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Samlad strålsäkerhetsvärdering av Svensk 
Kärnbränslehantering AB (Clab och SFR) 2013–
2014 

1 Sammanfattning 
En samlad värdering av strålsäkerheten vid de kärntekniska anläggningarna genomförs 
återkommande av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). För Svensk Kärnbränslehantering 
AB (SKB) genomförs den samlade värderingen vartannat år. Redovisningen omfattar 
perioden från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2014.  
 
Den samlade strålsäkerhetsvärderingen (SSV) omfattar verksamheten vid SKB:s 
anläggningar Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab) i Oskarshamns kommun 
och SKB:s slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmarks kommun. 
 
Slutsatserna som presenteras i denna rapport baseras på ställningstaganden och 
bedömningar samt annan information som framkommit vid de tillsynsinsatser som 
genomförts av SSM under perioden. Vidare används information från de årsrapporter SKB 
är ålagda att rapportera till myndigheten. 
 
SSM:s samlade värdering är att verksamheten vid Clab och SFR inte i tillräcklig 
omfattning uppfyller gällande krav på strålsäkerheten. Kända fel åtgärdas inte i tillräcklig 
omfattning. SKB behöver stärka förmågan att driva och utveckla verksamheten på ett 
strålsäkert sätt. Framförallt avseende ledning, styrning, egenkontroll (t ex internrevisioner 
och säkerhetsgranskning), kravtolkning samt värdering och hantering av förhållanden i 
anläggningen vilket annars kan påverka strålsäkerheten negativt på sikt. SSM konstaterar 
samtidigt att det vid SKB pågår ett omfattande arbete med att komma till rätta med 
identifierade brister, bl.a. genom framtagna åtgärdsplaner och verkställandet av dessa.  
 
Strålsäkerhetsmyndigheten  
Swedish Radiation Safety Authority  

SE-171 16 Stockholm Tel:+46 8 799 40 00 E-post: registrator@ssm.se 
Solna strandväg 96 Fax:+46 8 799 40 10 Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se 
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2 Syfte, metodik och omfattning 
Denna rapport innehåller Strålsäkerhetsmyndighetens samlade värderingar av frågor av 
betydelse för säkerheten vid Svensk Kärnbränslehantering AB:s anläggningar Centralt 
mellanlager för använt kärnbränsle (Clab) i Oskarshamns kommun och SKB:s slutförvar 
för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmarks kommun.  
 
Tillståndshavaren har det fulla ansvaret för att verksamheten bedrivs på sådant sätt att 
strålsäkerheten tryggas och att gällande krav på strålsäkerheten uppfylls. Detta är centralt i 
SSM:s tillsynsmodell (se även bilaga 1). Om det inte finns några indikationer på 
otillräcklig kravuppfyllnad förutsätts kraven vara uppfyllda. 
 
Den samlade strålsäkerhetsvärderingen (SSV) syftar till att skapa en myndighetsgemen-
sam bild av strålsäkerheten hos respektive tillståndshavare för kärnteknisk verksamhet. I 
detta ingår att värdera strålsäkerheten inom olika delområden samt bedöma tillstånds-
havarens förmåga att driva och utveckla verksamheten på ett strålsäkert sätt.  
 
Denna SSV omfattar perioden från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 
december 2014. I enstaka fall nämns händelser och information utanför denna tidsram.  
 
Tillsynen för åren 2011–12 finns sammanställt i rapporten Samlad strålsäkerhets-
värdering av Svensk Kärnbränslehantering AB 2011-2012 (1). 
 
Underlag för SSV:n utgörs av tillsynsrapporter, beslut, rapporteringar, anmälningar samt 
annan relevant information som kommit till myndighetens kännedom under den aktuella 
perioden. 
 
SSV:n omfattar värderingar inom följande ämnesområden: 

1. Konstruktion och utförande, inklusive anläggningsändringar 
2. Ledning, styrning och organisation  
3. Kompetens och bemanning  
4. Driftverksamheten, inklusive brister i barriärer och djupförsvar 
5. Bränsle- och kriticitetsfrågor 
6. Beredskap 
7. Underhåll, material och kontrollfrågor med särskilt beaktande av degradering 

p.g.a. åldring 
8. Primär och fristående säkerhetsgranskning  
9. Utredning av händelser, erfarenhetsåterföring samt extern rapportering 
10. Fysiskt skydd och informationssäkerhet 
11. Säkerhetsanalyser och säkerhetsredovisning 
12. Säkerhetsprogram 
13. Hantering och förvaring av anläggningsdokumentation 
14. Hantering av kärnämne och kärnavfall samt avveckling 
15. Kärnämneskontroll, exportkontroll och transportsäkerhet 
16. Strålskydd inom anläggningen 
17. Utsläpp, omgivningskontroll och friklassning. 

 
Värderingen av strålsäkerheten för varje ämnesområde görs utifrån den tillsyn som SSM 
bedrivit under den aktuella perioden. Vid värderingen är i huvudsak fyra kriterier av 
betydelse: 

x Om brister påträffats eller om krav åsidosatts. 
x Strålsäkerhetsbetydelsen av bristerna. 
x Om korrigerande åtgärder vidtagits och om dessa haft avsedd effekt.  
x Att åtgärdandet av brister med stor strålsäkerhetsbetydelse har prioriterats.   
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Skala för värdering av strålsäkerheten för respektive ämnesområde:  
x Oacceptabel       

Hela eller delar av en verksamhet uppfyller inte gällande regelverk. Åtgärder är 
nödvändiga. Exempel där värderingen kan tillämpas: 
- Åsidosättande av ett eller flera krav med måttlig eller stor strålsäkerhets-

betydelse.  
- Brister med stor eller måttlig strålsäkerhetsbetydelse har identifierats 

samtidigt som korrigerande åtgärder inte har vidtagits alls eller varit 
otillräckliga.  

- Brister med liten strålsäkerhetsbetydelse som antingen samverkar på ett sätt 
som orsakar högre strålsäkerhetsbetydelse, eller har identifierats vid 
upprepade tillfällen, och där det konstaterats att korrigerande åtgärder inte 
vidtagits alls eller varit otillräckliga. 
 

x Acceptabel  
Grundläggande krav uppfylls men brister har identifierats. Exempel där 
värderingen kan tillämpas: 
- Åsidosättande av enstaka krav med liten strålsäkerhetsbetydelse och där 

tillståndshavaren har vidtagit korrigerande åtgärder. 
- Brister med stor eller måttlig strålsäkerhetsbetydelse har påträffats och där 

tillståndshavaren har vidtagit, eller påbörjat arbetet med att vidta, korrige-
rande åtgärder. 

- Brister med liten strålsäkerhetsbetydelse har identifierats vilka inte ännu är 
åtgärdade. 
 

x Tillfredsställande  
Verksamheten bedrivs och utvecklas i enlighet med regelverket utan ytterligare 
synpunkter. Exempel där värderingen kan tillämpas: 
- Inga brister identifierade. 
- Brister med måttlig eller liten strålsäkerhetsbetydelse har identifierats och 

tillståndshavaren har vidtagit korrigerande åtgärder samtidigt som SSM 
konstaterat, eller finner det mycket troligt, att dessa haft avsedd effekt. 

- Brister med liten strålsäkerhetsbetydelse har identifierats och tillstånds-
havaren har vidtagit korrigerande åtgärder. 
 

x Bra  
Hela eller delar av verksamheten bedrivs och utvecklas på ett sätt som andra kan 
lära av. Exempel där värderingen kan tillämpas: 
- Goda exempel har identifierats. 
- Inga eller endast enstaka brister med liten strålsäkerhetsbetydelse har 

identifierats och tillståndshavaren har vidtagit korrigerande åtgärder samtidigt 
som SSM konstaterat att dessa haft avsedd effekt. 

- Tillståndshavaren ligger i framkanten med att utveckla metoder för att höja 
strålsäkerheten inom området. 
 

x Inte värderingsbart  
Tillämpas när underlag för värdering saknas eller då underlaget är så litet att en 
sammanfattande värdering skulle sakna substans. 
    

En enstaka observation eller brist behöver inte nödvändigtvis vara vägledande för 
värderingen när det finns ett stort bedömningsunderlag och där övriga observationer pekar 
i en annan riktning. 
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3 SKB:s verksamhet och dess radiologiska konsekvenser 

3.1 Verksamheten 
Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsyn över SKB AB:s driftverksamhet vid anläggningarna 
Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab) i Oskarshamns kommun samt SKB:s 
slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmarks kommun. 
 
I Clab lagras stora delar av det använda kärnbränslet från det svenska kärnkrafts-
programmet. Efter uttag från reaktorerna lagras bränslet inledningsvis vid kärnkraft-
verken. Vid Clab lagras även en mindre del härdkomponenter. Clab togs i drift 1985 och 
har idag tillstånd för inlagring av motsvarande 8000 ton uran. Utbyggnaden av Clab, etapp 
2, togs i drift 2008. Clab drevs i OKG:s regi och enligt OKG:s ledningssystem fram till år 
2007 då SKB övertog driften. 
 
I SFR lagras låg- och medelaktivt avfall som till största delen utgörs av driftavfall från de 
svenska kärnkraftverken. Anläggningen togs i drift 1988, förvarsdel silo togs i drift först 
år 1992. Sedan den 1 juli 2009 har SKB tagit över driften för anläggningen som tidigare 
drivits av Forsmarks kraftgrupp AB (FKA). 
 
SKB har som tillståndshavare och verksamhetsutövare det övergripande ansvaret enligt 
kärntekniklagens och strålskyddslagens bestämmelser för driften av Clab och SFR. SKB 
har ansvaret för det långsiktiga strålskyddet och säkerheten efter förslutningen av SFR, 
där det deponerade avfallets kravbild och egenskaper utgör en grund för strålskyddet och 
säkerheten vid förvaret. 

3.2 Radiologiska konsekvenser av verksamheten 

Stråldoser till personal 
Stråldoserna till personalen på Clab är fortsatt låga. På SFR är doserna mycket låga. Se 
Tabell 1. 
 
Clab  2013 2014 
Antal personer med 
registrerad dos 

29 35 

Medeldos  0,59 mSv  0,67 mSv 
Högsta individdos  2,0 mSv 2,8 mSv 
Kollektivdosen  19,9 mmanSv  22,7 mmanSv 
SFR   
Antal personer med 
registrerad dos 

0  2 

Medeldos  0 mSv  0,1 mSv 
Högsta individdos  0 mSv  0,1 mSv 
Kollektivdosen  0 mmanSv  0,2 mmanSv 
Tabell 1 Stråldoser till personal vid Clab respektive SFR. 

Stråldoser till allmänhet 
Dosbelastningen till följd av utsläpp från SKB:s anläggningar låg både 2013 och 2014 
långt under gränsvärdet på 0,1 mSv/år. Se Tabell 2. 
Clab  2013 [mSv]  2014 [mSv] 
Beräknad högsta dos till 
individ i allmänheten (12-17 
åringar) 

2,34*10-6  9,59*10-7 
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varav beräknad dos från luft  2,25*10-6  8,51*10-7 
varav beräknad dos från 
vatten  

9,20*10-8  1,08*10-7 

Tabell 2 Dosbelastning från Clab år 2013 och 2014. 

SFR har inte haft några aktivitetsutsläpp till luft. Vattnet från SFR transporteras till FKA 
där det behandlas och sedan släpps ut genom FKA:s utsläppskanal, och därför rapporteras 
vattenutsläppen av FKA. 

3.3 Uppkomst av radioaktivt avfall 
 

Clab 
 
Avfallstyp Typbeskrivning 2013 **  2014*** 
Pulverformig filter- och 
jonbytarmassa (från 
system 371 och 372)  

C.02 530 kg 239 kg 

Kornformig 
jonbytarmassa (från 
system 371) 

C.02  1,2 m3 

Sopor  >2 mSv/h   C.23 64 kg 225,6 kg 
Förbrukade stavfilter från 
system 324 (totalvikt) 

* 254 kg  

Förbrukat stavfilter från 
system 313 (totalvikt) 

* 127 kg  

Sopbalar 
(totalvikt/totalvolym)  

O.60 6,2 ton och 13 m3 4,41 ton 

Tabell 3 Volym uppkommet avfall vid Clab 

*Planerat omhändertagande är C.24, vilken är under beredning på SSM när denna SSV 
sammanställs. 
** Siffror hämtade från Clab årsrapport för 2013 (2) 
***Siffror hämtade från Clab årsrapport 2014 (3) 
 
Under 2013 har 14 kokiller av typen C.02 har producerats och en kokill av typen C.23 
samt 13 sopbalar av typen O.60. Inget driftavfall har överförts till slutförvar under 2013. 
 
Under 2014 har 11 kokiller av typen C.02 producerats, två kokiller med sopor av typen 
C.23, en slaskkokill samt 9 sopbalar av typen O.60. Till slutförvaring har det under 2014 
förts 36 kokiller enligt typbeskrivning O.02 samt 121 sopbalar har markdeponerats 

SFR 
Under 2013 fortsatte urpumpning av vatten från tidigare inläckage av bergdränage i 
siloschakt (4) vilket har transporterats till FKA för vidare bearbetning. SFR har inte 
friklassat något material eller olja under 2013 (4). 

4 SSM:s tillsyn 
SSM genomför tillsyn i form av inspektioner, verksamhetsbevakningar och granskningar 
av SKB:s verksamhet vid anläggningarna Clab och SFR. Under 2013 och 2014 har SSM 
genomfört totalt sju inspektioner och 27 verksamhetsbevakningar vid Clab, SFR och/eller 
övriga delar av SKB:s organisation som har betydelse för verksamheten vid 
anläggningarna. Se tabell 1. 
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SKB (Clab och SFR) 2013 2014 
Inspektioner 4 3 

Verksamhetsbevakningar  16 11 

Tabell 4 Antalet inspektioner och verksamhetsbevakningar (exkl. internationella 
kärnämnesinspektioner)  
 
Mot bakgrund av att SSM vid den tillsyn som bedrivits, framförallt under 2013, identifie-
rat en rad brister i förhållande till bestämmelser i kärntekniklagen, strålskyddslagen och 
myndighetens olika föreskrifter (SSMFS) genomförde SSM en större inspektion med 
inriktning organisation, ledning och styrning. Denna genomfördes i januari 2014 (5) och 
syftade till att bedöma hur SKB uppfyller kraven på ledning och styrning; ansvar, 
befogenheter och samarbetsförhållanden samt beslut i säkerhetsfrågor i Strålsäkerhets-
myndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar. Vid 
inspektionen bedömde SSM att SKB inte fullt ut uppfyller de inspekterade kraven. De 
brister som identifierades vid denna inspektion, tillsammans med resultat från övrig tillsyn 
gjorde att SSM ställde sig frågande till om SKB har förutsättningar att göra prioriteringar 
ur ett säkerhetsperspektiv, upprätthålla en god säkerhetskultur i organisationen, identifiera 
fel och brister, kvalitetssäkra verksamheten och arbeta med ständiga förbättringar. I april 
2014 beslutade SSM om att förelägga (6) SKB att redovisa ett åtgärdsprogram för 
identifierade brister med syfte att få SKB att ta ett helhetsgrepp på de brister som finns i 
verksamheten och utreda sambandet mellan dessa och verksamhetens organisation, 
ledning och styrning. Granskning och uppföljning av detta åtgärdsprogram har varit, och 
kommer fortsatt att vara, centralt för SSM:s fortsatta tillsyn mot SKB. 

5 Områdesvisa värderingar 
I de följande avsnitten sammanfattas SSM:s tillsyn från åren 2013 – 2014 indelat efter 
områden som i stort följer den struktur som tillämpas vid återkommande helhetsbedöm-
ning, jämför allmänna råd till 4 kap. 4 § SSMFS 2008:1. Inom de flesta områden har det 
gjorts en indelning av genomförd tillsyn mot Clab respektive SFR. Inom vissa områden 
har det dock varit mer meningsfullt att göra en gemensam värdering för hela SKB:s 
verksamhet som har betydelse för driften av Clab och SFR. 

