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Frågor om tillsyn av SFR rörande korrosionsproblem
Två av de ärenden Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har öppna rörande
befintliga SFR är ”Betydelsen av jordströmmar” (SSM2012-2658) och ”Åtgärder för
feldokumenterat avfall” (SSM2013-2073). För bägge dessa förelägganden är det
av vikt om metaller korroderar ovanligt fort i förvaret.
Vid den nyligen avslutade huvudförhandlingen om SFR i mark- och miljödomstolen
förekom det diskussioner som berörde bägge ärendena. Miljöorganisationernas
kärnavfallsgranskning (MKG) observerade att:
1. Vid synen nere i förvaret var det en omfattande korrosion av armeringsjärnen i
den konstruktion som finns längs med nedfarten som används för deponering;
2. Vid synen nere i förvaret ville inte kärnavfallsbolaget SKB visa det bergrum
(1BLA) som innehåller de containrar som innehåller det feldokumenterade avfallet;
3. Under förhandlingen ville inte kärnavfallsbolaget SKB att frågor som rörde det
feldokumenterade avfallet diskuterades p.g.a. det var ett tillsynsärende och detta
höll SSM med om.
MKG har framfört både innan huvudförhandlingen, och under denna, att det finns
en risk för att jordströmmar orsakande av kraftledningarna till Finland orsakar
ovanligt mycket korrosion av metaller i SFR. Föreningen har även framfört att om
detta är ett problem så måste de felaktigt deponerade containrarna tas upp så fort
som möjlig så att de inte rostar sönder på ett sätt som försvårar ett återtag. MKG
har framfört att det därför att problematiskt att kärnavfallsbolaget vill vänta tills en
tillbyggnad av ett nytt slutförvar till SFR är klart, något som kan ta många år.
MKG har även tagit del av den presentation som kärnavfallsbolaget SKB gjorde på
ett möte med SSM den 1 mars 2019 i ärendet ”Åtgärder för feldokumenterat
avfall”. Presentationen har diarienummer SSM2013-2073-18 och finns även
bifogad som bilaga 1. På sidan 6 finns en bild av containrar i bergrummet 1BLA.
Bilden finns även nedan som figur 1 på nästa sida.
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Figur 1. Contrainrar i bergrummet 1BLA i SFR
Vid en enkel analys av bilden verkar det finnas omfattande korrosion på metaller,
särskilt vid en jämförelse som tagits med bilden på sidan 6 i presentationen som
verkar vara tagen när skyddsplåtarna ovanför containrarna är ny och med
nydeponerade containrar i förgrunden. I bilden i figur 1 syns dock
korrosionsskador på containrar, på plåttaket och det finns även spår av korrosion i
vattnet på golvet till vänster.
För att få veta mer om hur SSM i myndighetens tillsyn av SFR hanterar eventuella
korrosionsproblem, vill MKG ställa följande frågor till myndigheten:
1. När hade SSM senast en tillsynsinspektion i bergrummet 1BLA och hur
dokumenterades den med bilder på eventuell korrosion?
2. Hade myndigheten under tillsynsinspektionen med sig egen korrosionsexpertis
för att bedöma eventuella korrosionsskador?
Bästa hälsningar,

Johan Swahn
Kanslichef
070-467 37 31
johan.swahn@mkg.se
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Bilaga 1
SSM2013-2073-18

Avfallstyp S.14
Strategi & planer
Möte SSM-SKB
2019-03-01

S.14 - Bakgrund

BLA

SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING

SKB:s strategi S.14
• Återtag är beslutad - beslut infört i SAR (2014)
• Inga strålsäkerhetsfrågor i driftskedet identifieras
• Genomförande återtag –
minimera risk
Så få lyft/förflyttningar som möjligt
 Bergsalar tillgängliga (PSU)
 SVAFO:s SAGA och SALUT
tillgängliga
 Kunskap ”från” SAGA

• Bibehålla nuvarande
containerstatus
Kontrollprogram
Åtgärder för att minska risk för
korrosion
SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING

Dokumentation av återtagsbeslut
SFR SAR kap 6.3.5 Avfall i BLA
”I avfallstyp S.14 så har identifierats osäkerheter i
avfallsinnehållet med avseende på material och
radionuklider. Dessa osäkerheter är så pass stora att
SKB i dagsläget inte med säkerhet kan avgöra om
avfallet uppfyller alla acceptanskriterier för avfallet.
Osäkerheterna är av betydelse för skedet efter
förslutning. För driftperioden så bedöms att avfallet kan
lagras i BLA med bibehållen säkerhet. I enlighet med
beslut [6-6] så ska avfallstyp S.14 återtas när det är
lämpligt ur drift- och säkerhetssynpunkt. Tills vidare
lagras avfallet i BLA enligt vad som anges i
typbeskrivning S.14. Så länge avfallstyp S.14 lagras i
SFR så behålls avfallstypens data i
säkerhetsredovisningens sammanställningar över avfall,
material m.m.”
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Genomförda och planerade åtgärder
• Genomförda åtgärder
Skadeutredning containrar (2016/17)
Åldringsprogram (innehåller kontrollprogram) (2016/17)
Kontrollprogram – skattning av effektivitet (2018)
Tunnelduk
- installerad i del av förvar (2018)
- befintliga plåtar i övrig del

• Pågående & planerade åtgärder
Fördjupad analys riskeranalys återtag
(arbetsmiljö och strålsäkerhet)
Översyn kontrollprogram
Översyn tidpunkt införande av tunnelduk
Uppdaterat inventarium (Ra-226) & uppdatering av
långsiktiga strålsäkerhetsmässiga konsekvenserna
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Tunnelduk
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Frågor & funderingar?
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