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Över 7.000 liknande tunnor 2nns i ett bergrum på Studsviksområdet. Även dessa tunnor måste gås igenom innan de kan skickas till slutförvar.
Foto: Arkivfoto/Jens Alvin

Över sju tusen liknande tunnor finns i

Studsvik

Misstankarna om att tunnorna med kärnavfall har deponerats fel föddes runt 2010. Då
undersöktes 7.500 liknande tunnor på Studsviksområdet. Det visade sig att
innehållsförteckningen inte stämde.
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– Vi undersökte samtliga 7 500 tunnor med hjälp av röntgen, berättar Sven Ordéus,
vd på Svafo, som bland annat har i uppdrag att mellanlagra kärnavfall till dess att
det kan slutförvaras.

Det visade sig då att ett par tusen av tunnorna på Studsviksområdet innehöll
vätskor – vilket inte är tillåtet i slutförvaren. Dessutom upptäcktes mindre mängder
uran och plutonium, sannolikt avfall som kommer från den forskning som FOA
(Försvarets forskningsanstalt) bedrev runt kärnvapen på 60-talet.

Eftersom det visade sig att dokumentationen runt tunnornas innehåll hade stora
brister, väcktes farhågor om att även de deponerade tunnorna kunde ha ett tidigare
okänt innehåll. När Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) uppmärksammades på
problematiken krävde SSM att ytterligare undersökningar skulle göras.

A
N

N
O

N
S

A
N

N
O

N
S

JOURNALISTIK

Tipsa oss om

nyheter

A
N

N
O

N
S

EXTERN LÄNK HOUSECAR.SE

Svemester i sommar? Hyr husbil

på housecar.se

Se tillgänglighet och priser här!

https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=249511352141992&href=https://sn.se/nyheter/artikel/over-sju-tusen-liknande-tunnor-finns-i-studsvik/l60z5eel
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://sn.se/nyheter/artikel/over-sju-tusen-liknande-tunnor-finns-i-studsvik/l60z5eel
https://linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https://sn.se/nyheter/artikel/over-sju-tusen-liknande-tunnor-finns-i-studsvik/l60z5eel
mailto:?subject=Jag%20vill%20tipsa%20dig%20om%20den%20h%C3%A4r%20nyheten!&body=https://sn.se/nyheter/artikel/over-sju-tusen-liknande-tunnor-finns-i-studsvik/l60z5eel
https://sn.se/nyheter/artikel/tipsa-oss-om-nyheter/8j8k2eyj
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjss3JaUnFoGKmTtSKwBJrLvVnjmX_IcEsGw6I8nxclfiRLS1loKpGaZ399M0YR5wUH-VzSRitDPbMzce1GzOmwT3QyBzLAdKTIztNQc3ymxyDSr4&sig=Cg0ArKJSzFLSOv7LaRcs&urlfix=1&adurl=https://track.adform.net/C/%3Fbn%3D44791797%3Bcrtbwp%3DNXdeUO4Evpc1%3Bcrtbdata%3Db2AC-O8GphaSyytn6G_rnPO1h-GeryZzj-LR3POPLMIvXpxmplexDIpEsjGOlwJc6TNorFwuZ5Krj2RRHnG_sqry690aH9jqJs_b37xDRyjwJp-tan2AlsFyTKw1fCSoqaZdSa0xa8C9MwpQ7PZLNmynKfqfN20peG4_KiDj-rn1qAkxxiepO89eBPQISsMw8TVXFg3DgaBk9JUJFwE_MQ2%3Bccsid%3D29647%3Badfibeg%3D0%3Bcdata%3D20Jljv-i9S5gJJaLCTpTEeACXEVOD5eqCkJDcCbd-8apb-dmOhXtH42L733H5erMsCL4mOxL3Dl15u7fz7SgvxjH7mRtZL9nrBDtHPHVhxHKs3sgOWFpr6-M9xfrOSqPrnrdVnQpzUEUJ7iADDADU2fgjJU2LUudBaM6KkhUkma53RzrSdR1Fth4CnCCbrkw8zvmVnY5l-9gbeqqozNiQvB_wam19oHPHwGSemOH3cmvGbq4tW4lyQCR82su7xd_HRhxy3ZkHzrYIohj_EaJjSeblAvQhC6RsFcryhooZk7S0zRwLrEqRsHzWJ8iG5IJK3ZXxGkijJrDeIjrSAcYFw2%3B%3BCREFURL%3Dhttps%253a%252f%252fsn.se%252fnyheter%252fartikel%252fover-sju-tusen-liknande-tunnor-finns-i-studsvik%252fl60z5eel%3BC%3D1%3Bcpdir%3Dhttps://www.intersport.se/%3Futm_source%3Dleeads%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Daktivadagar-21%26dclid%3D%25edclid!
https://delivery.adnuntius.com/c/dMddZyLSuzL9az9rfRJBejgUvIGyPziYUVffu5Z-5iEAAAAQCtjQz9kbGWD4nuZy3q6HaHGLAtil-f3HBBTRZbTcfY35_h5Sb1fyD5vVw6fuHSxJnVuCZWkj7gO1_U1-wssNGmbxPZqy6wlKUd6gXBYQUStnfyjnD4KUrrA0NYgzQTkmDsYSVokYrxQysO7EUbrHuujETxk7s2jmdxGVXkp8y_DMpkwAXLHeMbt5BqQ-dJ_OSHgipD6cY7_jpYR9n-ZgbEEDvtBG87051ERr?ct=2501&r=https%3A%2F%2Fhousecar.se%3Futm_source%3Dmatchads%26utm_medium%3Dmotorhome-renter%26utm_campaign%3D5