5.1 Konstruktion och utförande, inklusive anläggningsändringar 

Clab 
Spännstag förvaringsdel 1 
I januari 2010 upptäcktes att ett spännstag i en betongkonsol som bär upp traversbanan till 
hanteringsmaskinen, system 234, i förvaringsdel 1 i Clab hade brustit. I samband med 
återetablering av det brustna staget genomfördes även kontroll av korrosionsskydd för 
övriga spännstag i förvaringsdel 1. Denna åtgärd visade att spännstag nr 5 inte har haft 
någon förspänningskraft sedan driftstart av Clab. Det uppdagade förhållandet rapportera-
des som en kategori-2 händelse (7). Vid efterföljande arbete konstaterade Clab även att 
spännstag nr 26 och nr 35 inte har varit förspända enligt konstruktionskrav. Hösten 2013 
följde SSM upp SKB:s arbete med spännstag i en verksamhetsbevakning (8). SSM hade 
en rad påpekanden. SKB behöver göra en tillståndsbedömning av slakarmeringen till följd 
av utbliven förspänningskraft på stag nr 5, 26 och 35. SSM ansåg även att SKB inte 
redovisat tillräckligt underlag för att motivera ändringen av förspänningskraften för 
samtliga spännstag. SKB behöver dessutom värdera konsekvenser om spännstag och 
slakarmering inte klarar att bära last. Då arbetet med att utreda förhållandet har dragit ut 
på tiden har SKB förnyat den preliminära rapporteringen i nya utgåvor (9), (10). SKB 
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planerar att vara klara med samtliga utredningar till hösten 2015 och kommer då redovisa 
detta i en slutrapport. (11) 
 
Förvaringsbassäng 14  
Det har sedan lång tid varit känt att det finns betongsprickor i förvaringsbassäng nr 12 och 
14 i anslutning till bassäng 13. De sprickor som avses är större än vad som normalt bildas 
i betong och kan därför inte hänföras till krympsprickor. För bassäng 14 har det dessutom 
varit ett läckage i tätplåten vilket medfört att vatten läckt genom sprickan. I början av 
2012 initierade SSM ett granskningsärende (12) för att följa upp frågor rörande bland 
annat grundorsaksanalys för sprickornas uppkomst, korrosion av armeringen i anslutning 
till sprickområdet samt eventuell påverkan av detta på mekanisk integritet för bassängerna 
med hänsyn till tålighet mot laster. Vid ett driftsammanträde i oktober 2013 beslutade 
SKB att omgående tömma bassäng 14 på bränsle och att ta denna ur drift (13). Clab 
lämnade dessutom in en preliminär kategori-2 händelserapport om denna omständighet 
(14). Tömningen av bassängen möjliggör undersökningar av betongarmeringen och 
tätplåtens kondition. Utredning av status på förvaringsbassängerna och de frågor som 
ingår i ärendet har behandlats vid en rad möten mellan SKB och SSM under perioden (15) 
(16) (17) (18) (19). Tidpunkten för när samtliga frågeställningar kommer att vara utredda 
och SKB har gjort ett ställningstagande om statusen för bassäng 14 har förskjutits i tid, 
men enligt SKB:s nuvarande plan ska detta kunna redovisas till SSM i oktober 2015 (20). 
SSM inväntar den samlade rapporteringen innan ärendet kommer att granskas. SSM har 
även ställt frågor om status för bassäng 12 (20).  
 
Förvaringsbassäng 13 samt kanal mot bränslehiss 
SKB har rapporterat en kategori-2 händelse med anledning av att det i samband med 
stresstesterna observerades att bassäng 13 och kanal mot bränslehiss inte uppfyllde kraven 
vid händelse i klass H3/H4 (21). SKB har utfört kompletterande beräkningar vilka visar att 
en temperaturlast i händelseklass H4 medför tvärkraftsbrott på betongkonstruktionen i 
området kring bassäng 13 och förbindelsebassäng mot bränslehisschaktet vid bortfall av 
kylning. SKB har visat att konstruktionen fortfarande kommer att kunna bära upp last och 
att bassängplåten kommer att tåla de extra deformationer som uppstår med bibehållen 
täthet. SKB har bedömt att acceptanskriterierna enligt KFB är uppfyllda. SSM har inte 
granskat SKB:s kompletterande beräkningar och har inte gjort någon bedömning i 
sakfrågan. Baserat på den information som myndigheten erhållit anser dock SSM att SKB 
har hanterat den uppkomna situationen väl. SKB vidtog även direkta åtgärder som att 
tömma den aktuella bassängen och stoppade ny inlagring av bränsle till dess att frågan 
utretts. (18) 
 
Anläggningsändringar 
SSM har under den aktuella perioden granskat två ärenden rörande anläggningsändringar 
vid Clab. Det ena ärendet (22) gällde konstruktionsförutsättningar för nytillverkning av 
kompaktkassetter i Clab. SSM har granskat (23) konstruktionsförutsättningar för meka-
niska anordningar (KFM) och bedömt att SKB:s anmälan uppfyller de i sammanhangen 
relevanta kraven i SSMFS 2008:1 och SSM:s föreskrifter (SSMFS 2008:13) om 
mekaniska anordningar i vissa kärntekniska anläggningar. SSM pekade dock på vissa 
förbättringsbehov och lyfte fram aspekter som behöver kontrolleras av ackrediterat 
kontrollorgan. 
 
Det andra ärendet (24) gällde anläggningsändring med anledning av nya blockerings-
pluggar till bränslekassetter för BWR- och PWR-bränsle. Ärendet har sin bakgrund i en 
anmälan från 2009 (25) om införandet av PWR-bränsle med anrikning upp till 4,6 w/o 
235U. För att det ska kunna göras behöver SKB blockera en central position i kompakt-
lagringskassetterna i Clab. Blockeringen utgör en passiv säkerhetsfunktion med avseende 
på kriticitetssäkerhet. Vid granskningen av anmälan (25) begärde SSM att en hållfasthets-
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analys av blockeringspluggen skulle tas fram. Denna inkom 2013 (24). 
Blockeringspluggarna är nu säkerhetsklassade med mekanisk kvalitetsklass 3. SSM har 
granskat anmälan av ny konstruktion för blockeringsplugg (26) och bedömt att 
hållfasthetsanalysen uppfyller berörda krav ur SSMFS 2008:1 och SSMFS 2008:13. 

SFR 
Förekomst av vatten i siloschakt 
Under hösten 2010 upptäcktes förekomst av vatten i ett antal schakt i förvarsdelen silo i 
SFR (27). SSM har sedan dess följt SKB:s arbete med utredningar av hur kvaliteten på 
betongen kan ha påverkats om den kringgjutning som görs i samband med deponering av 
avfallskollin i silo har gjorts i vattenfyllda fack (28). Förekomsten av vatten förklaras med 
att SKB runt år 2005 lät nedmontera de uppsamlingssystem för takdropp som funnits i 
taket på silon sedan uppförandet. Ett nytt uppsamlingssystem installerades 2011. SSM har 
vid ett möte ställt frågor kring hur närvaro av vatten kan ha påverkat betongens 
egenskaper, bl.a. dess genomsläpplighet för gaser som kommer att bildas efter förvarets 
förslutning (29). Vid mötet meddelar SKB att det inte ska ha förekommit någon 
kringgjutning av avfallskollin under tidsperioden för utbyte av takplåt mot platonmattor 
(30). SSM har bett att SKB förtydligar dessa uppgifter (31). SSM har bedömt att SKB:s 
komplettering och säkerhetsvärdering (32) av frågan inte har varit tillräcklig. SSM har 
därför under slutet av 2014 begärt att SKB ska värdera och mer underbyggt redovisa 
säkerhetsbetydelsen av frågan (33). Ingen deponering får ske i de aktuella facken förrän 
frågan är utredd. 
 
Sprickor i fackverk i Bergsal för medelaktivt avfall (BMA) 
Under 2013 rapporterade (34) SKB att det vid en genomgång av statusen för 
betongkonstruktioner i SFR identifierats sprickor i väggar och bottenplattan i fackverket i 
BMA. Det förekommer genomgående sprickor på upp till 2 mm vid gjutfogar på plattan. 
Tätskiktet över armeringen har inte varit tillräckligt och på vissa ställen förekommer även 
armeringskorrosion orsakat av droppande bergdränage. Av SKB:s rapportering framgår att 
förekomsten av sprickor i BMA kommer att påverka den långsiktiga barriärfunktionen i 
förvaret om de inte åtgärdas. SSM har vid verksamhetsbevakningar (35) (36) synat 
sprickorna i anläggningen. SSM konstaterade att sprickbildningens omfattning samt 
tätheten hos betongen behöver utredas och att SKB behöver ta ställning till hur detta 
påverkar den långsiktiga strålsäkerheten med avseende på radionuklidtransport. För 
närvarande råder deponeringsstopp i BMA vilket har beslutats efter SKB:s eget initiativ 
(34). 
 
Anläggningsändringar 
SSM har inte granskat några anläggningsändringar vid SFR. 

Värdering 
För Clab värderar SSM att strålsäkerheten inom området konstruktion och utförande, 
inklusive anläggningsändringar är acceptabel. SSM anser att SKB inledningsvis saknat ett 
proaktivt agerande i hanteringen av utredningar av sprickor i förvaringsbassäng och 
spännstag, men att SKB under slutet av perioden ändå visat på att arbetet med att vidta 
korrigerande åtgärder har påbörjats. Det återstår dock för SKB att utifrån resultatet av 
utredningar och verifierande provningar värdera strålsäkerhetsbetydelsen i frågan om 
sprickor i förvaringsbassäng respektive de konsoller som inte varit förspännda.  
 
För SFR anser SSM att underlaget inom området konstruktion och utförande, inklusive 
anläggningsändringar är för litet för att kunna göra en värdering. Inte värderingsbart. I 
frågan om förekomst av vatten i siloschakt inväntar SSM att SKB ska ta fram ett 
tillräckligt underlag och värdera strålsäkerhetsbetydelsen med avseende på långsiktig 
säkerhet. SSM har heller inte i tillräcklig grad följt upp SKB:s hantering av frågan om 
status för BMA för att kunna värdera detta. 
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5.2 Ledning, styrning och organisation 
 
Organisationsförändringar 
Efter en större organisationsöversyn har SKB under perioden gjort ett antal företags-
övergripande organisationsförändringar. Bland annat har två nya enheter bildats, 
Konstruktionsenheten (37) och enheten för Kravhantering och säkerhetsredovisning (38), 
båda placerade på avdelning Teknik. Projekt Clink har flyttats från avdelning Drift till 
avdelning Kärnbränsle. Dessutom har företagsledningen minskat i antal personer till följd 
av att antalet avdelningar blivit färre (39). Driftfrågor har även blivit en tydligare punkt på 
företagsledningens mötesagenda. (40) (41) (42). Det har även gjorts en mindre 
organisationsförändring på SFR där enheten anläggningsteknik delats upp i en enhet för 
underhåll och en enhet för anläggningsutveckling (43).   
 
SSM anser att SKB i sina anmälningar av organisationsförändringar på ett tillfredställande 
sätt har beskrivit och motiverat förändringarna samt beskrivit ändringens säkerhetsmässi-
ga betydelse. SSM har dock bedömt att SKB inte alltid har beskrivit de strålskyddsmässi-
ga aspekterna av förändringen på ett tillfredställande sätt (41).   
 
SSM konstaterade i granskningen av SKB:s nya enhet för Kravhantering och säkerhets-
redovisning att det saknades en dokumenterad analys av kompetens- och bemannings-
behov för den nya enheten. Samtidigt fanns ett resonemang kring kompetensbehov i 
SKB:s planeringsrapport och det framgår att bemanningsplaner kommer att tas fram i ett 
senare skede när den nya enhetschefen är på plats. SSM anser att bemanningen och 
kompetenssammansättningen har stor betydelse för hur väl SKB lyckas nå målen med den 
nya enheten. SSM anser dessutom att analyser av bemannings- och kompetensbehov är 
nödvändiga för att SKB ska kunna följa upp organisationsförändringen och dess mål. (44) 
 
Under hösten 2014 framkom att ledningssystemet vid SFR inte var aktuellt. (45) 
Dokumentation hade inte blivit uppdaterad utifrån den nya organsation som började gälla i 
1 april 2014. Uppdatering av denna dokumentation var en punkt i SKB:s åtgärdslista i 
samband med organisationsförändringen på SFR (46) (47).  
 
Inspektion organisation, ledning och styrning 
SSM har i tillsyn under perioden fått indikationer på att SKB:s ledning och styrning inte 
alltid fungerar tillfredställande. Exempel på detta är inspektion av beredskapsverksam-
heten vid Clab (48), inspektion av internrevisionsverksamheten (49) och en händelse 
orsakad av brister i IT-säkerhet (50). Med anledning av detta, samt de organisations-
förändringar som var på gång på SKB, gjorde SSM i januari 2014 en mer omfattande 
inspektion av lednings- och styrningsfrågor på SKB. 
 
SSM:s samlade bedömning var att SKB brister i kravuppfyllnad mot kraven på ledning 
och styrning; ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden samt beslutsfattande i 
säkerhetsfrågor enligt SSM:s föreskrifter. SSM bedömde den strålsäkerhetsmässiga 
betydelsen av bristerna som måttliga till stora. (5) 
 
Sammantaget ansåg SSM att det inom SKB saknas en förståelse för den helhetssyn av 
verksamheten som krävs. Detta medför att ledningen inte alltid har förutsättningar att göra 
prioriteringar ur ett säkerhetsperspektiv, upprätthålla en god säkerhetskultur i organisa-
tionen, identifiera fel och brister, kvalitetssäkra verksamheten och arbeta med ständiga 
förbättringar. SSM ställde sig frågande till om SKB har en ändamålsenlig organisation och 
ett effektivt system för ledning, styrning och uppföljning av verksamheten vid anlägg-
ningarna för att kunna uppnå och vidmakthålla ett effektivt djupförsvar.  
 



 Sida 11 (48) 
 Dokumentnr: SSM2014-5770-2 

   
  
 

Till följd av identifierade brister beslutade SSM att förelägga SKB att ta fram ett åtgärds-
program för att komma tillrätta med bristerna (6). Åtgärdsprogrammet skulle omfatta 
områdena ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden, beslut i säkerhetsfrågor samt 
kravhantering. Åtgärdsprogrammet skulle skriftligen redovisas till myndigheten i oktober 
2014. SKB förelades dessutom att redovisa hur ytterligare brister i verksamheten, både 
identifierade av SSM och av SKB själva ska åtgärdas. Även orsakerna till identifierade 
brister skulle redovisas. Redovisade åtgärder skulle vara tidssatta. Mål med och förvän-
tade effekter av respektive åtgärd och för åtgärdsprogrammet som helhet, samt uppgifter 
om hur och när SKB avser att mäta och följa upp åtgärdernas effekter skulle också 
redovisas. 
 
SKB har redovisat svar på föreläggandet i två omgångar. Den första delen redovisades i 
ett åtgärdsprogram (51) och av denna framgår: 

x hur SKB avser att arbeta med åtgärder för att kunna säkerställa och tydliggöra 
ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden, 

x hur SKB avser att säkerställa att beslut i säkerhetsfrågor föregås av en tillräcklig 
beredning och rådgivning så att alla frågor med betydelse för säkerheten vid Clab 
och SFR får en allsidig belysning, 

x hur SKB avser att etablera ett systematiskt arbetssätt för kravhantering och 
tillämpning av krav, samt 

x hur SKB ska åtgärda brister i verksamheten. 
 
I den andra delen redovisade SKB en orsaksanalys (52) och ett uppdaterat åtgärdsprogram 
(53). SKB identifierar tre områden som de centrala bakomliggande orsakerna: 

x Kärnteknisk förståelse - refererar till en bristande hantering av frågan om SKB:s 
status som en kärnteknisk verksamhet, samt förståelsen för driftverksamheten och 
de säkerhetsprioriteringar som måste göras enligt SSM:s föreskrifter. 

x Otydligt ledarskap - refererar till en bristande förmåga att prioritera och fatta 
beslut, samt uppföljning av verksamheten så att säkerheten upprätthålls och 
utvecklas fortlöpande. 

x Bristande systematik - refererar till en avsaknad av ett ändamålsenligt 
ledningssystem samt kvalitet på och tillämpning av existerande rutiner. 

 
SSM bedömde att orsaksanalysen var bra och att åtgärdsprogrammet på ett tillfredställan-
de sätt kopplar till orsaksanalysen. SSM bedömde att SKB på ett tydligt sätt redovisade 
hur effekter ska mätas och följas upp och när i tid detta ska göras. Åtgärderna sträcker sig 
fram till slutet av 2015. För att inte tappa helhetsbilden anser SSM att det är viktigt att 
SKB lägger fokus på både enskilda effektmål och effektmål av helheten och inte enbart en 
av dem. SSM bedömer att det är mycket viktigt att SKB har framdrift i de planerade 
åtgärderna för att lyckas med åtgärdsprogrammet. SSM bedömde även att den genomförda 
orsaksanalysen och åtgärdsprogrammet ger SKB förutsättningar att komma tillrätta med 
bristerna i kravuppfyllnad. (54) 
  
SSM ser att utvärdering av genomförda organisationsförändringar inom SKB är nära 
sammankopplat med SKB:s utvärdering av åtgärdsprogrammet. SSM anser att SKB 
behöver beakta aspekter av organisationens ändamålsenlighet vid mätning av effekt av 
aktiviteterna i åtgärdsprogrammet samt vid mätning av effekt av åtgärdsprogrammet som 
helhet. 
 
Inspektion internrevisioner 
SSM konstaterade vid en inspektion 2013 (49) att internrevisionsfunktionen på SKB är 
fristående och att det finns dokumenterade rutiner för internrevisionsverksamheten. Ett 
fastställt revisionsprogram finns. Revisioner genomförs av medarbetare med kännedom 
om verksamheten samt metodkunskap.  
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SSM bedömde dock vid inspektionen att SKB inte fullt ut uppfyller kravet på ledning, 
styrning och internrevision. SSM fann brister i hanteringen av avvikelser identifierade vid 
internrevision då ett stort antal avvikelser inte var åtgärdade inom utsatt tid. Brister fanns 
även i uppföljning av vidtagna åtgärder då effektutvärdering inte görs. SKB uppvisade 
också brister gällande periodiciteten för utpekade revisionsområden. Det fanns ingen 
tydlig spårbarhet gällande vilka områden som har reviderats och vid vilken tidpunkt. Det 
saknades även en värdering av vilka tidsintervall som ska gälla för olika områden utifrån 
säkerhetsmässig betydelse. (49) 
 
I samband med SKB:s redovisning av föreläggandet (se ovan) framkom att SKB gjort en 
översyn av upplägg för revisionsprogrammet. SKB hade också gjort en systematisk 
genomgång av kravbilden och kompletterat vissa områden där det visade sig att revisions-
programmets olika områden inte omhändertog vissa krav. Genomgången resulterade även 
i att revisionsprogrammet ska kompletteras med revisioner av områdena Bränsle- och 
kriticitetsanalys samt Omgivnings- och utsläppskontroll. (55)  

Värdering 
SSM värderar att strålsäkerheten inom området ledning, styrning och organisation är 
oacceptabelt. Detta grundar sig i det flertalet brister SSM identifierat i kravuppfyllnad 
inom området, både vid inspektion internrevision och vid inspektion mot kraven på 
ledning och styrning; ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden samt beslutsfattan-
de i säkerhetsfrågor. SSM har bedömt att strålsäkerhetsbetydelsen av bristerna på området 
är måttliga till stora. SSM konstaterar även att SKB inte uppfyllt kravet på ett aktuellt 
ledningssystem vid SFR efter den organisationsförändring som genomfördes våren 2014. 
 
