
IN-1343 Bilaga 1 VILL-
KORAD FRIKLASS-
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att friklassningen 
genomförs enligt 
kontrollprogram. 

gör en kontroll av 
samtliga smält-
batcher kundvis. 
För varje smält-
batch samman-
ställs data för alla 
nuklider som ska 
beaktas vid fri-
klassningen samt 
den summerade 
aktiviteten. Som 
extra kontroll sor-
teras medel- och 
den högsta aktivi-
teten ut i underla-
get. 

NING AV GÖT.  
Löpnummer tas ut.    
 
 
 

Produktionsplanerare 
NWS. 

Granskning och 
signering. 

Produktionsplanerare 
NWS granskar och signe-
rar. 

ASI samt enhetschef 
NWS.  

Parallell gransk-
ning. 

ASI samt enhetschef NWS 
granskar. 

Enhetschef NWS. 
 
 

Friklassning enligt 
kontrollprogram för 
friklassning. 

Enhetschef NWS godkän-
ner slutligen med signatur.  
 

 
Enligt IN-1343 kommer ett originaldokument med resultatrapport om enskilda 
nuklidanalyser från Radiometrilaboratoriet till produktionsplaneraren på NWS. 
Personalen på Radiometrilaboratoriet genererar även de granskade och godkända 
resultaten via en textfil till databasen SVALA. Projektledare för NWL genererar 
sedan sammanställningsutskrifter från SVALA och använder IN-1343 bilaga 1 som 
underlag till rapport för villkorad friklassning. Projektledare på NWL signerar rap-
porten och skickar den till NWS för granskning. 
 
SSM:s bedömning 
8-1. SSM bedömer att SNAB behöver förtydliga kontrollprogrammet för friklass-
ning av göt avsnitt 3.4 Resultatrapport från radiologisk mätning IN-1343 avseende 
vad produktionsplaneraren för NWS har för uppgift när resultatrapporten från Ra-
diometrilaboratoriet inkommer. 
 
SSM bedömer att SNAB:s instruktioner för det granskade hanteringssteget på ett 
acceptabelt sätt svarar upp mot kraven i föreläggandet. SSM har dock identifierat 
en brist i de av SNAB beskrivna rutinerna. 
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Hanteringssteg 9. Beslut om friklassning av göt 
 
SNAB:s redovisning och SSM:s observationer  
Instruktion 
 

Ansvarig Metod Dokumentation/ 
Kontroll 

IN-1343 
IN-1649 
 

Produktions- 
planerare NWS. 
 

Analysresultatrapport  
kommer till produkt-
ionsplaneraren vid 
SMA från  
Radiometrin. Produkt-
ionsplaneraren rim-
lighetsbedömer och 
granskar avseende: 
- förekommande nuk-
lider 
- uppmätt aktivitet, 
MDA-värde bör un-
derstiga 10 % 
- nivå på redovisade 
osäkerheter  

Radiometrin har redan 
läst in resultaten i IN-
SVALA, se 0164. Ori-
ginal av resultatrappor-
ten arkiveras i pärm hos 
produktionsplaneraren.  

Produktions- 
planerare NWS. 
 

Granskning av fri-
klassningsrapport 
enligt kriterier a-g: 
a) underlaget till fri-
klassningsrapporten är 
sammanställd enligt 
4.1.7 
b) att bifogat underlag 
är komplett avseende 
vilka analyser som 
genomförts i enlighet 
med vad som angivits 
i orderöverlämnandet 
c) att alla nuklidspeci-
fika aktiviteter under-
skrider sina respektive 
gränsvärden angivna i 
RP 89 bilaga 3-1. 
MDA-värde bör 
understiga 10 % av 
gränsvärdet. 
d) att den summerade 
aktiviteten i materialet 
understiger 
900 Bq/kg 

Bilaga 1, underlag Fri-
klassningsrapport samt 
bilaga 2 tillhörande 
flödesschema. 
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e) att analyserade 
aktiviteter är rimliga 
gentemot vad kunden 
angivit i deklarationen 
f) att förekommande 
nuklider är rimliga 
gentemot vad som 
angivits i kundens 
deklarerade nuklidin-
ventarier 
g) att uppmätta osä-
kerheter är rimliga 
Efter genomförd 
granskning signeras 
rapporten. Om avvi-
kelser noteras 
rapporteras detta till 
ansvarig projektledare 
inom leveransenheten 
som rapporterar avvi-
kelsen i enlighet med 
IN-1649. 
Sedan signering och 
överlämnande till 
godkännande.  

