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Granskning av Avfallsplan för avveckling av R2-
anläggningen 

Sammanfattning 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har granskat AB SVAFO:s (SVAFO) kompletterade 
avfallsplan för etapp 1 av avveckling av R2-anläggningen. Detta har gjorts utifrån krav i 
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska 
anläggningar. 

SSM bedömer att SVAFO uppfyller gällande krav för planer enligt 6 kap. 3 § SSMFS 
2008:1, men ser förbättringspotential avseende tydlighet, struktur och avgränsningar. 

Bakgrund 
SVAFO anmälde till SSM den 18 december 2013 Avfallsplan för avveckling av R2-
anläggningen (där reaktorerna R2 och R2-0 finns belägna)1. Anmälan har skett i enlighet 
med 6 kap. 3 § SSMFS 2008:1. Avfallsplanen är bifogad säkerhetsredovisningen (SAR) 
men granskas ändå separat. SAR granskas i ärende SSM2013-5960. 

SSM beslutade den 29 januari 2014, efter en inledande granskning, om SVAFO:s 
komplettering av avfallsplanen2. 

Syfte och genomförande 
Syftet med granskningen är att bedöma om avfallsplanen uppfyller kraven i 6 kap. 3 § 
SSMFS 2008:1 och därmed redovisar att allt avfall som uppstår under etapp 1 av 
avvecklingen av R2-anläggningen kan omhändertas och att detta görs på ett väl 
genomtänkt sätt med hänsyn till säkerhet och strålskydd. 

1 SSM2013-6642-1 
2 SSM2013-6642-3 
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Granskningen avgränsas till den del av avfallsplanen som beskriver etapp 1. Detta görs då 
SVAFO, enligt kapitel 1.4 i avfallsplanen, avser att senare inkomma med mer detaljerad 
information om avfallshanteringen för kommande etapper. 

Krav 
 
6 kap. 3 § SSMFS 2008:1 
Den som innehar en anläggning där det uppkommer kärnämne som inte längre är avsett 
att användas, eller där kärnavfall uppkommer, ska upprätta planer som översiktligt 
beskriver omhändertagande, inklusive slutförvaring, av allt sådant material som förväntas 
uppkomma vid drift av anläggningen. Av planerna ska framgå hur materialet indelas i 
kategorier och hur val av metoder för omhändertagande av de olika kategorierna 
motiveras med hänsyn till säkerhet och strålskydd. Planerna ska också omfatta en 
tidsplanering för hanteringen på anläggningen och för det fortsatta omhändertagandet av 
materialet. Av planen för omhändertagande av kärnavfall ska också framgå de åtgärder 
som vidtas för att begränsa mängden kärnavfall och dess innehåll av radioaktiva ämnen. 
Planer enligt första stycket ska vara upprättade innan anläggningen tas i drift samt ingå i 
eller bifogas säkerhetsredovisningen enligt 4 kap. 2§. 

Observationer och bedömningar 

SVAFO:s redovisning 
I kapitel 3 beskrivs R2-anläggningen och de olika etapperna för avvecklingen. Där 
beskrivs även de komponenter som ska monteras ned och omhändertas under etapp 1. 
Etappen omfattar reaktorerna R2 med kringutrustning, R2-0 samt poolportarna. 
Uppskattade materialmängder som förväntas uppkomma till följd av detta redovisas i 
tabell 1. 
 
Kapitel 3 redovisar även information om uppskattade mängder avfall med inducerad 
aktivitet (tabell 2) respektive ytkontamination (tabell 3), samt hur uppskattningen är gjord. 
 
Kapitel 4 beskriver hur kärnavfall indelas i olika kategorier enligt SKB:s avfallshandbok. 
Kapitlet redovisar även de olika behandlingsmetoder som kan komma att användas för 
dekontaminering, segmentering, kompaktering och förbränning av avfallet. Plats för 
mellanlagring redovisas också i kapitel 4. Hantering av vätskeformigt avfall beskrivs inte i 
detta kapitel utan redovisas senare i kapitel 5. 
 