SSM har inte följt upp SKB:s arbete med att åtgärda brister i förhållande till kravet på 
internrevision. SSM har följt upp inspektion organisation, ledning och styrning med 
granskningar av SKB:s svar på det efterföljande föreläggandet. SSM har vid granskning 
av SKB:s orsaksanalys och åtgärdsprogram bedömt att SKB har förutsättningar för att 
komma tillrätta med bristerna i kravuppfyllnad. Det återstår dock mycket arbete innan 
effekter av åtgärder, ur ett helhetsperspektiv, kan påvisas i praktiken. SSM:s värdering vid 
tidpunkten för denna SSV blir därför oacceptabelt. 

5.3 Kompetens och bemanning 
Hösten 2013 kunde SSM konstatera att organisationen vid Clab numera är fullt bemannad 
på chefspositioner, efter ett par år med olika vakanta chefstjänster (56). SSM har noterat 
att SKB upplevt ett större inflytande från ägarna vad gäller rekryteringar vid driften. (56) 
 
I och med de organisationsförändringar som gjorts under perioden så har både personal-
omflyttningar och rekryteringar skett på SKB (37) (38) (39). Till exempel har fyra nya 
avdelningschefer anställts. Vid granskning av ny enhet för Kravhantering och säkerhets-
redovisning bedömde SSM att SKB i stort uppfyller kravet på kompetens och bemanning. 
SKB hade inte gjort analys av kompetens- och bemanningsbehov för den nya enheten. 
SSM konstaterade dock att det i SKB:s planeringsrapport fanns ett resonemang kring 
kompetensbehov och att bemanningsplaner kommer att tas fram i ett senare skede när ny 
enhetschef är på plats. (42)  
 
Vid bildandet av konstruktionsenhet på avdelning Teknik så flyttades konstruktions-
kompetens från avdelning Drift och de större projekten inom SKB till den nya enheten. 
Det framgick inte på ett tydligt sätt hur SKB avsåg att säkerställa att beställarkompetens 
finns tillgänglig inom avdelning Drift för att kunna göra beställningar från den nya 
konstruktionsenheten. (41)   
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Uppföljning av inspektion kompetenssäkring 
I december 2013 genomförde SSM en uppföljande verksamhetsbevakning (57) av den ett 
år tidigare genomförda inspektion om kompetenssäkring och värdering av resultat av 
arbete som görs av inhyrd personal (58). I samband med verksamhetsbevakningen lyfte 
SSM ett antal exempel från övrig tillsyn där SSM observerat en bristande förståelse i 
organisationen för att SKB som tillståndshavare själva måste värdera resultat av det arbete 
som utförs av extern personal samt göra ett eget ställningstagande i säkerhetsfrågor. (57) 
 
SKB hade vid tidpunkten för SSM:s uppföljning påbörjat ett arbete med att tydliggöra 
styrningen av vem, hur och när en värdering av resultat av arbete som utförs av inhyrd 
personal ska göras. SSM ansåg att de ändringar i rutiner och ledningssystem som SKB 
planerade att införa skulle ge bättre förutsättningar för SKB att säkerställa en tydlig 
styrning och ledning av att SKB värderar resultat av arbetsuppgifter som utförs av inhyrd 
personal. SSM konstaterade dock att det trots att det gått ett år sedan inspektionen så 
kvarstod arbetet med att kvalitetssäkra och fastställa rutiner, utbilda medarbetare samt 
implementera de nya arbetssätten. (57) SSM har i samband med annan tillsyn sett att SKB 
behöver stärka förmågan att själva göra ett ställningstagande och dra slutsatser av resultat 
av utredningar som genomförts av extern personal. 
 
Utveckling av förändrade arbetssätt för kompetensförsörjning 
SKB har i orsaksanalys (52) identifierat kompetensförsörjning som en bakomliggande 
orsak till de brister som finns i organisationen. Dels bristande systematik i arbetssätt för 
att definiera kompetenskrav, dels bristande systematik med att släcka kompetensgap via 
kompetensutveckling, rekrytering, successionsplanering och intern rörlighet. Det har även 
identifierats svårigheter med att rekrytera fackkompetens till anläggningarna. SKB har 
därför i redovisat åtgärdsprogram (59) med en aktivitet för att utveckla och implementera 
ett systematiskt arbetssätt för kompetensförsörjning. 

Värdering 
SSM värderar att strålsäkerheten inom området kompetens och bemanning är acceptabel. 
SSM motiverar värderingen med att SKB vid SSM:s uppföljning ett år efter en tidigare 
inspektion inte fullt ut vidtagit nödvändiga åtgärder för att tydliggjöra styrningen av 
värdering av resultat av arbetsuppgifter som utförs av inhyrd personal. SKB har även haft 
utmaningar gällande bemanning i samband med organisationsförändringarna. SSM:s 
tillsyn inom området har varit begränsad varför det finns osäkerheter i SSM:s värdering 
för denna period. Men SSM konstaterar samtidigt att SKB i samband med framtagandet av 
orsaksanalys och åtgärdsprogram identifierat att utveckling av kompetensförsörjnings-
processen är viktig för att komma tillrätta med de problem som finns inom organisationen. 

5.4 Driftverksamheten, inklusive brister i barriärer och djupförsvar 
Området omfattar frågor som: ledning, styrning och uppföljning av den rutinmässiga 
driften; utbildning av driftpersonal, driftplanering, kontrollrumsarbetet inklusive 
skiftavlämningar; instruktioner och instruktionshantering, riktlinjer för hantering av 
haverier utanför konstruktionsstyrande händelser; Säkerhetstekniska driftförutsättningar 
(STF), bedömning, klassificering och hanering av brister enligt kategori 1, 2, 3 och 
hantering av uppdagade förhållanden; arbetsberedning, arbetsbeskedshantering och 
objekt-avställningar, driftklarhetsverifiering samt ordning och reda (”House-keeping”).  
Dessutom beskrivs anläggningsändringar och anläggningsmodernisering. SSM har för 
SFR även inkluderat ett avsnitt med driften av anläggningen med avseende på aspekter 
som har betydelse för strålskydd och säkerhet efter förslutning av slutförvaret. 
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Clab 
SSM har under den aktuella perioden genomfört tre verksamhetsbevakningar med syfte att 
följa upp driftverksamheten vid Clab (60) (56) (61).  
 
Ledning, styrning och uppföljning av den rutinmässiga driften 
SSM har följt arbetet med att stärka organisationen vid Clab inför den ökade belastningen 
som kommer med de många ändringar och moderniseringar som det finns behov av att 
genomföra vid anläggningen (56). SSM har särskilt noterat att SKB behöver säkerställa att 
beställarkompetens avseende konstruktionsuppdrag finns tillgängliga inom driftorganisa-
tionen med anledning av organisationsförändringen där konstruktionsresurser flyttats till 
avdelning Teknik. Formerna för hur en beställarorganisation ska se ut och vara placerad 
har inte varit klarställt. Clab har arbetat med att förstärka skiftlagen med att anställa och 
utbilda processtekniker. (61) Clab har förstärkts med kompetens inom kemi. 
 
Anläggningsändringar och anläggningsmodernisering 
En kombination av pågående och kommande anläggningsändringar, en åldrande 
anläggning, kommande anpassningar till ändringar i transportsystemet samt 
projekteringen av Clink medför att det är många pågående och planerade projekt som ska 
hanteras samtidigt vid Clab (56). SSM har vid tillsynen följt SKB:s arbete med att hantera 
det ökade behovet av anläggningsändringar och anläggningsmoderniseringar (60) (56) 
(61). SKB strävar efter att etablera ett mer systematiskt arbetssätt för att prioritera bland 
moderniseringsbehov och projekt. Information från systemstatusrapporter och 
åldringsprogram kommer att ge viktig information om moderniseringsbehoven vid 
anläggningen. (61) Bland de prioriterade projekten finns; utbyggnad av kylkedja, 
införande av nya transportbehållare, anpassning av Clab mottagningshall för ny typ av 
transportbehållare, projekt för omhändertagande av svårfiltrerat vatten, utredningar av 
sprickan i förvaringsbassäng 14 samt modernisering av lyftanordningar, brandvatten-
systemet, bränslehiss och hanteringsmaskinerna (framförallt mjukvara). SSM har noterat 
en svag framdrift för flera av de pågående projekten. De många förestående anläggnings-
ändringarna vid Clab samt behov av modernisering av anläggningen gör att det är viktigt 
att säkerställa att det finns en organisation som förmår att genomföra detta. (61)  
 
Utbildning av driftpersonal, driftplanering, kontrollrumsarbetet inkl. skiftavlämningar 
Flera av de kategori-2 händelser (62), (63), (64) som inträffade under inledningen av 2013 
hade sina orsaker i svagheter i operatörernas arbete i kontrollrummet (56). SKB har 
identifierat att kontrollrumsarbetet vid Clab behöver stärkas. Den rutinmässiga 
utbildningen av skiftlagen har varit åsidosatt sedan SKB tog över driften av Clab från 
OKG. Under början av 2013 kom även WANO:s SOER1 nr 2013-1, som handlar just om 
kontrollrumsarbete. SKB har tagit fram en åtgärdsplan för utbildningsinsatser inom fem 
områden rörande kontrollrumsarbete. Detta är ett stort och omfattande arbete som sträcker 
sig över tio år framöver. (61)  
 
Vid Clab pågår även andra aktiviteter för att förstärka arbetssätt i kontrollrummet, 
däribland: en ny STF-utbildning, en störningsutbildning, förstärkt nyckelhantering samt 
ny hanteringsutbildning för samtliga som arbetar i kontrollrummet. (61) Av årsrapporten 
för Clab 2013 (65) framgår att mer än hälften av kategori-2 händelserna vid Clab under 
2013 har varit MTO-relaterade och att dessa i vissa fall kan härledas till driftmannaskap 
och säkerhetskultur. Enligt årsrapporten har stora utbildningsinsatser inletts under 2013 

1 SKB ingår i The World Association of Nuclear Operators (WANO). WANO sammanställer 
information från händelser som inträffat vid kärntekniska anläggningar I så kallade Significant 
Operating Experience Reports (SOER). Syftet med SOER är att identifiera gemensamma 
bakomliggande orsaker till händelser, se trender i typer av händelser och ge rekommendationer till 
medlemmarna som på så sätt kan jobba förebyggande för att händelser inte ska inträffa. 
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och SKB ska även ha ökat tillämpningen av säkerhetshöjande metoder som Pre Job Brief, 
Post Job Debrief och STARK. (65) 
 
Instruktioner och instruktionshantering samt riktlinjer för hantering av haverier utanför 
konstruktionsstyrande händelser 
Som en följd av arbetet med Förnyad säkerhetsvärdering av tålighet mot vissa händelser 
(stresstester) (66) har SKB för Clab tagit fram störningsinstruktioner för jordbävning och 
översvämning (67). Stresstesterna har även identifierat behovet av att se över de anlägg-
ningsvisa störningsinstruktionerna och eventuellt uppdatera och komplettera dessa med 
åtgärder från stresstestarbetet. SKB arbetar även med förändringar i STF samt genom-
förande av beredskapsövningar med haveriutrustningen. (67) 
 
Säkerhetstekniska driftförutsättningar (STF) 
En ny STF-utbildning har tagits fram vid Clab (61). Enligt årsrapporten har kontrollrums-
personal har varit engagerad i arbetet med ändringar i STF och samtliga som arbetar i 
kontrollrum och med hantering av bränsle ska ha gått utbildningen. (65) 
 
Bedömning, klassificering och hanering av brister enligt kategori 1, 2, 3, hantering av 
uppdagade förhållanden 
SSM har vid tre verksamhetsbevakningar2 (60) (56) (61) följt upp hur SKB arbetar med 
att bedöma, klassificera och hantera brister. SSM:s generella intryck är att SKB på ett till-
fredställande sätt arbetar med att utreda händelsernas förlopp, identifiera orsaker samt att 
vidta åtgärder för att förhindra felupprepning (61).  
 
Hanteringen varierar dock mellan de olika händelserna och SSM har sett förbättrings-
behov när det gäller SKB:s hantering av uppdagade förhållanden relaterat till material-
degradering. (61) Den spricka som funnits i förvaringsbassäng 14 sedan Clab byggdes 
rapporteras som en kategori-2 händelse först under 2013 (68). Vid verksamhetsbevakning 
om spännstag (69) påpekade SSM att SKB inte har lämnat in någon händelserapport för 
uppdagade brister i konsol nr 26 och 35 (på samma sätt som har gjorts för konsol nr 5). 
SSM noterade även att SKB inte längre avsåg att göra den konsekvensanalys som hade 
utpekats som en åtgärd i händelserapporterningen. (61) 
 
SSM har sett exempel på att SKB utifrån identifierade orsaker även drar lärdom av 
inträffade händelser och förhållanden: 

x SKB har dragit erfarenheter från den kategori-2 händelse som orsakades av 
svagheter i logiken som styr ventilation och rökluckor (70) vilka kommer att 
förmedlas vid utbildningstillfällen. (61) 

x SKB har i två kategori-2 händelser (71) (72) identifierat att bristande 
dokumentation från leverantör har orsakat återkommande och svårutredda fel hos 
dieselgeneratoraggregatet. SKB har fått erfarenheter om viktiga MTO-aspekter i 
projekteringsfasen som kommer att föras vidare till projektverksamheten. (61) 

x SKB har haft felupprepningar med händelser relaterade till åskstörningar. 
Svagheter i konstruktionen för brytare har medfört att de är känsliga för störningar 
på nätet. Dessa händelser har föranlett en utredning om vilka funktioner i 
anläggningen som bör matas med avbrottsfri kraft. (56) 

 
Under 2013 var antalet kategori-2 händelser 19 stycken (73) och under 2014 var antalet 14 
stycken (74).  
 
 

2 SSM har vid dessa tillfällen täckt in händelser från 2012 och 2013. SSM har dock inte följt upp de 
händelser som rapporterats under 2014. 
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Ordning och reda i anläggningen (”house-keeping”) 
SSM har vid inspektion inom IT- och informationssäkerhet (75) observerat att det inte var 
ordning och reda i de utrymmen i anläggningen som inspekterades vilket ger en indikation 
om bristfällig så kallad house-keeping. 

SFR 
SSM:s tillsyn av driftverksamheten vid SFR har varit ytterst begränsad. Under perioden 
har SSM genomfört en mindre verksamhetsbevakning av driftverksamheten (35). SSM har 
dock inom övrig tillsyn gjort observationer om driften av anläggningen med avseende 
långsiktig säkerhet. 
 
Anläggningsdokumentation 
Anläggningsdokumentationen vid SFR i form av anläggningsregister, flödesschema och 
elskene-schema är i behov av omfattande och nödvändiga uppdateringar. SKB driver 
projektet för att uppdatera anläggningsdokumentationen (DokUpp) främst med hjälp av 
inhyrd personal. I december 2014 hade projektet genomfört uppskattningsvis en femtedel 
av den totala arbetsinsatsen som krävs för att komma tillrätta med bristerna i 
anläggningsdokumentationen. (76) 
 
Anläggningsändringar och anläggningsmodernisering 
SFR är ursprungligen konstruerad för att drivas till år 2010. Förutsättningarna har dock 
förändrats och nuvarande plan är att SFR ska drivas fram till förslutning år 2069. 
SKB har drivit ett projekt kallat ”SFR 60 år” för att göra en översyn av anläggningen och 
identifiera behov av anläggningsmoderniseringar för att kunna driva anläggningen i 
ytterligare 60 år. Behovet har visat sig vara stort. Många av åtgärderna på SFR:s befintliga 
system planeras för att omhändertas som en integrerad del i Projekt SFR Utbyggnad. (77) 
SKB har identifierat behovet av att anpassa organisationen för att kunna genomföra 
anläggningsmoderniseringar och förbereda anläggningen för den kommande utbyggnaden 
(4). 
 
Bedömning, klassificering och hanering av brister enligt kategori 1, 2, 3, hantering av 
uppdagade förhållanden 
Vid den verksamhetsbevakning som genomfördes i maj 2013 följde SSM upp några av de 
händelser som inträffat under föregående år och kunde då konstatera att rapporterings-
viljan hade ökat (35). För övrigt har SSM inte följt upp SKB:s arbete med att bedöma, 
klassificera och hantera de händelser som inträffat under 2013 eller 2014. Av årsrapporten 
för SFR 2013 (4) framgår att de dominerande händelserna har kopplingar till tekniska fel i 
system som ventilation och brandvatten. Ofta beror detta på att komponenterna i anlägg-
ningen är slitna (åldring) eller att underhållet som genomförts av externa företag i en del 
fall inte har följts upp i tillräcklig grad. Under 2013 var antalet kategori-2 händelser 14 
stycken (78) och under 2014 var antalet 10 stycken (79).  
 