Ansvarig för refe-
renspuckbibliotek 
 

Uppdatering av rap-
port för eventuella 
avklingningslagrade 
göt. Omanalys av 
provpuckar genom-
förs.  

Bilaga 1, underlag Fri-
klassningsrapport samt 
bilaga 2 tillhörande 
flödesschema. 
 

Enhetschef NWS. Granskning av fri-
klassningsrapport 
enligt kriterier h-i: 
h) att granskaren har 
erforderlig kompetens 
för granskningen 
i) att rapportens upp-
lägg med underlag är 
komplett. 
Enhetschefen god-
känner med sin signa-
tur i Bilaga 1, un-
derlag Friklassnings-
rapport. 

Bilaga 1, underlag Fri-
klassningsrapport samt 
bilaga 2 tillhörande 
flödesschema. 
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ASI.  
 

Granskning av fri-
klassningsrapport 
enligt kriterie j: 
j) att göten kan vill-
korligt friklassas 
ASI godkänner med 
sin signatur i Bilaga 1, 
underlag Friklass-
ningsrapport. 

Registrering i databas 
och uppdatering av sta-
tus. arkivering enligt 
kapitel 4. Friklassnings-
rapport arkiveras.  
Papperskopia av un-
derlaget för villkorad 
friklassning sparas hos 
ASI för arkivering i 
minst 10 år. 

 
SSM:s bedömningar 
9-1. SSM bedömer liksom tidigare (2) att SNAB, genom att inkludera rapporterade 
mät- och MDA-värden för förväntade nuklider vid beräkning av kvotsumman och 
därefter tillämpa kriteriet 90 %, på ett tillräckligt sätt beaktar osäkerheterna i akti-
vitetsbestämningen. SSM:s bedömning förutsätter dock att rutinerna för vilka nuk-
lider som inkluderas i kvotsumman ses över så att MDA-värden för samtliga analy-
serade alfastrålande nuklider inkluderas, även om de förväntas förekomma med 
under 1 % av friklassningsnivån. SSM finner det anmärkningsvärt att SNAB inte 
omformat sina rutiner i enlighet med denna förutsättning.  
 
9-2. SSM gör bedömningen att SNAB behöver ytterligare säkerställa att 90 % kri-
teriet innehålls genom att uppdatera 2.1 Definitioner IN-1343 avseende den övre 
gränsen av intervallet för specifik aktivitet för summakvot från 1 till 0,9. I avsnitt 
4.1.1 ´Villkor för friklassning av göt´ i IN-1343 anges kriteriet att ´kvotsumman 
skall vara mindre än 1´. SSM bedömer att SNAB behöver tillämpa den övre grän-
sen 0,9 i ett tidigt stadium i processen vid tillverkning och vid internt beslut om 
friklassning av göt och att det även här behöver korrigeras i instruktion IN-1343. 
En nyare version av IN-1343 har senare tagits i bruk hos SNAB. Även beteckning-
en på den nya instruktionen har ändrats till ´kontrollprogram´ för att återspegla 
kraven i det senaste dispensbeslutet för friklassning av göt, och den nya friklass-
ningsföreskriften SSMFS 2011:2. SSM gör slutligen bedömningen att SNAB be-
höver se över vilka kriterier som tillämpas vid direkt friklassning av göt (dvs. utan 
kontrollerad omsmältning), eftersom SSMFS 2011:2 ska följas i dessa fall. SSM 
vill i detta sammanhang påminna om att dispensbeslutet (11) enbart gäller göt som 
överlåts för omsmältning, dvs. kvoten 0,1 får inte tillämpas för direkt friklassning 
av göt. 
 
9-3. SSM bedömer att SNAB behöver inkludera även bedömningar av radiologiska 
mätningar för de 10 % av friklassningsrapporter som kontrollgranskas årligen en-
ligt 4.1 Egenkontroll IN-1343, nya versionen. SSM anger även som förbättrings-
förslag att kontrollmätningar görs av puckar och spånor. 
 
9-4. IN-1343 bilaga 1 VILLKORAD FRIKLASSNING AV GÖT finns ett fält för 
signatur med texten ”Godkänns av frisläpparen”. SSM anger som förbättringsför-
slag att SNAB förtydligar vem som har behörighet att signera i det aktuella fältet. 
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SSM gör bedömningen att SNAB:s instruktioner för det granskade hanteringssteget 
på ett acceptabelt sätt svarar upp mot kraven i föreläggandet. SSM har dock identi-
fierat brister i SNAB:s rutiner som behöver åtgärdas. 
 