I kapitel 5 redovisar SVAFO hur avfallet sorteras och kategoriseras, både efter aktivitet 
och efter material, samt hur det hanteras i de olika avfallsströmmarna. Avfallströmmarna 
beskrivs med två flödesdiagram, avfall från nedmontering och rivning (figur 4) samt drift- 
och sekundäravfall (figur 5). Där beskrivs också de olika avfallskategorierna mer 
detaljerat. Mindre komponenter beskrivs med mängd, inducerad aktivitet samt visst 
nuklidinnehåll och resonemang förs kring avfallets behandlingsmöjligheter och tänkbara 
slutförvarsalternativ. Även drift- och sekundäravfall beskrivs på detta sätt. 
 
I kapitel 5 redovisas även att avfall från etapp 1 inkluderar 500 m2 bassängvatten och hur 
detta kan kategoriseras beroende på aktivitet. Bassängvattnet är inte redovisat under tabell 
6 där de olika avfallskategorierna presenteras. 
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I kapitel 6 görs en sammanfattning av allt avfall, hur stora volymer det rör sig om, vilka 
kollityper som är aktuella, aktivitetsmängder, tänkt slutförvar samt förslag på 
typbeskrivning. 
 
I kapitel 7 finns en kort sammanfattning av den tid som avvecklingen av R2-anläggningen 
förväntas ta. 

SSM:s bedömning 
SSM bedömer att SVAFO uppfyller kravet på en översiktlig beskrivning av 
omhändertagande av förväntat avfall eftersom SVAFO 
- tydligt beskriver hur uppkommet avfall kommer att hanteras, hur sortering kommer 

att ske med avseende på aktivitet samt vilka slutförvar som kan bli aktuella för de 
olika kategorierna, 

- redogör för den mängd och typ av avfall som kommer att uppstå vid första etappen av 
R2-anläggningens avveckling. 

 
SSM bedömer att SVAFO uppfyller kravet på indelning av avfallet i kategorier eftersom 
- SVAFO i avfallsplanen tydligt redovisar hur kategorindelningen är gjord samt 

redogör för hur den påverkar den fortsatta hanteringen, 
- kategoriindelningen kan anses vara ändamålsenlig då avfallet som uppstår under 

etapp 1 av avvecklingen av R2-anläggningen till största del kommer att sorteras efter 
aktivitetsinnehåll. 

 
SSM bedömer att det finns utrymme för förbättring gällande tydligheten i redovisningen 
av omhändertagandet av bassängvattnet. Bassängvattnet redovisas inte i kapitel 3 där 
andra avfallsmängder inom etapp 1 av R2-anläggningens avveckling beskrivs. Inte heller 
inryms bassängvattnet i någon av avfallskategorierna beskrivna i kapitel 5. Behandling av 
bassängvattnet beskrivs inte samlat på ett ställe. 
 
SSM bedömer att SVAFO uppfyller kravet på att redovisa de åtgärder som vidtas för att 
begränsa mängden kärnavfall och dess innehåll av radioaktiva ämnen eftersom SVAFO 
- anger att tillämpning av hushållningsprincipen ska främjas under avvecklingen av 

R2-anläggningen, 
- beskriver att mängden kärnavfall ska begränsas genom att material ska friklassas om 

så är möjligt, 
- visar att friklassning är prioriterad före andra avfallshanteringsalternativ, 
- redovisar tillgängliga behandlingsmetoder och att dessa, enligt SVAFO, syftar till att 

volymreducera avfallet eller omfördela aktivitet i syfte att friklassa avfall. 
 
SSM bedömer att SVAFO uppfyller kravet på att val av metoder för omhändertagande av 
de olika kategorierna ska motiveras eftersom SVAFO 
- i avfallsplanen genomgående beskriver hur man arbetar för att friklassa så stora 

mängder avfall som möjligt och att val av behandlingsmetoder görs med detta i 
åtanke. 

 
SSM bedömer att SVAFO uppfyller kravet på tidsplaner för hanteringen på anläggningen 
eftersom SVAFO i avfallsplanen redovisar planerad tid för projektet samt beskriver att 
mellanlagring ska ske fram till dess att slutförvar och typbeskrivning för avfallet finns. 

Samlad bedömning 
SSM bedömer att SVAFO uppfyller kravet på planer enligt 6 kap. 3 § SSMFS 2008:1. 



 Sida 4 (4) 
 Dokumentnr: SSM2013-6642-6 

   
  
 

Det finns förbättringspotential vad gäller avgränsningar, tydlighet och struktur och detta 
bör beaktas i kommande avfallsplaner. 