Uttag av bentonit i silo 
SSM har granskat ett ärende som anmälts av SKB inför ett ingrepp i barriär i förvarsdel 
silo (80) (81) (82). Ingreppet omfattade uppbilning av siloväggens golv för att kunna göra 
uttag av bentonit i syfte att ta ut materialprover och analysera materialets förändringar 
över tid. SKB hade i anmälan motiverat varför uttaget av bentonit var berättigat. Den 
arbetsbeskrivning som finns för projektet beskriver systematiskt tillvägagångssättet för 
uttag och återfyllnad. SSM bedömde, utifrån anmäld redovisning, att uttaget kan 
genomföras på ett kontrollerat sätt med hänsyn tagen till funktionen hos silo-väggen och 
med tanke på skydd av människors hälsa och miljö, såväl för funktion under driftskede 
som förvarets långsiktiga funktion. (83) 
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Hantering och prövning av typbeskrivningar 
Avfall som ska deponeras i SFR beskrivs i en typbeskrivning, i vilken hela 
hanteringskedjan från tillverkning till slutförvaring av avfallet i dess avfallsbehållare 
beskrivs. Avfallsproducenter anmäler typbeskrivningar till myndigheten och SKB ansöker 
och anmäler typbeskrivningar, nya såväl som uppdaterade. SSM granskar dessa inlämnade 
typbeskrivningar. Under den aktuella tidperioden har SKB inkommit med kompletterande 
redovisningar kring typbeskrivning O.01/O.02 (84). SSM har beslutat om medgivande till 
deponering och slutförvaring av avfallstypen (85). SKB har även inkommit med en 
ansökan om hävning av deponeringsstoppet av F.17 (86). I november 2013 beslutade SSM 
om hävning av det deponeringsstopp som fanns för F.17 från Forsmark 1 och Forsmark 2 
(87). 
  
I maj 2013 anmälde och ansökte SKB om deponering och slutförvaring av typbeskrivning 
S.24 (88). SSM beslutade om granskning av typbeskrivningen (89). Två möten har hållits 
mellan SSM, SKB och SNAB kring denna typbeskrivning (90) (91). Vid det andra mötet 
informerade SSM om ett antal synpunkter och frågeställningar som identifierats vid den 
inledande granskningen. Tillståndshavarna kom fram till att de tar tillbaka den inlämnade 
ansökan/anmälan av typbeskrivning S.24 då den inte genomgått de formella moment som 
krävs inför en ansökan/anmälan. SKB inkom till SSM med en anmälan om återtag av 
typbeskrivningen i februari 2014 (92). 
 
Under slutet av 2014 inkom SKB med tre stycken ansökningar och anmälningar av 
typbeskrivningar, varav en är en uppdatering av redan godkänd R.23 (93) medan två är 
helt nyframtagna R.24 (94) och C.24 (95). SSM har beslutat om granskning av dessa (96) 
(97) (98). 

Drift av SFR med hänsyn till långsiktig strålskydd och säkerhet 
SSM har vid inspektion organisation, ledning och styrning (5) konstaterat att SKB har 
otydliga ansvarsförhållanden inom organisationen vad gäller långsiktig säkerhet vid SFR. 
SSM har sett exempel på hur SKB behöver förbättra förmågan att värdera förhållanden 
under driftfasen som påverkar den långsiktiga säkerheten med avseende på barriärernas 
funktion efter förslutning, se vidare exempel om sprickor i BMA och vatten i silo inom 
område 1. Från det att avdelning A inom projekt SFR 60 år karterade sprickorna i BMA 
tog det ett år innan detta rapporterades av driftavdelningen som en händelse med påverkan 
på långsiktig säkerhet. Detta förklaras i händelserapporten bero på brister i kommunika-
tion mellan avdelning A och driften. Av händelserapporteringen framgår vidare att de 
säkerhetstekniska driftförutsättningarna (STF) vid SFR idag inte behandlar barriärernas 
status och dess egenskaper. (34) 
 
Strålskyddsvillkor 
Av årsrapport över deponerade volymer, aktivitetsinnehåll och material för SFR för 2013 
(99) framgår att det per 31 december 2013 har deponerats totalt 34 953 m3 avfall i SFR. 
Aktivitetsinnehållet var 760 TBq. Inventariet överskrider SFR:s strålskyddsvillkor för 
nukliderna C-14, Ni-59, Ni-63, Nb-94, Tc-99, I-129 och Cs-135 i någon eller några av 
förvarsdelarna i SFR. Frågan om ett nytt strålskyddsvillkor är något som SKB behöver 
hantera. Av årsrapporten framgår även prognosen att för mängden deponerat organiskt 
material och gasbildande ämnen i SFR år 2075 förväntas överskrida riktvärdena för 
flertalet material. SKB hänvisar i årsrapporten till att en ny säkerhetsanalys kommer att 
genomföras inför ansökan om utbyggnad av SFR.  
 
Misstänkt feldeponerat avfall i SFR 
Under hösten 2012 informerades SSM om att SKB misstänkte att avfallsfat enligt 
typbeskrivning S.14 (100), och som har deponerats i förvarsdelen BLA i SFR, inte 
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uppfyllde typbeskrivningens krav på avfallets egenskaper. Detta efter att Svafo låtit 
undersöka drygt 7 000 likande avfallsfat i det s.k. Röntgenprojektet (101). I BLA finns 75 
containrar med 2 844 avfallsfat av typen S.14. SKB har rapporterat förhållandet som en 
kategori-2 händelse (102). SKB har även rapporterat överskridet innehåll av kol-14 i 
avfallstyp S.14 (103) samt anmält en ändring av SFR säkerhetsredovisning (104). Under 
2013 och 2014 har möten har hållits mellan SSM, SKB, Svafo och SNAB (105) (106). 
SSM har förelagt SKB att till oktober 2015 inkomma med redovisning bland annat 
avseende uppskattningar av innehållet av radioaktiva ämnen och andra miljöförstörande 
ämnen i deponerat avfall, avfallets långsiktiga strålskyddskonsekvenser för människor och 
miljön om inget återtagande sker samt ett ställningstagande rörande återtagande av avfall 
samt vilka kompensatoriska åtgärder som SKB avser att vidta (107). SSM konstaterar att 
de kompensatoriska åtgärder som SKB först föreslagit inte har genomförts (108) (109). 
 
Betydelsen av jordströmmar vid SFR 
SSM beslutade i februari 2013 (110) att SKB skulle redovisa en värdering om elkabeln 
Fenno-Scan föranleder risk för accelererad degradering av de tekniska barriärerna i SFR. I 
redovisningen anger SKB att kabeln i liten mån påverkar degraderingen av tekniska 
barriärer samt att en eventuell påverkan under driftskedet bedöms kunna upptäckas och 
åtgärdas innan förslutning. Betydelsen av eventuell påverkan efter förslutning bedöms 
som liten och kommer slutligt redovisas av SKB i den preliminära säkerhetsredovisningen 
(PSAR) för ett utbyggt SFR i samband med ansökan om uppförande (111). SSM hade 
synpunkter på SKB:s redovisning och ansåg bland annat att SKB på ett mer underbyggt 
sätt bör motivera varför analyserna begränsats till förvarsdel BMA. SKB förelades att 
bättre underbygga redovisningen (112). SSM har ännu inte granskat SKB:s förnyade 
redovisning (113).  
 
För ytterligare ärende med bäring på långsiktig säkerhets vid SFR, se område 11 
säkerhetsanalys och säkerhetsredovisning samt frågorna om förekomst av vatten i 
siloschakt och sprickor i fackverk i BMA inom område 1. 

Värdering 
För Clab värderar SSM att strålsäkerheten inom området driftverksamheten, inklusive 
brister i barriärer och djupförsvar, är tillfredställande. SSM motiverar detta med att 
observationer vid verksamhetsbevakningar av driften pekar på att SKB med tiden fått 
bättre kännedom om behoven av att stärka verksamheten vid Clab efter övertagandet av 
driften av anläggningen. SKB har påbörjat åtgärder för att utveckla driftverksamheten, 
exempelvis genom att stärka kontrollrumsarbetet genom utbildning av driftpersonal 
liksom att förebygga fåtalighet inom skiftlagen genom att anställa och utbilda fler 
processtekniker. SSM:s generella intryck är också att SKB i de flesta fall på ett 
tillfredställande sätt arbetar med att utreda händelser genom att identifiera orsaker samt 
vidta åtgärder för att förhindra felupprepning. SSM vill dock lyfta fram att anläggningen 
Clab står inför en period med många större projekt med anläggningsändringar samtidigt 
som det finns ett behov av att modernisera anläggningen. Detta kommer att utgöra en 
belastning på organisationen och det är viktig att SKB säkerställer att organisationen 
förmår att genomföra detta. 
 
För SFR har SSM för lite underlag för att kunna göra en värdering av området 
driftverksamheten inklusive brister i barriärer och djupförsvar. Inte värderingsbart. 
Värderingen grundar sig på att SSM har för litet underlag från tillsyn av de mer 
traditionella driftfrågorna. Dock ser SSM det som anmärkningsvärt att anläggningen under 
en lång tid har drivits med otillräckligt uppdaterad anläggningsdokumentation. 
 
SSM anser att SKB inte i tillräcklig grad värderar och hanterar de förhållanden under 
driftfasen som påverkar strålskydd och säkerheten efter förslutning. SKB har en otydlig 
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styrning av frågor rörande långsiktig säkerhet vid anläggningen. SSM har i flera ärenden 
funnit det nödvändigt att efterfråga ytterligare analys och värdering av förhållanden som 
påverkar långsiktig säkerhet. 

5.5 Bränsle- och kriticitetsfrågor 
Under perioden har SSM genomfört en verksamhetsbevakning (114) och en granskning 
(26) inom området bränsle- och kriticitetsfrågor för mellanlagring i Clab. 
 
Under åren 2011 till 2013 har SKB anmält fyra nya bränsletyper för mellanlagring i Clab: 
15x15 Upgrade (115), GAIA (116), Improved Agora 5A (117) och NGF (118). Samtliga 
gäller hantering av PWR-bränsle med 4,6 w/o 235U. För att dessa ska kunna hanteras i 
Clab behöver, av kriticitetssäkerhetsskäl, en central position i kompaktlagningskassett 
blockeras. SSM har inväntat SKB:s hållfasthetsanalys av blockeringspluggen, se vidare 
avsnitt 6.1. Efter att SKB kompletterat med hållfasthetsanalysen har SSM granskat (26) 
samtliga anmälningar av nya PWR-bränsletyper med avseende på kriticitetssäkerhet. SKB 
har utfört analyser för transport, Clab, Inkapslingsanläggning samt slutförvarskapseln 
vilka visar att kriticitetssäkerhetskrav innehålls för bränsletyperna. Avseende transport 
gäller dock att en central position är blockerad i transportbehållaren. I Clab ska bränslet 
förvaras i kompaktkassetter med blockerad position. För inkapslingsanläggningen och 
slutförvarskapseln föreslår SKB att tillämpa utbränningskreditering för de fyra 
bränsletyperna eftersom acceptaskriteriet för keff annars överskrids för de begränsande 
missödesfallen.    
 
SSM bedömer i (26) att kriticitetskrav enligt 2 kap. 1 § SSMFS 2008:1 om att förhindra 
oavsiktlig kriticitet samt 4 kap. 1 § SSMFS 2008:1 om verifierade och validerade metoder 
uppfylls avseende de fyra bränsletyperna. Vidare har SKB:s säkerhetsgranskning enligt 
4 kap. 3 § SSMFS 2008:1 samt kravet enligt 4 kap. 5 § SSMFS 2008:1 om ändringar 
bedömts uppfyllt för samtliga anmälningar (115) (119) (117) (118).  
 
Verksamhetsbevakning bränslefrågor  
SSM genomförde i mars 2014 en verksamhetsbevakning med inriktning på bränsle- och 
kriticitetsfrågor som rör mellanlagring av bränsle vid Clab (114). SSM inhämtade 
information om; hur organisationen arbetar med bränslefrågor, processen och metodiken 
för verifiering av nya bränsletyper och bränsletypsvarianter, kontroll av mottaget bränsle, 
administrativa system, hantering av skadat bränsle, planer för utbränningskreditering och 
kreditering av brännbara absorbatorer (BA), åldringshantering, samt långtidsplaner för 
mellanlagring vid Clab. Vid verksamhetsbevakningen noterade SSM  

x att SKB behöver fortsätta att arbeta med frågor rörande skadat bränsle och 
analysera riskerna som är förknippade med lagring och hantering av detta, 

x att SKB behöver fortsätta arbetet med kompetensuppbyggnad inom området för 
bränsle- och kriticitetsberäkningar, samt 

x att SKB i sitt åldringsprogram för Clab, enligt föreläggande (120), även behöver 
inkludera bränsle, bränslekapsling och stödkonstruktioner för långtidsförvaring av 
det använda bränslet. (114) 

 
SSM har vid tidpunkten för denna SSV konstaterat att SKB:s framdrift i arbetet med 
åldringsprogram inte varit tillfredställande, se vidare område 7.  
 
Av Clabs årsrapport 2013 (121) framgår att aktiviteter för kompetensutvecklingsarbete 
pågår tillsammans med Agrenius Ingenjörsbyrå, att SKB sammarbetar med Vattenfall 
Nuclear Fuel samt att ett samarbete har etablerats med Oak Ridge National Laboratory. 
Det framgår även att samarbetet mellan transportenheten och organisationen vid Clab har 
förbättrats med avseende på bränsle- och kriticitetsfrågor. 
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Kategori-2 händelse om brist i kriticitetsanalys 
SKB har rapporterat en kategori-2 händelse om brist i kriticitetsanalys (122). I samband 
med genomgång av indata till kriticitetsanalyser för Clink upptäcktes en misstänkt brist i 
grundanalyserna. Det konstaterades att det i analyser från år 1991 fanns vissa antaganden 
om materialsammansättningen i BWR normalkasset som inte var fullt ut konservativa. 
Värdena för Mn, Si, C och P har ansatts till dess maxvärden istället för att göra ett 
konservativt antagande där dessa ämnens andel i materialsammansättningen antas vara 
noll. Det mest begränsande fallet är överlapp mellan BWR normalkasset och BWR 
kompaktkassett. Vid beräkningar med ett mindre konservativt antagande så ger detta ett 
tillskott med 700 pcm vilket ger Keff = 0.955. (61) SKB har vidtagit åtgärder. Vattenfall 
Nuclear Fuel har på uppdrag av SKB undersökt de konservatismer som finns i grund-
analysen för referensbränsle Svea-64 och konstaterats att de konservatismer som finns i 
grundanalysen gott och väl täcker upp för den befarade bristen. Nya analyser för referens-
bränsle planeras att tas fram i ett kommande projekt. (122) 

Värdering 
SSM värderar att strålsäkerheten inom området bränsle- och kriticitetsfrågor är 
acceptabel. SSM motiverar detta med att SSM vid granskning av anmälda bränsleärenden 
bedömt att relevanta krav har uppfyllts. SKB har även hanterat händelsen om brist i 
kriticitetsanalys på ett tillfredställande sätt. SKB behöver dock arbeta med problem-
ställningar kopplat till åldringsproblematik, hantering av skadat bränsle samt kompetens-
säkring till följd av generationsväxling för att även på sikt säkerställa att samtliga krav kan 
uppfyllas.  

5.6 Beredskap 

Clab 
I november 2013 genomfördes en inspektion vid Clab vars syfte var att bedöma SKB:s 
förutsättningar för att bedriva en planerad beredskapsverksamhet och att utveckla en 
beredskapsorganisation som utbildas och övas med tillräckliga resurser. (48) SSM:s 
bedömningar resulterade i en rad brister. SSM konstaterade brister i uppfyllandet av krav 
på tydlig ledning och styrning av beredskapsverksamheten samt internrevision av denna. 
Brister identifierades även i uppfyllandet av krav på bemanningen av beredskapsorganisa-
tionen samt kravet på utbildningsplaner för personer ingående i denna. Det saknades även 
utbildning om arbetsformer och strålskyddsåtgärder i en posthaverimiljö. Vid inspektionen 
konstaterade SSM också att centrala kontrollrummet vid Clab saknar skyddsventilation, 
vilket medför att SKB inte kan kontrollera eller övervaka status på anläggningen på ett 
säkert sätt enligt 2 kap. 9 § 6 och 2 kap. 12 § SSMFS 2008:1, för att lämna information till 
SSM om det tekniska läget vid anläggningen. SSM bedömde att strålsäkerhetsbetydelsen 
av bristerna var måttlig. I inspektionsrapporten noterade SSM dessutom ett antal 
förbättringsförslag, både avseende krav som bedömts vara uppfyllda och avseende krav 
där uppfyllnaden bedömts bristfällig. (48)   
 
Inspektionen följdes av ett föreläggande (123) om att vidta åtgärder avseende de brister 
som identifierats. Åtgärderna i föreläggandet omfattade sex punkter som skulle redovisas 
till SSM under 2014. SKB har redovisat åtgärder enligt föreläggandet (124) (125) (126). 
SSM har följt upp och tillstyrkt SKB:s åtgärder avseende utbildning om arbetsformer och 
strålskyddsåtgärder i en posthaverimiljö (127). Övriga delar av föreläggandet har SSM vid 
tidpunkten för denna SSV ännu inte följt upp.  
 