 
Hanteringssteg 10. Utsortering och lastning av göt 
 
SNAB:s redovisning och SSM:s observationer  
Instruktion 
 

Ansvarig Metod Dokumentation/ 
Kontroll 

IN-1343 
IN-1661 
IN-1521 

Projektledare NWL Identifiering av göt. 
Delgivning till truck-
förare. 

Rutiner enligt IN-1521.  

Truckförare Utsortering av göt. Rutiner enligt IN-1521. 
Truckförare Lastning av göt IN-1521 gäller tills vidare 

spårbarhet inte krävs. 
 
Enligt instruktion IN-1343 kontrollprogram för friklassning identifierar utsedd 
projektledare NWL göt med summerade aktiviteter under gränsen 0,9 utifrån IN-
1521. Utsortering och lastning utförs av truckförare efter att friklassningsbeslut har 
tagits. 
 
SSM:s bedömningar 
10-1. SSM bedömer att det inte är tillräckligt att det först vid utsortering av göt 
utifrån plocklista kontrolleras att den summerade aktiviteten är lägre än 0,9. Denna 
kontroll behöver även utföras tidigare i processen oberoende av kontrollen vid ut-
sortering. 
 
SSM bedömer att SNAB:s instruktioner för det granskade hanteringssteget på ett 
acceptabelt sätt svarar upp mot kraven i föreläggandet. SSM har dock identifierat 
brister i SNAB:s rutiner som behöver åtgärdas. 
 
Hanteringssteg 11. Arkivering av data och dokument 
 
SNAB:s redovisning och SSM:s observationer  
Instruktion 
 

Ansvarig Metod Dokumentation/ 
Kontroll 

IN-1343 Lokala transportsam-
ordnaren 

Arkivering. 
 

Inskannade dokument 
relaterade till friklass-
ning. 

 
SNAB uppger i svar på föreläggande (1), daterat den 29 april 2011, ovanstående. 
Dock står det i en reviderad version 7 av IN-1343, daterad den 5 september 2009 
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följande: ”I avsnitt 4.1.6 till 4.1.7 har lokala transportsamordnarens roll ersatts med 
andra funktioner”. Sedan dess har IN-1343 ytterligare reviderats och skickats in till 
SSM (19). 
 
SSM:s bedömningar 
11-1. SSM gör bedömningen att beskrivningen i SNAB:s svar på föreläggande för 
det granskade hanteringssteget avseende den lokala transportsamordnarens roll 
behöver förtydligas och aktualiseras för nuvarande verksamhet. SSM påpekar att 
SNAB:s svar för hanteringssteg 11. är, precis som för andra hanteringssteg, sam-
manfattat i en tabell med ganska kortfattad information.  

Samlad bedömning 
SSM bedömer att SNAB:s redovisning till stora delar är acceptabel för att möta 
kraven i föreläggandet. Föreläggandet uppfylls dock inte helt eftersom det i några 
fall inte är fastställt vem som ska göra bedömningar, beaktanden eller beslut, alter-
nativt att SNAB:s svar inte är tillräckligt detaljerade.  
 
Därtill har SSM:s granskning visat på att, trots att redovisning och instruktioner till 
stora delar är acceptabla i förhållande till kraven i föreläggandet, så behöver 
SNAB:s instruktioner och arbetssätt förbättras på en uppsättning punkter. Detta 
innebär bland annat att det i SSM:s granskning har hittats brister varav vissa har 
stor strålsäkerhetsbetydelse för att säkerställa att friklassningsnivåerna innehålls. 
 
Samtliga identifierade brister och förbättringsförslag framgår av kapitlet ”Analys”. 
De brister som identifierats återges också samlade i bilaga 1 till denna rapport, där 
även bristernas strålsäkerhetsbetydelse värderats, baserat på en bedömning av i 
vilken grad bristerna kan medföra att friklassning sker av göt som överskrider fri-
klassningsnivåerna. 
Det bör observeras att SSM:s bedömningar bygger på den information som SSM 
inhämtat genom myndighetens föreläggande (3) och TÜV:s analyser (4).  De in-
struktioner som SSM granskat har uppdaterats av SNAB under granskningens 
gång. Bland annat har en av instruktionerna omarbetats för att uppfylla kravet på 
kontrollprogram inför friklassning. SSM har beaktat de förändringar som skett i 
instruktionerna fram till den 8 maj 2012 eller tidigare. Senare förändringar i in-
struktionerna kan ha förekommit, vilket gör att vissa av de brister som SSM identi-
fierat redan kan vara åtgärdade av SNAB. 
 