2021-03-27 11:19Över sju tusen liknande tunnor finns i Studsvik – SN

Sida 3 av 5https://sn.se/nyheter/artikel/over-sju-tusen-liknande-tunnor-finns-i-studsvik/l60z5eel

Misstanken att det kunde vara fel på tunnorna i slutförvaret upptäckes i samband med att tunnor som i dag
2nns på Studsviksområdet undersöktes, berättar Sven Ordéus, vd på Svafo
Foto: Arkiv/Jens Alvin

Under dessa fördjupade undersökningar upptäcktes radium i en del av tunnorna på
Studsviksområdet. Detta radioaktiva material – som är lågaktivt men långlivat –
användes tidigare som mörkerriktmedel av försvaret, bland annat i kikarsikten till
kulsprutepistoler.

I dagsläget är det okänt om tunnorna i slutförvaret innehåller radium. När
dokumentationen kring de redan deponerade tunnorna gicks igenom ytterligare en
gång, kunde man dock konstatera att det faktiskt framgick att det 2nns
mörkerriktmedel i tunnorna – och sannolikt handlar det då om just radium.

– Den mängd radium som 2nns i ett kikarsikte är inte farligt. Men här kan det
handla om radium från mycket stora mängder kikarsikten. Då blir det ett problem,
säger Anders Wiebert på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Innehållet i de tunnor som ska återföras från Forsmark kommer att analyseras
innan tunnorna packas om. Stora delar av innehållet kan sannolikt sedan återföras
från Studsviksområdet till Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall. Men en mindre
mängd av innehållet måste troligen deponeras i Slutförvaret för långlivat radioaktivt
avfall (SFL). Denna anläggning 2nns inte än utan den beräknas stå klart runt 2050.

 De 7 500 tunnor som redan 2nns i mellanlagret på Studsviksområdet måste
genomgå samma process, berättar Sven Ordeús, vd på Svafo.

– Kanske inte alla, men en stor del. Det handlar om att kategorisera, analysera och
vid behov behandla för att sedan kunna packa i enlighet med dagens krav, säger
han.
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