Dispensansökningar från ny beredskapsföreskrift 
Med anledning av den reviderade beredskapsföreskriften, SSM:s föreskrifter (SSMFS 
2014:2) om beredskap vid kärntekniska anläggningar, som trädde i kraft 1 januari 2015 
har SKB ansökt om tillfällig dispens från delar av föreskriften. (128) Flera av kraven som 
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SKB ansökte om dispens från har bäring på kraven på ledningscentral och funktioner och 
utrustning vid denna. Bakgrunden till detta är att SKB planerar att uppföra en ny ordinarie 
ledningscentral i nära anslutning till Clab-anläggningen och har därför tillfälligt flyttat sin 
ordinarie ledningscentral från Äspölaboratoriet till ett konferensrum på Clab.  
 
I september 2014 genomfördes en verksamhetsbevakning vid Clab. Syftet med verksam-
hetsbevakningen var att diskutera frågeställningar kring införandet av SSMFS 2014:2 och 
SKB:s behov av tidsbegränsade dispenser under införandetiden av föreskrifterna vid Clab-
anläggningen. Föreskriften gicks igenom paragraf för paragraf och SKB:s planerade 
åtgärder för kravuppfyllnad diskuterades. (129) 
 
I december 2014 beslutade SSM om dispenser från krav i fyra paragrafer i SSMFS 2014:2 
utifrån SKB:s ansökan (130) (131) (132). Utöver krav rörande ledningscentralen gavs 
SKB dispens från krav rörande tekniska system som verifierar utrymd anläggning, 
skyddsventilation i centrala kontrollrummet och koordinering mellan Clabs beredskaps-
plan och anläggningens plan för fysiskt skydd samt berörda myndigheter och organisatio-
ners beredskapsplaner. 

SFR 
Med anledning av den reviderade beredskapsföreskriften som trädde ikraft 1 januari 2015 
har SSM begärt underlag från SKB om hotkategoriindelning (133). SFR har tidigare 
bedömts falla utanför hotkategoriindelningen i de tidigare beredskapsföreskrifterna, 
SSM:s föreskrifter (SSMFS 2008:15) om beredskap vid vissa kärntekniska anläggningar, 
och har därför varit undantagna dessa föreskrifter samt de krav på beredskap som finns i 
2 kap. 12-13 §§ SSMFS 2008:1 (134) (135). I och med den skärpta kravbilden, genom 
SSMFS 2014:2, vill SSM dock ompröva hotkategoriindelningen av SFR. Den 23 decem-
ber 2014 inkom SKB med dispensansökan för SFR omfattande dispens från samtliga krav 
i SSMFS 2014:2 (136). SSM har vid tidpunkten för denna SSV ännu inte fattat beslut i 
ärendet. 

Värdering 
För Clab värderar SSM att strålsäkerheten vid Clab inom området beredskap är 
acceptabel. Vid en inspektion av beredskapsorganisationen vid Clab i november 2013 
identifierades brister i kravuppfyllnad för flera av de inspekterade kraven. Bristernas 
strålsäkerhetsbetydelse bedömdes som måttliga. SSM kan konstaterat att SKB har 
redovisat svar på föreläggandet inom avsatt tid. SSM har dock vid tidpunkten för denna 
SSV ännu inte följt upp om SKB vidtagit de korrigerande åtgärder som krävs för att 
kraven ska uppfyllas. Denna bedömning gör SSM under våren 2015, varför SSM:s 
värdering av området kan komma att ändras. 
 
För SFR saknas underlag inom området beredskap för att SSM ska kunna göra en 
värdering. Inte värderingsbart. Anläggningen har hitintills haft dispens från kraven på 
området. 

5.7 Underhåll, material och kontrollfrågor med särskilt beaktande av 
degradering pga. åldring 

Clab 
Program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador 
I juni 2013 genomförde SSM en verksamhetsbevakning om program för hantering av 
åldersrelaterade försämringar och skador (åldringsprogram) vid Clab (137). SSM kunde 
konstatera att SKB ännu inte hade ett fullt ut utvecklat åldringshanteringsprogram på plats 
samt att SKB behöver se över omfattning, struktur och systematik för programmet. 
Verksamhetsbevakningen visade därmed att SKB inte tillräckligt beaktat ett tidigare 
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föreläggande från år 2006 (138), varken vad avser åldringshanteringsprogrammets 
omfattning eller tidpunkt då det skulle ha införts vid anläggningen. SSM förelade på nytt 
SKB om att utarbeta och implementera ett åldringsprogram till den 31 december 2014 
(139). SKB redovisade även i november 2013 en handlingsplan med de olika stegen i 
genomförandeprocessen (140). SSM följde upp SKB:s arbete med en verksamhets-
bevakning i januari 2014 (141) och kunde konstatera att handlingsplanen bör ge goda 
förutsättningar för det fortsatta arbetet med att utarbeta och implementera ett 
åldringsprogram. 
 
SSM har i januari 2015 följt upp hur SKB uppfyllt föreläggandet i sin helhet. Som 
underlag till denna bedömning ligger en statusrapport (142) där SKB redogör för vidtagna 
åtgärder till följd av föreläggandet. Av rapporten framgår att det urval som gjorts har 
resulterat i bedömningen att drygt 100 av anläggningens system har betydelse för 
säkerheten och därmed ska ingå i åldringsprogrammet. Av rapporten framgår att SKB i 
december 2014 har genomfört åldringshanteringsanalys för 10 system. SSM kan därmed 
konstatera att föreläggandet inte fullt ut uppfyllts. SSM har även fått detta bekräftat vid ett 
telefonmöte (143) och ett möte (144). SKB har inkommit med en begäran om anstånd och 
förnyad tidsplan för implementeringen av programmet (145).  
 
Bergbesiktningar och kontrollprogram 
SSM har i juli 2011 förelagt SKB om att vidta åtgärder avseende bergbesiktningar och 
kontrollprogram för Clab (146). SKB har åtgärdat merparten av punkterna, men vid 
tidpunkten för denna SSV kvarstår det en öppen fråga för SKB att besvara. Det gäller 
frågan om en reducering av spännkraft för spännstag kan göras utan att funktionen (att 
konsolen ska vara tryckt mot berget i samtliga fall) förloras, se även område 1. Vid 
verksamhetsbevakning om spännstag i oktober 2013 (8) konstaterade SSM att det kvarstår 
för SKB att besvara frågan. 

SFR 
Verksamhetsbevakning underhåll vid SFR 
I december 2014 genomförde SSM en verksamhetsbevakning om underhåll vid SFR (76). 
SSM konstaterade att underhållet vid anläggningen har varit eftersatt före det att SKB tog 
över driften av SFR år 2009 och att det har tagit tid för SKB att inse behoven. Det har 
sedan starten 1988 gjorts löpande ombyggnationer i anläggningen samtidigt som arbetet 
med att göra nödvändiga uppdateringar i anläggningsdokumentation, uppmärkning av 
utrustning och underhållsplaner har varit eftersatt. De underhållsplaner som finns är 
mestadels ärvda från tidigare underhållsystem, ibland kompletterade med 
rekommendationer från leverantörer av utrustning. SSM noterade att förändringar i 
underhållsplaner inte görs strukturerat och dokumentation av förändringar än bristfällig. 
SSM konstaterade att en stor del av underhållsarbetet på SFR är utlagt på entreprenad men 
att detta i nuläget inte avspeglas i de rutiner och instruktioner som finns för 
underhållsområdet. Eftersom det vid SFR endast finns standardkomponenter installerade 
och utrustningen inte är kritisk i ett säkerhetsperspektiv så finns det goda förutsättningar 
för att optimera det förebyggande underhållet vid anläggningen. För att optimera 
underhållet behöver SFR arbeta med att systematiskt analysera och utvärdera det 
förebyggande underhållet med avseende på bland annat intervall för underhållsåtgärder. 
Till detta arbete behöver SKB avsätta resurser. Hittills har resurserna inte varit tillräckliga 
för att täcka behovet avseende arbetet med planer för förebyggande underhåll och att 
komma till rätta med anläggningsdokumentationen. SKB behöver även fundera över 
vilken underhållsstrategi SKB ska ha avseende att genomföra underhåll med egen 
personal eller att köpa in tjänster för detta. SKB är i uppstartskedet för många av de 
förändringar som behöver göras vid underhållsverksamheten vid SFR. En genomtänkt 
strategi för kompetens och bemanning på området är viktigt för det fortsatta arbetet. (76) 
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Den organisationsförändring som genomfördes vid SFR i april 2014, där den tidigare 
teknikenheten delades upp i en enhet för anläggningsutveckling och en renodlad enhet för 
underhåll, har skapat bättre förutsättningar att bedriva en effektiv underhållsverksamhet. 
SSM såg dock allvarligt på att ledningssystemet inte uppdaterats med anledning av 
organisationsförändringen förrän i december 2014. (76) 
 
Verksamhetsbevakning vid SFR inom området berg, betong och kontrollprogram 
I september 2013 genomförde SSM en verksamhetsbevakning riktad mot berg, betong och 
kontrollprogram för SFR (36). SSM konstaterade att det fanns en rad frågor som SKB 
behöver utreda: Täthetskrav för betongfack i BMA. Provtagning och analys av 
utfällningar i miljön bakom tunnelduken för utredning av eventuell påverkan av 
sprutbetong. SKB behöver även ta fram riktvärden (för mätningar av prismor i 
Silokupolen) för förståelse och trender av bergrörelser. SKB saknar en 
besiktningskalender för de betongkonstruktioner i klass A, B och C som ingår i 
kontrollprogrammet liksom för kontroll av infästningsanordningar. Eftersom flera av 
SSM:s synpunkter redan påtalats vid tidigare insatser 2011 och 2012 såg SSM allvarligt 
på att SKB inte i tillräcklig grad arbetat med att åtgärda redan påpekade brister. Enligt 
SKB har de funnit det nödvändigt att prioritera ner vissa åtgärder till följd av andra saker 
som behöver göras vid anläggningen. (36) Enligt SFR Kontrollprograms årsrapport 2013 
arbetar SFR sedan 2013 med frågorna rörande framtagning av riktvärden och analys av 
utfällningar (147). Ingen uppföljning har därefter gjorts från SSM:s sida.  

Värdering 
För Clab värderar SSM att strålsäkerheten inom området underhåll, material och 
kontrollfrågor med särskilt beaktande av degradering p.g.a. åldring för Clab är 
oacceptabelt. SSM motiverar bedömningen genom att Clab i den aktuella tidsperioden 
inte har haft ett program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador i 
tillräcklig omfattning. SKB har heller inte fullt ut genomfört de korrigerande åtgärder som 
krävs för att uppfylla kravet. Detta har även medfört att förelägganden inte uppfyllts. Trots 
att SSM:s omdöme, i enlighet med värderingsskalan, är oacceptabel för den aktuella 
perioden så ser SSM att det arbete SKB hittills gjort, med framtagning av en process och 
metodik för åldringshanteringsanalys, ger goda förutsättningar för det fortsatta arbetet 
med att implementera programmet fullt ut. 
 
För SFR värderar SSM att strålsäkerheten inom området underhåll, material, 
kontrollfrågor med särskilt beaktande av degradering p.g.a. åldring är acceptabel. SSM 
har vid genomförda verksamhetsbevakningar observerat otillräcklig framdrift för arbetet 
med att upprätthålla aktuell anläggningsdokumentation, ledningssystem samt framtagande 
av kontrollprogram för bergkontroll. Om flera brister med liten strålsäkerhetsbetydelse 
inte åtgärdas över tid kan dessa samverka och på sikt få en ökad strålsäkerhetsbetydelse. 

5.8 Primär och fristående säkerhetsgranskning 
SSM har inte genomfört någon tillsyn riktad mot området primär och fristående 
säkerhetsgranskning under den aktuella perioden. 
 
SSM har fått information om att flera år gammal teknisk dokumentation vid SFR inte hade 
genomgått fristående säkerhetsgranskning. Avvikelsen från rutinerna för detta uppstod i 
samband med att SKB övertog driften av SFR från Forsmark Kraftgrupp AB (FKA) och 
all dokumentation skulle göras om. Detta upptäcktes dock först i november 2013. (148) 
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Hantering av anmälningsärenden 
Under 2013 inkom SKB med totalt 20 st anmälningspliktiga ärenden varav tolv rörde 
Clab, fem rörde SFR och tre som berörde båda anläggningarna. SSM beslutade om ej 
granskning för sju av de anmälningar som inkom under 2013. 
 
Under 2014 inkom SKB med totalt 25 st anmälningar varav elva rörde Clab, tolv rörde 
SFR och två som berörde båda anläggningarna. SSM beslutade om ej granskning för tolv 
av de anmälningar som inkom under 2013.  
 
SSM har inte gjort någon djupare värdering av anmälningarnas kvalitet och 
kravuppfyllelse, men noterar (så som i tidigare samlade strålsäkerhetsvärderingar) att det 
alltjämt förekommer sena anmälningar samt att det i vissa anmälda ärenden identifierats 
förbättringsbehov avseende kvalitet. SSM har inte värderat trender över tid. 

Värdering 
SSM har för litet underlag för att kunna göra en värdering av området primär och 
fristående säkerhetsgranskning för den aktuella perioden. Inte värderingsbart.  

5.9 Utredning av händelser, erfarenhetsåterföring samt extern 
rapportering 

 
Utredning av händelser 
Ingen riktad tillsyn har genomförts inom området utredning av händelser.  
 
SSM har inom två ärenden tagit del av fördjupade orsaksanalyser som SKB har genom-
fört: En orsaksanalys med anledning av kategori-2 händelsen om ej uppfyllda krav inom 
IT-säkerhet (50) samt den orsaksanalys som SKB genomfört inom ramen för föreläggande 
om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab 
och SFR (6). SSM anser att dessa två utredningar har hållit god kvalité. 
 
Erfarenhetsåterföring 
Ingen riktad tillsyn har genomförts inom området erfarenhetsåterföring.  
 
Vid tillsyn inom andra områden har SSM dock noterat följande. Vid granskning av 
organisationsförändringen ”Företagsgemensam konstruktionsenhet” (41) konstaterade 
SSM att SKB inte hade omhändertagit erfarenheter från tidigare ändringar som 
identifierats i förstudien till organisationsförändringen.  
 
SKB har i orsaksanalys (52) och åtgärdsprogram (53) identifierat att erfarenhetsåter-
föringsprocessen behöver utvecklas. 
 
Rapportering 
Under den aktuella perioden har SSM noterat att SKB vid ett flertal tillfällen varit sen med 
olika former av rapportering till myndigheten. För SFR omfattar det följande rapportering:  

x Svar på föreläggande om redovisning rörande betydelsen av jordströmmar vid 
SFR (113) 

x SFR - Årsrapport över deponerade volymer, aktivitetsinnehåll och material 
2012 (149) (150). 

x Veckorapport SFR för vecka 39 2013 (151) Detta orsakades av hög 
arbetsbelastning hos handläggaren på SFR. Avdelning S, som normalt 
kontrollerar all rapportering, hade inte heller följt upp detta (152). SKB har 
avvikelsehanterat detta (77). 
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x Rapportering enligt § 4 SSMFS 2008:21 om brister i barriär och dess 
konsekvens på långsiktig säkerhet (34) inkom sent till följd av bristfällig 
kommunikation mellan olika organisationsdelar inom SKB. 
 

För Clab noterar SSM att rapporteringen av kategori-2 händelsen om uppdagat förhållande 
angående spännstag nr 5 i förvaringsdelen (153) endast omfattade konsol nr 5 trots att 
samma brist har uppdagats hos konsol nr 26 och 35. SSM har vid en verksamhetsbevak-
ning haft synpunkter på detta (8). SKB har inkommit med ett förtydligande om att 
bristerna hos samtliga stag kommer att rapporteras gemensamt (154). 
 
För övrigt har SKB uppfyllt kraven på rapportering (veckorapporter, händelserapportering 
och årsrapporter) under den aktuella perioden. 

Värdering 
SSM värderar att strålsäkerheten inom området utredning av händelser, erfarenhetsåter-
föring samt extern rapportering är acceptabel. SSM:s underlag för att göra denna 
bedömning är dock litet då SSM inte har genomfört någon riktad tillsynsinsats på området. 
De konstaterade brister mot kraven på rapportering har därför fått en större vikt i SSM:s 
värdering av området. 

5.10 Fysiskt skydd och informationssäkerhet 

Fysiskt skydd  

Clab 
SSM har genomfört två verksamhetsbevakningar under perioden (155) varav en var 
oannonserad (156). Den första verksamhetsbevakningen syftade till att få en redovisning 
av hur kraven på organisation, ledning och för styrning av den kärntekniska verksamheten 
beaktats vid Clab. SSM konstaterade att Clab har visat att de har processer/rutiner för att 
beakta de krav som SSM ställt på organisation, ledning och för styrning av den 
kärntekniska verksamheten. Den oannonserade verksamhetsbevakningen syftade till att 
kontrollera statusen på larm och CCTV-bevakningen vid ett oannonserat besök. SKB 
uppgav att den bevakningstekniska utrustningen fungerade väl vid Clab. Vid 
tillsynstillfället fann SSM inget som motsade denna bedömning.  
 
SKB har rapporterat kategori-2 händelser rörande det fysiska skyddet vid sju tillfällen 
under 2013  (157) och vid två tillfällen under 2014 (158). Händelserna har i huvudsak rört 
uppkomna tekniska brister i skalskyddet. SSM har följt upp dessa händelser i samband 
med verksamhetsbevakningarna. SSM har konstaterat att SKB har rutiner för att ta hand 
om uppkomna brister vid Clab. 
 
Skyddsobjektsområdet runt Clab har utökats under 2013. Den gemensamma infartsvägen 
till Clab och OKG har fått en fordonskontroll. Denna sköts av OKG. 