De hanteringssteg där brister av stor strålsäkerhetsbetydelse identifierats är: 

• Steg 4. Bedömning av vilka analyser som ska göras på materialet. (Se 
SSM:s bedömningar 4-1-1, 4-2-2, 4-3-3, 4-4-4, 4-5-5, 4-9-9, 4-12-12, 4-
13-13 och 4-17-17 för detaljer.) 

• Steg 9. Beslut om friklassning av göt. (Se SSM:s bedömningar 9-1 och 9-2 
för detaljer.) 
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SSM bedömer att brister i rutinerna behöver åtgärdas på ett flertal områden. Sär-
skilt behöver stor vikt fästas vid rutiner avseende kännedom om avfallets ursprung, 
deklaration av nuklidinnehåll från kunden och hur den informationen används i 
friklassningsprocessen. SNAB behöver säkerställa att alla relevanta nuklider om-
fattas av analys. Dessutom behöver det finnas tydliga krav för nuklidvektorn så att 
man säkerställer att inga viktiga aspekter i arbetet glöms bort. SNAB behöver 
också säkerställa kompetensförsörjning och erfarenhetsåterföring avseende bedöm-
ningsgrunder för bestämning av nuklidinnehåll. 
 
SSM bedömer att rutinerna för beslut om att alfaspektroskopiska mätningar ska 
göras behöver ses över. För att bekräfta de antaganden som görs om aktivitetsinne-
hållet behövs åtminstone stickprovsmässiga totalbeta- och totalalfamätningar på 
materialet. Alternativt kan någon annan metod användas som på ett likvärdigt sätt 
motsvarar effekten av stickprovsmässiga totalbeta- och totalalfamätningar.    
 
SSM bedömer även som en brist att det saknas en funktion som är huvudansvarig 
för att på ett grundligt sätt följa upp att adekvata och tillräckliga analyser gjorts och 
att dessa kvalitetssäkrats inför beslut om friklassning. 
 
De hanteringssteg där brister av måttlig strålsäkerhetsbetydelse identifierats är: 

• Steg 3. Provberedning. (Se SSM:s bedömningar 3-2, 3-4, 3-5 och 3-6 för 
detaljer.) 

• Steg 4. Bedömning av vilka analyser som ska göras på materialet. (Se 
SSM:s bedömningar 4-6-6, 4-7-7, 4-8-8, 4-10-10, 4-11-11, 4-14-14, 4-15-
15 och 4-16-16 för detaljer.) 

• Steg 6. Rapportering av analysresultat och registrering i SVALA. (Se 
SSM:s bedömning 6-2 för detaljer.) 

• Steg 7. Kontroll att analyser gjorts enligt beställning och att resultaten är 
rimliga. (Se SSM:s bedömningar 7-1 och 7-2 för detaljer.) 

• Steg 9. Beslut om friklassning av göt. (Se SSM:s bedömning 9-3 för detal-
jer.) 

• Steg 10. Utsortering och lastning av göt. (Se SSM:s bedömning 10-1 för 
detaljer.) 

 
SSM bedömer att kvalitetssäkringen behöver förbättras vid beredning av samlings-
prover för alfaspektrometrisk analys. 
 
SSM bedömer att SNAB behöver dokumenterade rutiner som säkerställer maximalt 
tio batcher för en given alfa-spektrometrisk mätning, att SNAB behöver kontrollera 
att sammanblandning av spånor undviks samt att SNAB behöver förtydliga rutinen 
så att det säkerställs att det går att upplösa enstaka kontaminerade batcher ur serier 
om tio batcher med nuvarande mätprogram. 
 
SSM gör också bedömningen att instruktionen avseende Sr-90 behöver förtydligas.  
 
För följande hanteringssteg har brister av liten strålsäkerhetsbetydelse identifierats: 
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• Steg 8. Framtagande av underlag för beslut om friklassning. 
• Steg 11. Arkivering av data och dokument. 

 
SSM har också angett förbättringsförslag inom följande hanteringssteg:  

• Steg 1. Märkning av göt 
• Steg 2. Registrering av information  
• Steg 5. Genomförande av analyser vid Radiometrin 
• Steg 6. Rapportering av analysresultat och registrering i SVALA. 
• Steg 9. Beslut om friklassning av göt 
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Bilaga 1. Sammanställning och värdering av identifierade 
brister 
I tabellen nedan finns en sammanfattande lista för SSM:s bedömningar avseende 
de 11 st. hanteringssteg som SNAB har redovisat efter SSM:s föreläggande (3). 
Innehållet i denna bilaga står i samma kronologiska ordning som bedömningarna i 
avsnitt ´Analys´. I några enstaka fall står bedömningen något förkortat. Bedöm-
ningarna är alltså korrelerade, men kan i vissa fall framgå tydligare i analysdelen i 
rapporten där också SNAB:s beskrivning (och i förekommande fall TÜV:s) står 
kontextuellt med styckevis hänsyftning till bedömningen. 
 
