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Inför mötet om S.14-faten vore det bra om ni kunde beakta följande frågeställningar. Vissa av frågeställningarna är redan adresserade i 

Röntgenrapporten och i annat underlag, men vi skulle ändå vilja ha en diskussion om dessa vid mötet. Det vore bra om du kunde vidarebefordra 

dessa frågor till berörda på SKB, SNAB och AB SVAFO.  

  

Vi behöver dessutom bestämma en tid för detta möte. 

Frågor kopplade till typbeskrivning S.14 
-          Hur avser SVAFO, SNAB och SKB arbeta vidare med frågeställningarna? 
-          Vem är ansvarig för de deponerade faten, dvs: 

o   Hur många fat är producerade före 1/7-91 och omfattas av regeringens beslut från 1993? 
o   Hur många fat är producerade efter 1/7-91 av AB SVAFO resp. SNAB? 

-          Utifrån undersökningarna står det klart att lågaktivt (?) vätskeformigt avfall inneslutet i någon form av behållare regelbundet har gjutits 
in i avfallsfat, i motsats till vad som SNAB anger i typbeskrivning S.14 och, som på myndigheternas begäran om komplettering, även 
angavs i en särskild rapport som SNAB tog fram i mitten av 1990-talet (RW-93/30). Det förefaller uppenbart från undersökningarna att 
det inte är frågan om enskilda avsteg/felaktigheter. Utifrån underlaget framkommer även att avfallet regelbundet ska ha kontrollerats 
med avseende på fri vätska eller reaktiva kemikalier i samband med fyllning.  
Det behöver klargöras vad som har gått fel.  

o   Vilka rutiner/instruktioner har det funnits vid sortering av avfall under den aktuella tidsperioden? 
o   Framgår det av dessa rutiner/instruktioner hur vätskeformigt avfall ska sorteras? 
o   Framgår det av instruktioner/rutiner hur avfallet ska kontrolleras med avseende på fri vätska och reaktiva kemikalier i samband 

med fyllning? Även metoder och instruktioner för aktivitetsbestämning bör följas upp. 
o   Hur har verksamheten kvalitetssäkrats? 
o   Är problemet att SNAB inte tillämpat de ev. instruktioner/rutiner för sortering av avfall och rutiner för kontroller av förpackat 

avfall som gällt under den aktuella tidsperioden, eller att detta glömts bort när underlaget till TB togs fram?  
  Finns det någon dokumentation av vad som lagts i faten som kan visa om det skett medvetet eller av ”misstag”? 

-          Av undersökningarna framgår det även att ett stort antal fat innehåller strålskärmade innerbehållare.  
o   Vilka rutiner/instruktioner har gällt för när strålkällor ska placeras i blybehållare? 
o   Vilka instruktioner/rutiner har tillämpats för sortering av detta material under den aktuella tidsperioden? 
o   De dosratskriterier som anges i Rw-93/30, avser detta det konditionerade fatets dosrat, eller det ingående avfallets? 

-          Enligt undersökningarna har ett större antal avfallsfat än förväntat visats innehålla klyvbara ämnen.  
o   Klyvbara ämnen har kunnat observera genom gammaspektroskopiska mätningarna i 1159 avfallsposterna (bilaga 4A). 

  Vilka nuklider har bestämts med de gammaspektrometriska analyserna? 
  Har Pu enbart bestämts direkt (vilken isotop, vilken gammaenergi) eller indirekt genom korrelation? Korrelation mot Cs-

137 och/eller Am-241?  
  Under vilka tillverkningsår har Pu i faten kunnat identifieras? 

o   Har resultaten de gammaspektroskopiska mätningarna använts för att kvantifiera mängden klyvbart material? Överensstämmer 
dessa uppskattningar med bokförda mängder? 

o   Finns det möjlighet att utvärdera de gammaspektrometriska analyser av avfallsfat som enligt uppgift har skett av samtliga 
avfallsfat från 1980? 

o   Utifrån gjutkort och följesedlar bör avsändare av materialet kunna spåras. Har detta gjorts? Vilka avsändare? Stämmer detta med 
förväntade avsändare? 

o   Hur har information på följesedlar om klyvbara ämnen hanterats vid Studsvik i samband med att avfallsfat har producerats? Har 
de klyvbara ämnena administrativt tillskrivits ett färre antal fat än vad som verkligen var fallet (vilket antyds på sid 25 i 
rapporten)? 

o   Detta kan tyckas stå i motsats till informationen i AB SVAFO PM 96-01 där det anges att dokumentationen (avseende gjutkort och 
följesedlar) är fullständig för drygt hälften av de 5784 avfallsfat som utreddes. Kommentarer på detta? 

o   Har klyvbara ämnen observerats i avfallsfat med fullständig information från gjutkort och följesedlar av vilka det framgår att fatet 
inte förväntas innehålla klyvbart material?  

-          Vilka rutiner/instruktioner har tillämpats för hantering av miljöfarligt avfall, såsom kvicksilver, under aktuella tidsperioden? 

Frågeställningar kopplade till avfallstyperna S.12 och S.13 
-          Vilka slutsatser drar SKB, SNAB och SVAFO av ovanstående avseende typbeskrivning S.12? 

o   Vilka instruktioner avseende kontroller av avfallets egenskaper finns framtagna (Det framgår inte av TB att det görs kontroller av 
t.ex. fri vätska, avfallets innehåll av miljöstörande ämne)  

o   Vilka instruktioner gällande metoder och instruktioner för aktivitetsbestämning finns? 
o   Hur har verksamheten kvalitetssäkrats? 
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o   Vilken dokumentation finns? 
o   Tillåts klyvbart material deponeras i S.12? 
o   Hur många avfallskollin har tillverkats, deponerats? 
o   För knappt 10 år sedan presenterades analyser av TRU och Cs-137 i askprover tagna från 10 stycken S.13-fat som inte deponerats 

(på grund av för hög dosrat). Har ytterligare analyser av historiskt avfall gjorts sedan dess? 
  

Med vänlig hälsning 

  

Anders 
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