SFR 
SSM har under perioden genomfört två verksamhetsbevakningar vid SFR (159) (160). 
Verksamhetsbevakningen vid första tillfället syftade till att få en redovisning av hur 
kraven på organisation, ledning och för styrning av den kärntekniska verksamheten 
beaktats. SSM konstaterade att SKB har visat att de har processer/rutiner för att beakta de 
krav som SSM ställt på organisation, ledning och för styrning av den kärntekniska 
verksamheten. Den andra verkssamhetsbevakningen syftade till att få en redogörelse för 
åtgärder vid förhöjt hot. SSM:s konstaterade att SFR har en plan för åtgärder mot förhöjt 
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hot mot deras verksamhet, vissa dokument och rutiner bör uppdateras då dessa inte följer 
SFR:s plan med årlig uppföljning.  
 
Vidare har SSM genomfört en inspektion (161) vid SFR där syftet var att kontrollera 
uppfyllnaden av föreskriftskravet avseende kontrollerat och registrerat tillträde till skyddat 
område. SSM:s uppfattning är att SKB:s processer och rutiner för kontrollerat och 
registrerat tillträde till skyddat område med tillhörande delar såsom kompetens, 
utrustning/tjänster, utbildningsplaner samt underhåll och fortlöpande kontroller uppfyller 
de föreskriftskrav som finns.  
 
Vid den gemensamma infartsvägen till SFR och FKA har det byggts en fordonskontroll. 
Denna sköts av FKA. 
 
SKB har rapporterat kategori-2 händelser rörande det fysiska skyddet vid två tillfällen 
under 2013 (34) (162) samt vid fyra tillfällen under 2014 (79). Ett par av händelserna 
kommer av att SKB identifierat avvikelser vid en internrevision av säkerhetsskyddet vid 
SFR 2012. Revisionen pekade på brister hos det tidigare bevakningsföretaget och SKB har 
vidtagit åtgärder genom att byta leverantör av bevakningstjänster vid SFR (77). För 
redovisade kategori-2 händelser har SFR visat att man har ett system för att komma till 
rätta med bakomliggande orsaker. Händelserna föranleder ingen vidare åtgärd från 
myndighetens sida. 

Värdering 
SSM värderar att strålsäkerheten inom området fysiskt skydd är tillfredställande vid både 
Clab och SFR. SSM:s underlag från den aktuella perioden är begränsad, men utifrån 
rapporterade kategori-2 händelser samt genomförda verksamhetsbevakningar och 
inspektion finner SSM inte någon orsak att ifrågasätta det fysiska skydd som förutsätts i 
tillståndet för den kärntekniska verksamheten. Då händelser inträffat har SKB vidtagit 
korrigerande åtgärder och SSM finner det troligt att dessa haft avsedd effekt. 

IT- och informationssäkerhet 
SKB har rapporterat kategori-2 händelser rörande IT-säkerhet vid Clab (50) respektive 
SFR (163) där det även konstaterades brister i SKB:s IT-säkerhet gällande uppfyllnad av 
kraven i 9 och 11 §§ i SSM:s föreskrifter om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar. 
Händelsernas grundorsaksanalys pekar på bristande ledning och styrning, bristande 
förståelse av kravbilden och kulturrelaterade problem. 
 
I januari 2013 genomförde SSM en inspektion (75) av IT- och informationssäkerhet vid 
Clab. Vid inspektionen bedömde SSM att SKB inte fullt ut kan möta kraven i 9 och 11 §§ 
SSMFS 2008:12. Vid inspektionstillfället hade dock SKB redan initierat projekt (bl.a. 
ISÄK) för att komma till rätta med bristerna. SSM ansåg därför att om projekten 
genomfördes som planerat hade SKB möjlighet att uppfylla kravet. SSM har sedan dess 
följt upp SKB:s arbete med projektet med ett flertal möten och verksamhetsbevakningar 
(164), (165), (166) och (167). SKB:s framdrift med att åtgärda bristerna har inte varit 
tillfredställande. Verksamhetsbevakningen i juni 2013 följdes av ett föreläggande om att 
SKB skulle vidta kompensatoriska åtgärder samt redovisa en reviderad projektplan (168). 
Vid efterkommande granskning ansåg SSM att SKB genomfört de kompensatoriska 
åtgärder som föreläggandet avsåg och bedömde att åtgärdena vid granskningstillfället var 
tillfredställande.  
 
SSM har genomfört ytterligare två verksamhetsbevakningar (169), (170) under 2014 
gällande uppföljning av projekt ISÄK. Dessa två verksamhetsbevakningar visar på en ny 
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handlingskraft i projektet och flera framsteg har noterats av myndigheten. En ny 
gapanalys och nya projektplaner presenterades på den senaste verkssamhetsbevakningen.  
 
SSM har under 2014 genomfört en inspektion av trådlös kommunikation och 
accesspunkter för Wifi, mobiltelefoni och relaterade IT-system vid Clab (171) som visar 
på att informationssäkerheten inom sakområdet håller en god nivå vid inspektionstillfället. 
I och med att projekt ISÄK har pågått under en längre tid inom verksamheten så noterades 
det att det bland de anställda finns en medvetenhet och acceptans för 
informationssäkerhet. 

Värdering 
SSM värderar att strålsäkerheten inom området informationssäkerhet är acceptabel. Vid 
den inspektion som genomfördes under inledningen av 2013 identifierat brister mot 
kraven i 9 och 11 §§ SSMFS 2008:12. SSM har vid ett flertal möte och verksamhets-
bevakningar följt upp SKB:s framdrift och funnit det anmärkningsvärt att projekt ISÄK 
inte har gjort mer framsteg. SSM:s värdering grundar sig i att SKB har vidtagit 
kompensatoriska åtgärder samt redovisa förnyad projektplan i enlighet med det 
föreläggande som efterföljde inspektionen. Det är även positivt att en ny gapanalys har 
genomfört för att säkerställa att nya hot och att eventuella brister inte har uppkommit 
under projektets gång. Det återstår dock för SKB att genomföra projekt ISÄK i sin helhet 
för att åtgärda de brister som identifierats vid inspektionen i januari 2013 för att SSM:s 
sammanlagda värdering på området informationssäkerhet ska kunna bli högre än 
acceptabel. 

5.11 Säkerhetsanalyser och säkerhetsredovisning 
Säkerhetsredovisning är den centrala anläggningsdokumentation som samlat redovisar 
dels alla de tillståndsvillkor, föreskrifter och andra krav som gäller för en kärnteknisk 
anläggning och dess verksamhet, dels hur dessa krav har tolkats och hur de uppfylls. Innan 
en kärnteknisk anläggning får uppföras och innan ombyggnader eller principiella 
ändringar av den befintliga anläggningen får genomföras ska en preliminär säkerhets-
redovisning sammanställas.  

Clab 
Föreläggande om uppdatering av Clab säkerhetsredovisning 
SSM:s inledande granskning av SKB:s ansökan om uppförande och drift av inkapslings-
anläggningen (Clink) genererade en rad granskningskommentarer som samanställts i 
dokumentet Begäran om komplettering avseende uppförande och drift av inkapslings-
anläggningen (Clink) (172). Våren 2013 genomförde SSM en översyn av befintlig version 
av Clab säkerhetsredovisning och fann att flera av granskningskommentarerna var giltiga 
även för denna. Detta innebär att det finns brister i förhållande till nu gällande föreskrifter 
som SKB behöver åtgärda. SKB förelades därför i beslut SSM2013-2538-1 att uppdatera 
Clab säkerhetsredovisning med avseende på; anläggningens säkerhetsfunktioner och de 
krav som ställs på dessa, inventering av händelser och händelseförlopp samt indelning i 
händelseklasser, principer för indelning i säkerhets- och kvalitetsklasser samt tillämp-
ningen av dessa, användningen av probabilistiska metoder i säkerhetsanalyser, och 
säkerhetsredovisningens aktualitet (173). SSM begärde att SKB senast den 1 november 
2013 skulle redovisa en handlingsplan med specificerade och tidsatta åtgärder för att 
införa ändringarna i säkerhetsredovisningen samt de eventuella andra åtgärder som kan 
följa av dessa ändringar. SKB kom in med en handlingsplan (174), men denna saknade 
dock tidsatta åtgärder varför SSM begärde ett förtydligande avseende tidpunkter i SKB:s 
handlingsplan (175). Den 19 november 2013 redovisade SKB ett förtydligande av tider för 
aktiviteterna i handlingsplanen (176).  
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Vid ett uppföljande möte mellan SSM och SKB i oktober 2014 framkom att SKB endast 
håller tidplan för en av de fem åtgärdspunkterna och att SKB i det fortsatta arbetet inte 
kommer att följa redovisad handlingsplan (18). Mot bakgrund av SKB:s förseningar i 
förhållande till den redovisade tidsplanen fann SSM det nödvändigt att förelägga om en 
slutlig tidpunkt för att åtgärda bristerna. I december 2014 beslutade SSM att SKB senast 
den 7 januari 2016 ska ha redovisa de införda ändringarna i säkerhetsredovisningen samt 
de eventuella andra åtgärder som kan följa av dessa ändringar (177).  
 
Förnyad säkerhetsvärdering av tålighet mot vissa händelser (stresstester)  
Mot bakgrund av olyckan den 11 mars 2011 vid kärnkraftverket Fukushima Dai-ichi och 
det Europeiska ministerrådets överenskommelse om att inleda en översyn av säkerheten 
vid kärntekniska anläggningar genom en samlad risk- och säkerhetsbedömning 
(”stresstest”) av EU:s reaktorer förelade SSM i maj 2011 SKB att genomföra förnyade 
säkerhetsvärderingar av Clab (178). Föreläggandet innebar att förnyade analyser och 
säkerhetsvärderingar skulle genomföras enligt den gemensamma specifikationen för 
stresstester vilken har överenskommits mellan Europas kärnsäkerhetsmyndigheter och 
EU-kommissionen inom ramen för ENSREG. SSM har under 2012 granskat SKB:s 
redovisning av stresstesterna och det identifierades behov av ytterligare analyser inom 
vissa områden (179). SSM beslutade att SKB skulle redovisa en åtgärdsplan för det 
fortsatta arbetet med stresstester för Clab (180). Den åtgärdsplan som SKB redovisade i 
oktober 2012 (181) saknade tidssatta åtgärder och SSM begärde därför att SKB skulle 
uppdatera planen. I maj 2013 redovisade SKB en åtgärdsplan med tidssatta aktiviterer för 
det fortsatta arbetet (182). 
 
SSM har vid tillsyn följt upp framdrift och resultat av SKB:s arbete med stresstesterna 
med verksamhetsbevakningar, en i mars 2013 (183), en i maj 2014 (67) samt som vid ett 
uppföljande möte i oktober 2014 (18).  
 
Vid SKB:s analyser av stresstesterna identifierade SKB behovet av att ta fram ett 
förbättrat underlag för att kunna bedöma risken för bränsleskador och vätgasbildning. 
De analyser som hittills har gjorts har enbart innefattat förlopp som sträckt sig till dess att 
lindriga skador på bränslet börjar inträffa. Av SSM:s rapport från granskningen av SKB:s 
stresstester (179) ansåg SSM att SKB behöver genomföra en förnyad utvärdering av sin 
säkerhetsanalys utifrån den nya referensrapport som behandlar vid vilka temperaturer 
bränslet riskerara att ta skada. SSM har följt SKB:s arbete med frågan (183) (67) (18).  
Vid det uppföljande mötet i oktober 2014 framkom att det var osäkert om SKB kommer 
att slutföra arbetet med att analysera kapslingspåverkan vid hög temperatur respektive 
utsläppskonsekvens vid kapslingspåverkan så som tidigare angivits. Mot bakgrund av de 
skäl som SKB uppgav gjorde SSM bedömningen att detta är en aktivitet som SKB bör 
slutföra (18). SSM har därför i december 2014 i beslut SSM2011-2161-31 (184) förelagt 
SKB att slutföra åtgärden med H5-analyserna och, för bränslet i Clab, redovisa; 
temperaturförloppen när bränsle torrläggs, bränslets påverkan vid hög temperatur, 
utsläppsmekanismer och utsläppsnivå vid kapslingsoxidation.  
 
Mot bakgrund av att ärendet med förnyade säkerhetsvärderingar för Clab sträcker sig över 
flera år och att ytterligare analyser och åtgärder har genomförts från det att de första 
analyserna redovisades bedömde SSM att det finns ett behov av att SKB sammanställer 
resultaten av de förnyade säkerhetsvärderingarna i en skriftlig slutrapport. Föreläggandet 
omfattar därför en punkt om att redovisa en sammanfattning av arbetet med stresstesterna 
i en slutrapport samt även en punkt om att uppdatera säkerhetsredovisningen för Clab 
utifrån resultaten av stresstesterna. (184) 
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SFR 
SFR säkerhetsredovisning 
SSM:s granskning av säkerhetsanalysen SAR-08 efterföljdes 2009 av ett beslut rörande 
säkerhetsredovisningen för SFR (185). Enligt beslutet skulle SKB i samband med ansökan 
om utbyggnad av SFR komplettera redovisningen med; en redovisning av den förväntade 
barriärdegraderingen för förvarsdelen BMA som baseras på samtliga rimligt sannolika 
degraderingsprocesser, en känslighetsanalys av risken för och betydelsen av ändrade 
redoxförhållanden på förvarsdjup samt en utförlig motivering av tillämpligheten för de 
antagna parameterfördelningarna kopplade till grundvattenflödet i förvaret och dess 
närhet, samt en väl underbyggd diskussion om vilka modellvarianter som kan förkastas. 
SKB inkom med svar på föreläggandet i mars 2014 (186) och SSM har meddelat att 
myndigheten kommer att granska SKB:s svar i samband med den kommande 
granskningen av ansökan om utbyggnad av SFR (187). SSM noterar dock att SKB i sitt 
svar på föreläggandets punkt om förväntade barriärdegradering har utgått från att 
befintliga sprickor i BMA (som beskrivs i område 1) har kunnat repareras. 
 
Förslutningsplaner 
Beslutet från 2009 rörande säkerhetsredovisningen för SFR (185) omfattade även en 
redovisning av en entydig och sammanhållen plan för de åtgärder som, i enlighet med 
gällande strålsäkerhetsvillkor, behöver vidtas vid förslutningen av SFR. SSM har under 
2013 avslutat granskningen av SKB:s svar om redovisning av förslutningsplaner (188). I 
granskningen uppmärksammade SSM frågor som behöver belysas ytterligare med hänsyn 
till resultat från kommande utredningar. I samband med beredningen av ansökan om 
utbyggnad av SFR kommer SSM lägga vikt vid att SKB:s redovisade resultat har tagit 
hänsyn till; inverkan av bergspänningarna som kan uppkomma under förvarets 
långtidsutveckling, möjligheten att bergpelaren mellan BLA och BMA utvecklar 
dragspänningar samt de faktiska sprickorna och sprickzonerna i området och dess 
hållfasthetsdegradering med tiden. (188) 

Värdering 
För Clab värderar SSM att strålsäkerheten inom området säkerhetsanalyser och säker-
hetsredovisning är oacceptabel. SSM:s värdering grundar sig på att brister i Clab säker-
hetsanalys och säkerhetsredovisning inte åtgärdats i tillräcklig grad. SKB:s framdrift i 
arbetet med att vidta korrigerande åtgärder i enlighet med förelägganden har varit 
otillräcklig vilket har föranlett att SSM fattat ytterligare beslut både i ärendet om 
föreläggande om uppdatering av Clab säkerhetsredovisning samt i ärendet om förnyad 
säkerhetsvärdering av tålighet mot vissa händelser (stresstester).  
 
För SFR har SSM för lite underlag för att kunna göra en värdering av området 
säkerhetsanalyser och säkerhetsredovisning. Inte värderingsbart. Värderingen grundar sig 
på att SSM ännu inte har granskat SKB:s svar på SAR-08 föreläggandet utan avser att 
göra detta i samband med kommande granskning av ansökan om utbyggnad av SFR. I 
SSM:s granskning av förslutningsplaner identifierades centrala, ej avklarade 
frågeställningar, som SKB behöver redovisa i samband med ansökan om utbyggnad av 
SFR. 

5.12 Säkerhetsprogram 
I juni 2013 genomförde SSM en inspektion (189) för att bedöma hur SKB för Clab 
respektive SFR uppfyller kravet på att anläggningens säkerhet fortlöpande ska analyseras 
och bedömas på ett systematiskt sätt enligt 2 kap. 10 § SSMFS 2008:1. Ett fastställt 
säkerhetsprogram ska finnas för de säkerhetsförbättrande åtgärder, såväl tekniska som 
organisatoriska, som föranleds av denna fortlöpande analys och bedömning. SKB har 
gemensamma rutiner för styrning av arbetet med säkerhetsprogrammen på de båda 
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anläggningarna. Vid inspektionen framkom att det saknades en gemensam syn (på alla 
nivåer inom SKB) på hur rutinen för framtagning av säkerhetsprogram ska tillämpas samt 
vilken roll och inriktning säkerhetsprogrammen vid SFR och Clab ska ha. (189) Följande 
bedömningar och förbättringsbehov identifierades vid respektive anläggning. 