De brister som beskrivs nedan bedöms mot kravet att SNAB ska säkerställa att 
gällande friklassningsnivåer innehålls, med beaktande av de osäkerheter som finns 
i aktivitetsbestämningen. Bristerna är således värderade med avseende på strålsä-
kerhetsbetydelse (liten, måttlig eller stor) beroende på i vilken grad den identifie-
rade bristen kan medföra att friklassning sker av göt som överskrider friklass-
ningsnivåerna. SSM har också angett förbättringsförslag. Förbättringsförslagen står 
inte med i bilagan, utan framgår endast av avsnitt ”Analys” i rapporten.  
  
 
Hanteringssteg 

 
Bedömning 

SSM: s bedömning samt värdering av bris-
tens strålsäkerhetsbetydelse  
(Liten, Måttlig eller Stor) 

 
 
 
 
3. Provberedning 

 
 
 
 
3-1 

SSM bedömer att SNAB behöver för-
tydliga hur man har valt de aktivitets-
gränser som anges i instruktionen samt 
på vilket sätt mätkriterierna tillämpas i 
verksamheten. 

 
 
 
 
Liten 

  
 
 
 
 
 
 
3-2 

SSM gör bedömningen att SNAB be-
höver se över om det är relevant att 
göra en riskanalys av ett worst-case-
scenario, där en puck med maximala 
fel från jäsning, felsvarvning och hå-
ligheter resulterar i ett fel för den be-
räknade totala aktiviteten hos aktuell 
götleverans. 

 
 
 
 
 
 
 
Måttlig 

  
 
3-3 

SSM gör även bedömningen att SNAB 
behöver se över rutinen för dimens-
ionskontrollen hos Radiometrin.  

 
 
Liten 

  
 
 
 
 
 
 

SSM bedömer det som en brist att det 
inte framgår hur man säkerställer ak-
tualiteten hos beställningen av mät-
ningar i SVALA om man i något 
skede efterhand skulle behöva uppda-
tera någon information baserat på 
uppdagade radiologiska förhållanden 
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3-4 hos materialet som ska bearbetas.  Måttlig 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-5 

SSM bedömer att SNAB behöver 
-införa dokumenterade rutiner som 
säkerställer att maximalt tio batcher 
utgör underlag för en given alfa-
spektrometrisk mätning, 
-kontrollera att sammanblandning av 
spånor undviks, 
-förbättra spårbarheten i varje relevant 
steg i processen som berör provbered-
ningen inför alfaspektrometriska mät-
ningar, och 
-förtydliga rutinen så att det säkerställs 
att det går att upplösa enstaka konta-
minerade batcher ur serier om tio 
batcher med nuvarande mätprogram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Måttlig  

  
 
 
 
 
3-6 

SSM gör bedömningen att SNAB be-
höver samordna processen för provbe-
redning med avseende på erfarenhetså-
terföring och uppdateringar efterhand 
om möjliga ändrade radiologiska för-
hållanden. 

 
 
 
 
 
Måttlig 

 
 
 
 
 
 
 
4. Bedömning av 
vilka analyser 
som ska göras på 
materialet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-1-1 

SSM bedömer att det är en brist att det 
saknas en funktion som är huvudan-
svarig för att på ett grundligt sätt följa 
upp att adekvata och tillräckliga ana-
lyser gjorts och att dessa kvalitetssäk-
rats inför beslut om friklassning.  
Det behöver tydligt anges vem som 
ansvarar för de olika stegen i rutinen 
och eftersom det inte framgår i in-
struktionen har SNAB inte uppfyllt 
kraven i föreläggandet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stor 

 
 
 

 
 
 
4-2-2 

SSM gör bedömningen att SNAB be-
höver förtydliga instruktion IN-1482 
med avseende på rutiner för spårbar-
het.  

 
 
 
Stor 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SSM bedömer att det är en brist att det 
i instruktion IN-1482 inte tydligt 
framgår att det för alla alfastrålande 
nuklider ska inkluderas MDA-värden i 
nuklidkvotsumman även om kunden 
deklarerar mindre än 1 % av friklass-
ningsvärdet. SSM gör också bedöm-
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4-3-3 

ningen att det finns avvikelser avse-
ende alfastrålande nukliders MDA-
värden i ”Nuklidmanifest.xls” jämfört 
med värden i instruktioner, vilket 
skulle kunna påverka kvantitativa be-
dömningar för friklassning av göt. 

