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Struktur F-PSAR SFR 
 
Första preliminär säkerhetsredovisning  

Allmän del 1: Anläggningsutformning och drift  

• Kap 1 - Inledning 
• Kap 2 - Förläggningsplats 

• Kap 3 - Konstruktionsregler 

• Kap 4 - Anläggningens drift 

• Kap 5 - Anläggnings- och funktionsbeskrivning 
• Kap 6 - Radioaktiva ämnen 

• Kap 7 - Strålskydd 

• Kap 8 - Säkerhetsanalys för driftskede 
• Kap 9 - Mellanlagring av långlivat avfall 
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Struktur F-PSAR SFR 

Preliminära typbeskrivningar  

• BWR-reaktortankar exklusive interndelar 

• Skrot i fyrkokill 

• Härdkomponenter i ståltankar 

 

Preliminära systembeskrivningar  

Systembeskrivningar tas fram senare och 
kommer ingå i PSAR 
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Referenser till allmän del 1 
• Tolkning och tillämpning av krav i SSMFS 
• Principer och metodik för säkerhetsklassning 
• Säkerhetsklassning för projekt SFR-utbyggnad 
• Acceptanskriterier för avfall 
• Preliminär plan för fysiskt skydd för utbyggt SFR (sekretessbelagt) 
• Förslutningsplan  
• Metod och strategi för informations- och IT-säkerhet 
• Dosbudget vid drift av utbyggt SFR 
• Säkerhetsanalys för driftskedet 
• Låg- och medelaktivt avfall i SFR. Referensinventarium för avfall 2013 
• Nuklidinventarium för ansökan om ett utbyggt SFR 
• Ansökansinventarium för mellanlagring av långlivat avfall i SFR 
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Radiologisk områdesklassning (kap 7) 

Dosrat Färg 

0 Vit 

<0,025 mSv/h Blå 

0,025-1,0 mSv/h Gul 

>1 mSv/h Röd 



Säkerhetsanalys för driftskedet (kap 8) 

• Anläggningen har låga källtermer och avfallet saknar drivkrafter för 
utsläpp. 

• Vid normal drift ger verksamheten inga radiologiska utsläpp som 
genererar dos till omgivningen. 

• Brand är den enda drivande kraften genom vilken aktivitet kan 
spridas till omgivningen.  

• Via ventilationen kan smärre mängder frigjord aktivitet nå 
omgivningen men brand innebär en aktiv termodynamisk process 
som kraftigt ökar utsläppet genom ventilationssystemet.  
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Resultat 

Alla händelser uppfyller med god marginal acceptanskriterierna. 
Analysen visar även att resultaten ej är känsliga för 
händelseklassning, då ingen beräknad konsekvens (dos) överstiger 
acceptanskriteriet för H2.  

Händelseklass 

(Acceptanskriterie) 

Frekvens, 

största värdet 
i H-klassen 

Beskrivning av händelse Dos till mest 

belastad 
individ 

H2 (0,1 mSv) 1 Ingen händelse som genererar 
utsläpp 

- 

H3 (1 mSv) 1∙10-2 Tapp av betongtank 0,7 µSv 

H4 (20 mSv) 1∙10-4 Brand i BLA-container 

Tapp av kokill i BMA eller Silo 

Tapp av ståltank 

0,05 µSv 

0,7µSv 

0,03 mSv 

Restrisk 1∙10-6 Kollision med åtföljande brand 
av bitumeningjutet avfall 

0,05 mSv 