Clab 
Vid inspektionen bedömde SSM att SKB för Clab uppfyller kraven i enlighet med 2 kap. 
10 § SSMFS 2008:1. SSM identifierade dock en hel del förbättringsbehov som SKB bör 
beakta i det fortsatta arbetet med säkerhetsprogrammet för Clab. Karaktären och inne-
hållet, med avseende på förekomsten av tekniska respektive organisatoriska frågor i 
programmet, har varierat mellan de olika åren 2011, 2012 och 2013. SKB behöver få en 
samsyn kring säkerhetsprogrammets inriktning/innehåll med avseende på balansen mellan 
organisatoriska och tekniska frågor, såväl inom Clab som inom hela företaget. SKB 
behöver även förbättra systematiken vad gäller att fånga upp frågor från omvärldsanalys 
samt nya rön från forskning och utveckling. SSM såg även förbättringsbehov vad gäller 
själva genomförandet av aktiviteterna som ingår i programmet. SKB bör för Clab sätta 
tydligare, tidsatta mål och se över behovet av delmål om aktiviteten sträcker sig över flera 
år. SKB behöver försäkra sig om att åtgärder som genomförs får avsedd effekt genom att, 
där så är lämpligt, i högre grad utvärdera aktiviteterna efter genomförande. SKB behöver 
även identifiera orsaker till den bristfälliga framdriften för genomförandet av vissa av 
säkerhetsprogrammets aktiviteter och därefter förbättra framdriften. SSM noterade att det 
är positivt att säkerhetsprogrammet används som ett verktyg för att driva säkerhetshöjande 
förbättringar. (189)  

SFR 
SSM bedömer att SKB vid SFR inte helt uppfyller kraven i enlighet med 2 kap. 10 § 
SSMFS 2008:1 då SKB vid SFR brister i framdriften för genomförandet av 
säkerhetsprogrammets aktiviteter. För att möta kravet på att anläggningens säkerhet 
fortlöpande ska analyseras och bedömas på ett systematiskt sätt, behöver SKB identifiera 
orsaker till den bristfälliga framdriften för genomförandet av säkerhetsprogrammets 
aktiviteter och säkerställa att det finns avsatt tillräckligt med tid och resurser för att 
aktiviteterna i programmet ska kunna genomföras som planerat. SSM bedömde 
strålsäkerhetsbetydelsen av den identifierade bristen som liten i nuläget, men om bristen 
inte åtgärdas kan strålsäkerhetsbetydelsen öka på längre sikt med hänsyn till att väsentliga 
säkerhetsåtgärder kan komma att bli försenade. 
 
SSM har utöver denna brist identifierat en rad förbättringsbehov. Det fanns vid 
inspektionstillfället tankar på att uppdatera säkerhetsprogrammet med två års intervall. 
SKB bör säkerställa att säkerhetsprogrammet vid SFR uppdateras och utvärderas årligen i 
enlighet med kraven. SKB behöver förankra säkerhetsprogrammets betydelse i hela 
organisationen samt säkerställa att åtaganden i programmet tas på allvar. Motiven till att 
frågorna finns i programmet behöver dokumenteras bättre. Dessutom såg SSM samma 
förbättringsbehov som för Clab avseende programmets innehåll, struktur och uppföljning. 
SSM bedömde att SFR utvärderar programmet i god omfattning. (189) 
 
Vid uppföljande verksamhetsbevakning i februari 2014 (77) kunde SSM konstatera att 
SKB hade planer på ett förändringsarbete för att omhänderta brister och förbättringsbehov 
gällande säkerhetsprogrammet vid SFR, men att planerna ännu inte har realiserats. SKB 
hade inte hunnit uppdatera eller ta fram ett nytt säkerhetsprogram för SFR under 2013. 
Enligt SKB pågick arbete med att avsluta och/eller avskriva aktiviteterna i SFR:s senaste 
säkerhetsprogram. (77) Säkerhetsprogrammet för 2014 har sedan fastställts i september 
2014 (190). 
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Värdering 
För Clab värderar SSM att strålsäkerheten inom området säkerhetsprogram är 
tillfredställande. Vid inspektion av Clab säkerhetsprogram bedömde SSM att SKB 
uppfyllde kravet på säkerhetsprogram i enlighet med 2 kap. 10 § SSMFS 2008:1, dock 
med flera förbättringsbehov. 
 
För SFR värderar SSM att strålsäkerheten inom området säkerhetsprogram är acceptabel. 
SSM:s värdering grundar sig på att SSM vid en inspektion bedömt att SKB vid SFR inte 
helt uppfyller kraven i 2 kap. 10 § SSMFS 2008:1, då SKB brister i framdriften för 
genomförandet av säkerhetsprogrammets aktiviteter. SSM konstaterade att SKB behöver 
säkerställa att det finns avsatt tillräckligt med tid och resurser vid SFR för att aktiviteterna 
som ingår i programmet ska kunna genomföras som planerat. Vid tidpunkten för 
inspektionen bedömde SSM strålsäkerhetsbetydelsen av den identifierade bristen som 
liten, men att denna kan öka på längre sikt med hänsyn till att väsentliga säkerhetsåtgärder 
kan komma att bli försenade. SSM har vid uppföljning i februari 2014 konstaterat att SKB 
påbörjat arbetet med att vidta korrigerande åtgärder vad gäller innehåll, arbetssätt och 
framdrift. SSM konstaterar dock att SKB frångått kravet på att uppdatera programmet 
årligen, vilket är en brist i förhållande till kravtexten. Denna typ av problematik borde 
dock vara möjligt att komma till rätta med till nästkommande år. 

5.13 Hantering och förvaring av anläggningsdokumentation 
Ingen tillsyn har bedrivits inom området under den aktuella perioden. 

Värdering 
SSM saknar underlag för att kunna göra en värdering på området. Inte värderingsbart.  

5.14 Hantering av kärnämne och kärnavfall samt avveckling 

Clab 
I juni 2013 anmälde SKB en anläggningsändring där ett nytt system, system 374, ska 
införas på Clab för extra rening av utsläppsvatten (191). De frågor som berör avfall och 
hantering av avfallet (inklusive avfallsplan) som kommer att genereras från systemet har 
granskats av SSM (192). Vid granskningen fann SSM att provdrift av systemet i syfte att 
framställa koncentrat var motiverat för att kunna fastställa koncentratets nuklidinnehåll 
och kemiska sammansättning. SSM bedömde att provingjutning av koncentrat 
tillsammans med jonbytarmassa i betongkokiller, inte får genomföras förrän analys och 
värdering av koncentratet har genomförts och SKB har fått SSM:s utlåtande om 
genomförda analyser av koncentratet och värdering av ingjutning.  
 
I april 2014 genomförde SSM en verksamhetsbevakning på Clab med inriktning på 
avfallsfrågor (193). Verksamhetsbevakningen gav SSM en bild av hur SKB i dagsläget 
hanterar uppkommet avfall samt aktuella frågeställningar inom avfallsområdet. Utifrån 
verksamhetsbevakningen gör SSM observationen att processer och hanteringen av avfall 
vid Clab verkar fungera tillfredställande och att principer för avfallsminimering tillämpas. 
SSM konstaterar att Clab fortfarande i hög grad är beroende av OKG för frågor rörande 
avfallshanteringen vid anläggningen, exempelvis för transport av avfallskollin, 
nuklidspecifika gammamätningar, hantering av lågaktivt avfall, mellanlagring av 
avfallskollin inför transport till SFR samt deponering av lågaktivt avfall på markförvaret 
för lågaktivt avfall. Ett exempel på beroende av OKG är att av de sju typbeskrivningar 
som används för avfall från Clab är fyra typbeskrivningar från OKG. Typbeskrivningar 
som används på Clab är C.02, C.23, C.24, O.07, O.12, O.60 och O.61. C.24 är dock ännu 
inte en godkänd typbeskrivning. 
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Vid verksamhetsbevakningen (193) framkom att systemkonstruktionen för nytt system för 
hantering av avfall membranfiltrering (system 374) kommer att ändras och att projektet 
har gjort ett omtag. SSM ansåg att det är lämpligt att SKB drar tillbaka den anmälan som 
tidigare gjorts och på nytt anmäler en anläggningsändring så snart en ny systemlösning är 
framtagen. SKB inkom med ett återtagande av anmälan i juni 2014 (194) och en 
avvikande avfallsplan inkom i november 2014 (195).  

SFR 
SSM:s underlag för tillsyn över uppkommet avfall vid SFR är litet då det genereras 
mycket små mänger avfall vid anläggningen. SSM gör gränsdragningen att det avfall som 
slutförvaras vid SFR utgör anläggningens driftverksamhet och tillsynen av detta ingår 
därför i område 4. 
 
Vid ett möte (196) under 2014 informerades SSM om att dränagevatten från SFR ska 
omhändertas vid FKA. SKB undrade vilken formell hantering som krävs av SKB och 
FKA. SSM lyfter fram att särskild avfallsplan från SFR behövs för detta dränagevatten.  I 
juni 2014 inkom SKB med en särskild avfallsplan för dränagevatten (197). Avfallsplanen 
beskriver det uppkomna dränagevattnet och de hanteringssteg som följer hos FKA. 
Avfallsplanen pekar på flera val av omhändertagande utifrån slutligt bestämt 
aktivitetsinnehåll. Den slutgiltiga aktivitetsbestämningen inkluderas inte i denna 
avfallsplan (197). SSM konstaterar att några av de utpekade alternativen för slutligt 
omhändertagande kräver formell hantering mot FKA och SSM.  

Värdering 
För Clab värderar SSM att strålsäkerheten inom området hantering av kärnämne och 
kärnavfall är acceptabel. SSM motiverar detta med att hanteringen av avfall inom 
anläggningen Clab i stort fungerar tillfredställande. SSM ser dock att SKB i hög grad är 
beroende av att använda OKG för vissa tjänster avseende avfallshanteringen. För den 
aktuella perioden har SSM inget underlag från tillsyn rörande hantering av kärnämne vid 
Clab. 
 
För SFR har SSM för lite underlag för att göra en värdering av området hantering av 
kärnämne och kärnavfall. Inte värderingsbart. Ingen tillsyn har bedrivits för att följa upp 
hur det avfall som uppkommer vid anläggningen omhändertas. De avfallsfrågor som rör 
slutförvaring av kärnavfall vid anläggningen är inkluderat i område 4, driftverksamheten. 

5.15 Kärnämneskontroll, exportkontroll och transportsäkerhet 

Kärnämneskontroll 

Clab 
SKB har under perioden 2013-2014 regelbundet rapporterat förändringar av innehav av 
kärnämne (198), (199) och den information som krävs i enlighet med tilläggsprotokollet 
(200), (201), (202), (203) samt informerat EU-kommissionen om sitt ramprogram (204), 
(205), (206). 
 
Vid samtliga internationella inspektioner (207), (208), (209), (210) har SSM kunnat 
konstatera att anläggningens bokförda innehav av kärnämne stämde överens med 
myndighetens register och med genomförda verifieringar. Allt kärnämne var tillgängligt 
för verifiering och det fysiska innehavet stämde överens med bokfört innehav både till 
antal och till position. SKB hade vid samtliga inspektioner ställt upp med personal med 
tillräcklig kompetens och tillräckliga befogenheter för att inspektörerna skulle kunna 
fullgöra sina uppgifter. Likaså har de extrainsatta internationella inspektionerna vid Clab 
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(211) och (212), föranledda av ett problem med IAEA:s övervakningsutrustning vid ett av 
kärnkraftverken, kunnat genomföras utan anmärkning. Avseende verksamheten 20133 har 
även IAEA och EU-kommissionen utfärdat ett formellt meddelande att de inte har några 
anmärkningar avseende kravuppfyllnad (213), (214), (215).  
 
Vid de två oannonserade inspektionerna (208) och (210) var det inledningsvis problem för 
anläggningen att komma i kontakt med en alternativ kontaktperson, då de ordinarie ej var 
närvarande. Den primära kontaktpersonen kunde lösa problemet via telefon, och efter den 
senaste oannonserade inspektionen har SKB vidtagit åtgärder och utsett fler 
kontaktpersoner4 vid Clab för att underlätta tillträdet i framtiden för de internationella 
inspektörerna. Själva inspektionerna avlöpte väl och de internationella inspektörerna har 
vid båda tillfällena kunnat få tillgång till allt efterfrågat material.  

SFR 
SFR omfattas idag inte av kärnämneskontroll, då de inte har rapporterat innehav av 
kärnämne. IAEA har ändå möjlighet att initiera en kontroll under kompletterande tillträde 
i enlighet med tilläggsprotokollet mellan IAEA och Sverige. Under den aktuella perioden 
har ingen sådan inspektion skett.  

Värdering 
För Clab värderar SSM att strålsäkerheten inom området kärnämneskontroll och 
exportkontroll är tillfredsställande. SSM motiverar detta med att myndigheten under den 
aktuella tidsperioden har fått rapporter i enlighet med gällande internationella avtal och 
nationellt regelverk samt att de internationella inspektionerna har kunnat genomföras utan 
anmärkningar avseende kravuppfyllnad.  
 
För SFR saknas underlag för att göra en värdering inom området kärnämnes- och 
exportkontroll eftersom ingen inspektion i enlighet med tilläggsprotokollet har genomförts 
under den aktuella perioden. Inte värderingsbart. 

Transportsäkerhet 
Som en del av SKB:s verksamhet ingår transport av radioaktiva ämnen på uppdrag av 
främst de svenska kärnkraftverksanläggningarna, men även på uppdrag av annan 
kärnteknisk verksamhet eller verksamhet med strålning. Kärnämne och kärnavfall 
transporteras enligt KTL och strålkällor samt kontaminerad utrustning transporteras enligt 
SSL. Använt kärnbränsle transporteras till sjöss med SKB:s fartyg M/S Sigrid (tidigare 
med fartyget M/S Sigyn) under SKB:s tillstånd i enlighet med SKB:s transporthandbok. 
Denna SSV omfattar dock endast verksamheten vid anläggningarna Clab och SFR. 
 
Sett ur ett transportsäkerhetsperspektiv så har anläggningen SFR ett relativt sett litet 
ansvar och skyldighet då SFR så gott som uteslutande endast är mottagare av radioaktiva 
ämnen. Clab har precis som SFR främst en mottagarroll, men kan även agera avsändare 
(främst av tömda transportbehållare). Transportverksamheten sker enligt SKB:s 
transporthandbok. 
 
Under den aktuella perioden har SSM inte genomfört tillsyn i form av inspektioner eller 
verksamhetsbesök med transportperspektiv riktade mot SKB:s anläggningar SFR och 
Clab. SKB har rapporterat avvikelser samt löpande årsrapportering för transport 
verksamheten vid såväl SFR som Clab (216) (217). Denna rapportering bedöms som bra, 
då SKB utförligt och föredömligt beskriver de avvikelser och den verksamhet dessa berör. 

3 Meddelandet avseende 2014 har ännu inte ankommit SSM vid denna rapports publicering  
4 Efter inspektionen 2013 utökades antalet med två från driften, nu totalt fyra kontaktpersoner. 
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Värdering 
Vid anläggningarna Clab och SFR värderar SSM att strålsäkerheten inom området 
transportsäkerhet är tillfredställande. SSM:s underlag för att göra denna värdering är 
avgränsad till att enbart omfatta rapporterade avvikelser och årsrapportering. SSM 
bedömer att den rapportering som inkommit avseende transportverksamheten har varit av 
god kvalitet.  

5.16 Strålskydd inom anläggningen 
Tillsynsunderlaget består av de, i enlighet med SSM:s föreskrifter om personstrålskydd i 
verksamhet med joniserande strålning vid kärntekniska anläggningar (SSMFS) 2008:26 
till SSM, inlämnade årsrapporter rörande strålskyddet vid Clab och SFR för åren 2013 och 
2014 (218), (219), (220). Rapporterna innehåller en utvärdering av verksamheten, 
inklusive dess mål och styrmedel (den senare även kallat ALARA-arbetet).  
 
Under 2013 gjordes två verksamhetsbevakningar rörande strålskyddsverksamheten vid 
SFR (221) respektive Clab (222). Anläggningarna har gemensam strålskyddsföreståndare 
som den mesta tiden är stationerad vid anläggningen i Clab. Detta förfarande är enligt 
SKB motiverat av de dosbilder som de båda anläggningarna uppvisar, vilket SSM delvis 
kan hålla med om. Strålskyddsföreståndaren gör också regelbundna besök vid SFR och 
ska även finnas tillgänglig i övrigt vid behov.   

Clab 
För Clab har alla mål och nyckeltal för ALARA-arbetet uppfyllts under både 2013 och 
2014. Under 2013 har doserna för Clab varit 19,9 mmanSv och för 2014, 22,7 mmanSv, se 
Figur 1 nedan. Den högsta individdosen på Clab har varit 2,0 mSv för 2013 samt 2,8 mSv 
för 2014. Kontrollmätningar av internintag har inte visat något resultat över 
rapporteringsgränsen 0,25 mSv.  

 
 
Figur 1 Kollektivdoserna vid Clab från 2007 till 2014. 

Den verksamhetsbevakning av personstrålskydd på Clab som genomfördes i april 2013 
syftade till att inhämta information om anläggning, processer och hur styrning av 
personstrålskyddet genomförs (222). SSM fann att strålskyddsaspekterna är integrerade i 
verksamheten och att det finns en skyddsgrupp för övergripande och operativa 
strålskyddsfrågor. Strålskyddsföreståndaren är placerad på Clab och är integrerad i 
verksamheten. Samverkan sker med OKG:s skyddsorganisation. Styrande dokument finns 
för verksamheten och både egen och inhyrd skyddspersonal har lång erfarenhet av 
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strålskyddsfrågor. De som intervjuats uppfattar strålskyddspersonalen som kompetent och 
stödjande. Samverkan sker med OKG inom dosimetri och instrumentfrågor och styrs av 
ett avtal. SSM observerade dock en rad förbättringsbehov: Riskinventering genomförs 
tillsammans med dosrats- och kontaminationsmätningar. Dokumentationen är lättill-
gänglig på Clab:s intranät. Kontaminationskontrollen genomförs bara på golvytor, detta 
kan medföra att fundament, rör mm kan vara kontaminerade utan att det upptäcks. 
Statistik för personalens kontaminationsmätningar i de inre- och yttre kontaminations-
monitorerna genomförs inte. Daglig funktionskontroll av dosratsinstrument som används 
av driftpersonalen genomförs inte så som det anges i instruktionen. De planeringsvärden 
som anges för Clab är samma som OKG använder men för Clab:s verksamhet är dessa 
nivåer inte utmanande. ALARA-programmet är inte tillräckligt känt i organisationen. Vid 
behov av att genomföra medvetna avsteg från instruktioner gavs olika svar på vilka regler 
som gäller. 