 
 
 
 
 
Stor 

  
 
 
 
 
4-4-4 

SSM bedömer (2) att SNAB behöver 
beakta eventuella osäkerheter till följd 
av att analyserna för alfastrålande 
ämnen görs på samlingsprov samt 
beskriva en acceptabel rutin i instrukt-
ion. 

 
 
 
 
 
Stor 

  
 
 
 
 
 
 
 
4-5-5 

SSM gör bedömningen att SNAB åt-
minstone stickprovsmässigt behöver 
göra totalbeta- och totalalfamätningar 
på materialet, för att bekräfta de anta-
ganden som görs om aktivitetsinnehål-
let. Alternativt kan någon annan metod 
användas som på ett likvärdigt sätt 
motsvarar effekten av stickprovsmäss-
iga totalbeta- och totalalfamätningar.    

 
 
 
 
 
 
 
 
Stor 

  
 
 
 
 
 
 
 
4-6-6 

SSM gör bedömningen att det behöver 
framgå i instruktion att ett och samma 
friklassningskriterium tillämpas för 
göt som avklingningslagras som för 
göt som friklassas direkt. För avkling-
ningslagring ska också sådana kombi-
nationer av sönderfallskedjor beaktas 
där aktiviteten över en given tidsrymd 
skulle kunna öka.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Måttlig 

  
 
 
 
 
4-7-7 

SSM gör utifrån TÜV:s uppdrag del 1 
bedömningen att SNAB behöver ut-
reda hur osäkerheter i de enskilda 
mätvärdena (eller MDA värdena) på-
verkar osäkerheten i kvotsumman 
(dvs. den kombinerade osäkerheten). 

 
 
 
 
 
Måttlig 

  
 
 
 
 
 
 

SSM gör bedömningen att SNAB:s 
instruktioner behöver förtydligas så att 
det framgår vilka delar av instruktion-
erna gäller för villkorat friklassat me-
tallgöt eller metallgöt som friklassas 
direkt efter tillverkning/omsmältning 
samt i förekommande fall vilka delar 
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4-8-8 

av instruktionerna gäller för båda fri-
klassningstyperna. 

 
Måttlig 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-9-9 

SSM bedömer att SNAB:s behöver 
införa tydligare rutiner för att ta fram 
en deklaration av nuklidvektorn som 
sedan används som underlag för mät-
ningar vid radiometrin.  Rutinerna 
behöver förtydligas vad gäller rimlig-
hetskontroll av kundens nukliddekla-
ration, tillämpning av en utökad nuk-
lidvektor, användning av MDA – vär-
den för ej inkluderade nuklider i nuk-
lidkvotsumman och i förekommande 
fall användning av korrelationsfak-
torer för svårmätbara nuklider. Över-
väganden som görs ska dokumenteras 
och kvalitetssäkras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stor 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-10-10 

SSM bedömer att detektionsgränsen 
MDA borde vara mindre än 10 % av 
friklassningsnivån i RP89 tabell 3-1. 
Detta är relevant i SNAB:s instruktion 
IN-1618 (se mer information under 
rubriken ´ TÜV:s uppdrag del 2´ 
ovan). SSM gör därmed bedömningen 
att SNAB:s specifikationer i kolumn 
med rubriken ”Cirka MDA för stål 
gammasp. (Bq/g)” eller kolumn med 
rubriken ”Cirka MDA för stål alfasp. 
(Bq/g)” i filen ”Nuklidmanifest.xls” 
(bilaga 4 till IN-1482), där lägsta de-
tektionsgränser anges och där MDA 
kontrolleras mot att det är lägre än 5 % 
av friklassningsgränsen, behöver juste-
ras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Måttlig 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSM gör bedömningen att SNAB be-
höver inkludera följande kontroller i 
villkorade friklassningsrapporten: 
- uppfyller kundens initiala deklaration 
kriterierna i dokument ”Metallic scrap 
acceptance criteria”, Studsvik/N-
09/041, 31.03.2009, avsnitt 3.1.1 i IN-
1482?  
- Är resultatet från den gam-
maspektrometriska analysen (avseende 
hela mätspektrat) i korrelation med 
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4-11-11 

kundens initiala nukliddeklaration? 
- Har 90 % säkerhetsfaktorn använts 
på ett adekvat sätt i alla steg (ägarbyte, 
friklassning, tillståndspliktig använd-
ning, avklingningslagring, sekundär-
avfall) 
- motsvarar varje göt krav ställda av 
kunden (dessa krav kan skilja sig från 
vad som är tillåtet av SSM).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Måttlig 

  
 
 
 
 
 
4-12-12 

SSM bedömer att SNAB behöver in-
kludera även följande kontroller i vill-
korade friklassningsrapporten: 
- är resultatet från gammaspektromet-
riska analysen (med avseende på hela 
energispektrumet) i paritet med kun-
dens initiala nukliddeklaration?  

 
 
 
 
 
 
Stor 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-13-13 

SSM bedömer att SNAB behöver för-
tydliga rutinen för definitionen av 
nuklidvektorn och ursprunget hos 
kundens metallskrot. 
Detta gäller också nuklider med halter 
lägre än detektionsgränsen eller de-
tektionströskeln. Det är viktigt att den 
information som används i friklass-
ningsprocessen är väldefinierad avse-
ende nuklidinnehåll och ursprung. I 
annat fall kan den totala aktiviteten 
underskattas i provpuckarna. Detta är 
speciellt viktigt när det gäller nuklider 
som inte kan mätas eftersom man 
skulle felaktigt kunna bortse från 
dessa i friklassningsprocessen. Se 
också bedömning 4-9-9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stor 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSM gör bedömningen att SNAB be-
höver införa en kvalitetskontroll avse-
ende notifiering av avklingningslag-
rade göt. SSM anser att kvalitetskon-
trollen skulle eventuellt kunna inne-
hålla följande kontroller, men behöver 
inte vara begränsade till sådana kon-
troller:  
-Göt som tas ut till avklingningslag-
ring får inte riskera att kvarstå i pro-
cessflödet så att det administrativt kan 
uppnå friklassningssteget.  
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4-14-14 

-Avklingningslagrat göt får inte ris-
kera förväxling med lagrat friklassat 
göt eller göt som ska tillbaka till kun-
den  
-Kontroll att 90 % säkerhetsmargina-
len är robust i hela avklingningslag-
ringsprocessen  
-Sådana kombinationer av sönder-
fallskedjor där aktiviteten över en 
given tidsrymd skulle kunna öka be-
höver beaktas i kvalitetskontrollen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Måttlig 

  
 
 
 
 
4-15-15 

SSM bedömer att SNAB behöver 
harmonisera listade nuklider med kor-
relationsfaktorer i stöddokumentet 
”Nuklider i kkv skrot som behandlas i 
SMA”, som finns i IN-1482 samt även 
”Nuklidmanifest-xls”. 

 
 
 
 
 
Måttlig 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-16-16. 

SSM bedömer att om data för nukli-
derna med enligt kundens deklaration 
försumbart bidrag kan kontrolleras 
genom att inkludera korrelationsfak-
torer i beräkningen behöver SNAB 
sträva efter att göra detta.  
SSM gör även bedömningen att SNAB 
behöver formulera tydliga rutiner för 
hur man bedömer vilka nuklider som 
kan undantas respektive beaktas med 
MDA – värden i nuklidkvotsumman 
och uppdatera relevanta instruktioner 
avseende informationen. Målsättning-
en (obs. inte krav från SSM) bör vara 
att friklassningsgränser av göt kan 
säkerställas med 95 % - konfidensin-
tervall. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Måttlig 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSM gör bedömningen att SNAB be-
höver korrigera följande avvikelser i 
”Nuklidmanifest.xls” i bilaga 4 i IN-
1482: 
- inkludera alla nuklider som behöver 
analyseras 
- en extra kolumn behöver läggas till 
pga. att det i kolumnhuvud anges att 
MDA - värdet är 1/50 av friklass-
ningsvärdet för varje nuklid, medan  
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4-17-17 

kontrollen görs på nivån 1 %. I detta 
avseende behöver hänsyn tas också till 
alfaanalyser för avfall med utländskt 
ursprung.  
- information avseende Sr-90 i kolumn 
”Kommentar SMA” motsvarar inte 
den information om 1 % kriteriet i 
avsnitt 3.3.1 i IN-1482. 

 
 
 
 
 
 
 
Stor 

6. Rapportering 
av analysresultat 
och registrering i 
SVALA 

 
 
 
6-1 

SSM bedömer att instruktionen behö-
ver förtydligas när det gäller hantering 
av rapporterade analysresultat för Sr-
90. 

 
 
 
Måttlig 

7. Kontroll av att 
analyser utförts 
enligt beställning 
och att resultaten 
är rimliga. 

 
 
 
 
7-1 

 
 
SSM gör bedömningen att det är en 
brist att kontroll av rapporterad mät-
osäkerhet saknas i checklistan. 