SFR 
För SFR har mål och nyckeltal ej uppfyllts helt för 2013 på grund av en avvikelse där en 
riskinventering i klassade utrymmen var äldre än två år. SFR hävdade dock att man 
vidtagit åtgärder för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Även för 2014 hade SFR en 
avvikelse i mål och nyckeltal på grund av avsaknaden av en handhavandeinstruktion för 
en ny strykprovsutrustning. Resultat från övervakning av strålmiljön utanför kontrollerat 
område som visar att under 2013 och 2014 har ingen förhöjning över normal bakgrund 
detekterats vid de mätningar som har utförts. Rapporterade doser till personal har för SFR 
varit 0 mmanSv för 2013 och 0,2 mmanSv för 2014. Dosbidraget för personalen vid SFR 
domineras helt av dosen från radon (218), (220). Hur stort detta bidrag till dosen ger 
återstår att utreda då detta dosbidrag normalt inte registreras med de dosimetrar som 
används. Den dos som mäts och rapporteras till nationella dosregistret inkluderar alltså 
inte dosen från radon.   
 
Den verksamhetsbevakning som genomfördes i januari 2013 (221) var myndighetens 
första tillsynsbesök med inriktning på personstrålskydd efter det att SKB tog över driften 
av SFR 2009. Tillsynsinsatsen visar på en i stort välfungerande strålskyddsverksamhet, 
även om några observationer kan vara av viss betydelse för strålsäkerheten. Lokalt vid 
anläggningen utgörs strålskyddskompetensen i huvudsak av en strålskyddsingenjör. 
Bevaknings- och driftpersonal har endast övergripande mätteknisk kunskap och 
strålskyddsföreståndaren inte är fysiskt placerad vid anläggningen. Detta kan i vissa lägen 
skapa ett beroendeförhållande till inhyrd personal både vad gäller resurs och kompetens. 
Frånvaron av dataförbindelse mellan anläggningsdelarna ovan respektive under jord får 
till följd att personalen inte direkt har tillgång till information och instruktioner som kan 
vara av betydelse för strålsäkerheten. I det ALARA-program som finns för SFR har man 
planerat för inköp av nya instrument varav ett demonstrerades vid besöket. De 
instruktioner som finns för verksamheten är i de flesta fall uppdaterade och de som inte 
var uppdaterade beräknades bli klara inom kort. 

Värdering 
För både Clab och SFR värderar SSM att strålsäkerheten inom området personstrålskydd 
är tillfredställande. SSM motiverar värderingen med att SSM utifrån genomförda 
verksamhetsbevakningar anser att strålskyddsverksamheten vid Clab respektive SFR  
i stort fungerar tillfredställande. Stråldoserna vid Clab har visat en minskande tendens 
under senare år men under 2012 ökade kollektivdosen för att sen minska 2013 och öka 
något under 2014. Detta orsakades bland annat av arbeten med sanering och invändig 
inspektion av en tank samt sanering och service av bränslehissbassäng. Det pågår ett 
arbete för ständigt förbättring och utveckling av strålskyddet i anläggningarna. 
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5.17 Utsläpp, omgivningskontroll och friklassning 
Utsläpp 
Enligt SSM:s föreskrifter ska utsläpp från kärntekniska anläggningar begränsas, övervakas 
genom mätning och rapporteras. Begränsningen av utsläpp ska baseras på optimering av 
strålskyddet och med användande av bästa möjliga teknik. Dessutom ska det i föreskriften 
fastställda gränsvärdet 0,1 mSv per år för dos till allmänheten från alla anläggningar på 
samma förläggningsplats innehållas. De faktiska utsläppsnivåerna ligger långt under 
denna nivå och det är därför inte denna gräns som är styrande i arbetet med utsläpps-
begränsning. Istället förväntas de kärntekniska anläggningarna ständigt arbeta med 
utsläppsbegränsande åtgärder så långt som rimligt möjligt genom att använda bästa 
möjliga teknik. Utsläppen som årligen rapporteras till SSM ska redovisas som 
aktivitetsutsläpp och som dos till allmänheten, och detta ska göras uppdelat per 
utsläppskanal. 

Clab 
SKB har rapporterat den beräknade dosbelastningen från Clab under 2013 (223) och 2014 
(224). Precis som tidigare år är bidraget från Clab mycket lågt jämfört med bidragen från 
OKG:s anläggningar. Den sammanlagda dosbelastningen från OKG:s och SKB:s 
anläggningar är med mycket god marginal under 0,1 mSv/år. Övrig tillsyn som utförts är 
stickprov av utsläppsvatten för Clab (225) (226). Clab skickar två representativa 
månadsprov, ett på våren och ett på hösten samt ett årsprov som representerar alla utsläpp 
som gjorts under året. 
 
Under hösten 2014 upptäckte Clab att ett fel i utsläppsrapporterna från åren 2010-2014. 
Felet berodde på en felkalibrerad utsläppsmätare vilket Clab nu har åtgärdat och SKB har 
skickat in korrigerade utsläppsrapporter för de aktuella åren (227). 

SFR 
När det gäller SFR har inga aktivitetsutsläpp till luft skett och utsläpp av aktivitet till 
vattenrecipienten (Östersjön) är små samt samlas i tankar och släpps ut via FKA. Under 
2013 skickades inget vatten till FKA (228) (4) medan det under 2014 skickades en liten 
mängd vatten till FKA (229) (230). SKB anlitar FKA för indunstning av vattnet och det 
som blir kvar släpps ut tillsammans med vatten från FKA via deras utsläppskanal och går 
inte att särskilja från FKA:s utsläpp. SKB anser därför att det finns svårigheter att tillämpa 
SSM:s föreskrifter om skydd av människors hälsa och miljön vid utsläpp av radioaktiva 
ämnen från vissa kärntekniska anläggningar, SSMFS 2008:23, då det gäller att kontrollera 
utsläpp av vatten från SFR. 
 
Omgivningskontroll Clab och SFR 
Omgivningskontrollen ger en fortlöpande beskrivning av halter av olika radionuklider i 
anläggningens omgivande miljö och kan ses som ett komplement till utsläppskontrollen 
som beskriver utsläppens storlek och omfattning. Det program (231) som anläggningen 
följer har utarbetats av SSI och är kopplat till SSMFS 2008:23. Eftersom SKB köper 
tjänsten omgivningskontroll av FKA respektive OKG så är det 27 § SSMFS 2008:23 som 
bedöms. 
 
Omgivningskontrollprogrammet omfattar både den terrestra och den marina delen av 
miljön och gäller för hela området där OKG respektive FKA är beläget och där Clab och 
SFR utgör en av anläggningarna. Eftersom omgivningskontrollprogrammen är 
gemensamma för respektive förläggningsplats så har Clab och SFR skickat in en kopia av 
OKG:s respektive FKA:s redovisningar för de aktuella åren  (232) (233) (234) (235) (236) 
(237) (238). 
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Under hösten 2012 genomfördes en EU-verifikation av Clab där man gick igenom både 
utsläppssidan och omgivningsdelen av anläggningen (239). Slutrapporten från EU-
kommissionen gav några rekommendationer till Clab. Bland annat att de tillsammans med 
SSM skulle arbeta för att ta fram ett bättre avpassat nuklidbibliotek för analys av 
utsläppsprover. SSM har ännu inte följt upp denna rekommendation. 
 
Friklassning 
SKB anlitar OKG för friklassning av material från Clab (193). Ingen tillsyn har bedrivits 
inom området friklassning. 

Värdering 
För både Clab och SFR värderar SSM att strålsäkerheten inom området utsläpp och 
omgivningskontroll är tillfredställande. SSM motiverar värderingen med att SKB uppfyllt 
rapporteringskraven enligt 25 § SSMFS 2008:23. Utifrån den tillsyn som är genomförd 
mot SKB:s anläggningar anser SSM att arbetet inom både utsläppskontroll och 
omgivningskontroll har genomförs på ett tillfredställande sätt. 

6 Samlad strålsäkerhetsvärdering 
Så som beskrivits i bilaga 1 bygger SSM:s tillsynsmodell på tillståndshavarens fulla 
ansvar för att verksamheten drivs på ett sådant sätt att strålsäkerheten tryggas och gällande 
krav uppfylls. SSM:s tillsyn är inte heltäckande utan det görs ett urval av vilka områden 
och krav som ska ingå i tillsynen för den aktuella perioden. Men; utifrån den tillsyn och 
bedömning av kravuppfyllnad som gjorts under den aktuella perioden ser dock SSM 
följande samband och trender:  
 
SKB förmår inte att i tillräcklig grad identifiera brister i den egna verksamheten. SSM har 
under det senaste två årens tillsyn av SKB:s verksamhet identifierat brister av varierande 
grad och inom flera områden. SSM anser att SKB ofta har ett reaktivt agerande och att det 
många gånger är SSM som genom tillsyn påpekar brister och behov av analys och 
värdering av frågor av betydelse för strålsäkerheten på kort och lång sikt. För att stärka 
förmågan att identifiera brister har SKB i åtgärdsprogrammet (53) bland annat redovisat 
aktiviteter med förändrat arbetssätt med kravhantering, förändrat revisionsprogram samt 
insatser för att öka förståelsen för kärnteknisk verksamhet. 
 
SKB har svårt att följa de handlingsplaner som upprättats vilket medför att brister i 
kravuppfyllnad inte åtgärdats i tillräcklig grad. SKB har i ett flertal ärenden förelagts att 
redovisa handlingsplaner för arbetet med att åtgärda brister i verksamheten. Den 
orsaksanalys (52) som SKB genomfört pekar på att det är en rad orsaker som samverkar 
och leder till att SKB har svårt att få framdrift. 
 
Kända fel och avvikelser åtgärdas inte i tillräcklig omfattning. SSM har vid inspektion av 
internrevisionsverksamheten konstaterat att ett stort antal avvikelser inte var åtgärdade 
inom utsatt tid. Brister fanns även i uppföljning av vidtagna åtgärder då effektutvärdering 
inte görs. Det är även viktigt att SKB ser över revisionsprogrammets ändamålsenlighet. 
 
Ledningssystemet har i vissa avseenden inte varit tillräckligt tydligt med avseende på 
ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden. Detta har även avspeglats i styrningen 
och hanteringen av säkerhetsfrågor i praktiken. I vissa fall har en försvårande faktor varit 
svagheter i förståelsen för och/eller ägandeskapet av frågorna. I andra fall har svagheter i 
hantering av säkerhetsfrågor främst haft sin orsak i kompetens- och bemanningsfrågor. 
SKB:s orsaksanalys pekar bland annat på att det sedan SKB övertog driften av 
anläggningarna varit svårt att få tillräcklig fackkompetens till anläggningarna. 
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Utifrån strålsäkerhetsvärderingen inom de 17 områdena ser SSM följande observationer 
specifika för tillsynen vid anläggningen Clab:  

x genomförda åtgärder för att utarbeta och implementera ett program för hantering 
av åldersrelaterade försämringar och skador har inte varit tillräckliga, 

x ökat moderniseringsbehov till följd av förlängd drifttid, 
x organisation för haveriberedskap har inte varit tillräckligt utvecklad, 
x behov av översyn av säkerhetsanalys och säkerhetsredovisning, 
x behov av att stärka arbetet med att värdera och hantera skador i anläggningen 

samt förbättra framdriften för denna typ av utredningar. 
 
Utifrån strålsäkerhetsvärderingen inom de 17 områdena ser SSM följande observationer 
specifika för tillsynen vid anläggningen SFR: 

x bristande framdrift inom en rad områden, exempelvis uppdateringar av 
ledningssystem, framtagande av kontrollprogram samt genomförandet av 
aktiviteter ingående i SFR säkerhetsprogram,  

x behov av att se över resursbehov, 
x otillräckligt uppdaterad anläggningsdokumentation sedan många år tillbaka,  
x ökat moderniseringsbehov till följd av förlängd drifttid, 
x behov av att stärka arbetet med att värdera och hantera frågor av betydelse för 

långsiktig säkerhet vid SFR, 
x behov av att tydliggöra ansvarsförhållanden och styrning under driften av SFR 

med hänsyn till förvarets långsiktiga säkerhet. 
 
Det föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av Clab och SFR (6) 
som beslutades om i april 2014 syftade till att få SKB att ta ett helhetsgrepp på de brister 
som finns i verksamheten och utreda sambandet mellan dessa och verksamhetens 
organisation, ledning och styrning. Vid granskningen av SKB:s orsaksanalys och 
åtgärdsprogram bedömde SSM att SKB, om samtliga åtgärder får avsedd effekt, har 
förutsättningar att komma tillrätta med bristerna i kravuppfyllnad. Dock är de symptom 
avseende resurser som framkom av orsaksanalysen inte tydligt omhändertagna i SKB:s 
åtgärdsprogram. Utifrån sammanställningen av observationer i denna SSV har bilden 
stärkts att SKB behöver arbeta med att säkerställa erforderlig kompetens och bemanning. 
 
Utifrån den samlade strålsäkerhetsvärderingen ser SSM att SKB i högre grad behöver: 

x förbättra ledning och styrning, 
x förbättra uppföljningen av säkerhetsarbetet i verksamheten, 
x etablera ett systematiska arbetssätt för kravhantering och tillämpning av krav, 
x förbättra systematik kopplat till ledningssystem, internrevisioner och 

erfarenhetsåterföring, 
x stärka förmågan att identifiera fel och brister, 
x eftersträva ett proaktivt förhållningssätt i säkerhetsarbetet, 
x förbättra förmågan att värdera säkerhetspåverkan av tekniska frågor, 
x säkerställa erforderlig kompetens och tillräckliga resurser inom alla delar av 

organisationen, samt 
x fortlöpande utvärdera organisationens ändamålsenlighet. 

 
SSM:s samlade värdering är att verksamheten vid Clab och SFR inte i tillräcklig 
omfattning uppfyller kraven på strålsäkerheten. SKB behöver stärka förmågan att driva 
och utveckla verksamheten på ett strålsäkert sätt. Värderingen för respektive område 
varierar mellan oacceptabelt, acceptabelt och tillfredställande. SSM konstaterar samtidigt 
att det vid SKB pågår ett omfattande arbete med att komma till rätta med identifierade 
brister, bl.a. genom framtagna åtgärdsplaner och verkställandet av dessa. Inför 
tillståndsprövningarna för utbyggnaden av SFR respektive byggandet av en inkapslings-
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anläggning invid befintliga Clab behöver SSM utöka tillsynen mot SKB inom vissa 
områden. Dels för att verka pådrivande i SKB:s arbete med att komma till rätta med 
bristerna. Dels för att få bättre underlag till ställningstagandet vid prövning av tillstånden 
för anläggningarna. 
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Bilaga 1 – SSM:s tillsynsmodell 
 
Tillståndshavaren har det fulla ansvaret för att verksamheten bedrivs på sådant sätt så att 
strålsäkerheten tryggas och att gällande krav uppfylls. SSM:s tillsyn syftar till att bedöma 
verksamhetsutövarens förmåga att leda och styra verksamheten utifrån ett 
strålsäkerhetsperspektiv. Det innebär att verksamhetsutövarens ledning och styrning är 
ändamålsenlig och omfattar en väl utvecklad egenkontroll, samt ger önskad effekt. SSM:s 
tillsyn är såväl övergripande genom att bl.a. kontrollera ledningssystem, som detaljerad 
genom att stickprovsvis kontrollera specifika tillämpningar. Tillsynen syftar till att 
verifiera att strålsäkerheten upprätthålls och utvecklas. Detta görs genom att  
 

x kontrollera att lagar, förordningar, föreskrifter, villkor och andra krav efterlevs, 
x följa verksamheten hos utövarna som en grund för det pådrivande och 

förebyggande arbetet. 
 

I frågor som gäller integritet hos mekaniska anordningar tillämpar SSM en tillsynsmodell 
som även inkluderar att oberoende ackrediterade kontrollorgan granskar underlag och 
övervakar vissa uppgifter för att bedöma överensstämmelse med SSM:s föreskrifter.  
Tillsyn och bedömningar av kravuppfyllnad som SSM har gjort i vissa typer av ärenden är 
relevanta och tillämpliga fram till dess någoting har inträffat eller uppdagats som ger 
anledning att ifrågasätta tidigare tillsynsresultat. Även utan denna typ av ny kunskap 
måste tidigare tillsynsresultat kunna omvärderas i de fall det gått så lång tid att den 
aktuella verksamheten kan ha förändrats på ett påtagligt sätt. Endast undantagsvis kommer 
SSM:s tillsyn att täcka ett område fullständigt. När det saknas aktuella tillsynsunderlag 
som tar ställning till kravuppfyllnaden och SSM inte har några indikationer på att kraven 
inte är uppfyllda, exempelvis från tillsyn inom andra delar av det aktuella området, 
förutsätts kraven vara uppfyllda.  