 
 
 
 
Måttlig 

  
 
 
7-2 

SSM gör bedömningen att SNAB be-
höver inkludera en rimlighetskontroll 
av statistiska felmarginaler i checklis-
tan. 

 
 
 
Måttlig 

 
 
8. Framtagande 
av underlag för 
beslut om fri-
klassning 

 
 
 
 
 
8-1 

SSM gör bedömningen att SNAB be-
höver förtydliga kontrollprogrammet 
för friklassning av göt avsnitt 3.4 Re-
sultatrapport från radiologisk mätning 
IN-1343 avseende produktionsplanera-
rens funktion.  

 
 
 
 
 
Liten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Beslut om 
friklassning av 
göt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9-1 

SSM bedömer liksom tidigare (2) att 
SNAB, genom att inkludera rapporte-
rade mät- och MDA-värden för för-
väntade nuklider vid beräkning av 
kvotsumman och därefter tillämpa 
kriteriet 90 %, på ett tillräckligt sätt 
beaktar osäkerheterna i aktivitetsbe-
stämningen. SSM:s bedömning förut-
sätter dock att rutinerna för vilka nuk-
lider som inkluderas i kvotsumman ses 
över så att MDA-värden för samtliga 
analyserade alfastrålande nuklider 
inkluderas, även om de förväntas före-
komma med under 1 % av friklass-
ningsnivån. SSM finner det anmärk-
ningsvärt att SNAB inte omformat 
sina rutiner i enlighet med denna för-
utsättning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stor 
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9-2 

SSM gör bedömningen att SNAB be-
höver ytterligare säkerställa att 90 % 
kriteriet innehålls genom att uppdatera 
2.1 Definitioner IN-1343 avseende 
den övre gränsen av intervallet för 
specifik aktivitet för summakvot från 
1 till 0,9. I avsnitt 4.1.1 ´Villkor för 
friklassning av göt´ i IN-1343 anges 
kriteriet att ´kvotsumman skall vara 
mindre än 1´. SSM bedömer att SNAB 
behöver tillämpa den övre gränsen 0,9 
i ett tidigt stadium i processen vid 
tillverkning och vid internt beslut om 
friklassning av göt och att det även här 
behöver korrigeras i instruktion IN-
1343. En nyare version av IN-1343 
har senare tagits i bruk hos SNAB. 
Även beteckningen på den nya in-
struktionen har ändrats till 
´kontrollprogram´ för att återspegla 
kraven i det senaste dispensbeslutet 
för friklassning av göt, och den nya 
friklassningsföreskriften SSMFS 
2011:2. SSM gör slutligen bedöm-
ningen att SNAB behöver se över 
vilka kriterier som tillämpas vid direkt 
friklassning av göt (dvs. utan kontrol-
lerad omsmältning), eftersom SSMFS 
2011:2 ska följas i dessa fall. SSM vill 
i detta sammanhang påminna om att 
dispensbeslutet (11) enbart gäller göt 
som överlåts för omsmältning, dvs. 
kvoten 0,1 får inte tillämpas för direkt 
friklassning av göt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stor 

  
 
 
 
 
9-3 

SSM bedömer att SNAB behöver in-
kludera även bedömningar av radiolo-
giska mätningar för de 10 % av fri-
klassningsrapporter som kontroll-
granskas årligen enligt 4.1 Egenkon-
troll IN-1343, nya versionen.  

 
 
 
 
 
Måttlig 

 
 
 
 
10. Utsortering 
och lastning av 

 
 
 
 
 
 

SSM gör bedömningen att det inte är 
tillräckligt att det först vid utsortering 
av göt utifrån plocklista kontrolleras 
att den summerade aktiviteten är lägre 
än 0,9. Denna kontroll behöver även 
utföras tidigare i processen oberoende 

 
 
 
 
 
 



 Sida 46 (46) 
 SSM 2009/4127-44 
 

 

göt 10-1 av kontrollen vid utsortering.  Måttlig 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Arkivering av 
data och doku-
ment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11-1 

SSM gör bedömningen att beskriv-
ningen i SNAB:s svar på föreläggande 
för det granskade hanteringssteget 
avseende den lokala transportsamord-
narens roll behöver förtydligas och 
aktualiseras för nuvarande verksam-
het. SSM påpekar att SNAB:s svar för 
hanteringssteg 11. är, precis som för 
andra hanteringssteg, sammanfattat i 
en tabell med ganska kortfattad in-
formation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liten 
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