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Verksamhetsbevakning om AB Svafos planering 
för hantering av återtaget S.14-avfall 

Sammanfattning 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) genomförde den 16 januari 2020 en verksamhets-

bevakning med syfte att inhämta information om hur AB Svafo (Svafo) agerar och 

planerar för ett återtagande av det felaktigt deponerade S.14-avfall i SFR som bolaget 

ansvarar för. Informationsinhämtningen utgör underlag för SSM:s granskning av SKB:s 

redovisning av det föreläggande [1] där SKB ska redovisa ett ställningstagande för när 

planerat återtag ska genomföras med beaktande av såväl tekniska aspekter och praktisk 

planering som frågor om bemanning, kompetens och etiska principer. Motsvarande 

tillsynsinsatser har genomförts av Cyclife Sweden AB (CSA) den 15 januari [2] och av 

Studsvik Nuclear AB (SNAB) den 17 januari [3]. Efter SSM har tagit del av den redo-

visning som SKB ska inkomma med senast den 28 februari 2020 kan det finnas anledning 

för SSM att återkomma till respektive avfallsproducent. 

 

Av det avfall som är deponerat i SFR i enlighet med typbeskrivning S.14 äger Svafo  

1 675 avfallsfat. Enligt Svafo är det SKB som äger frågan att med analyser av 

strålsäkerhet efter förslutning bedöma vilket avfall som kan vara kvar och vilket som 

behöver återtas. Svafo ställer sig helt bakom planerna på att återta avfallsfat innehållande 

mörkerriktmedel (Ra-226), men antyder att resultaten från det genomförda Röntgen-

projektet inte motiverar återtag av allt S.14-avfall i SFR. 

 

Svafo informerar om preliminära planer på att fortsatt analysera befintlig dokumentation 

och jämföra detta med resultaten av Röntgenprojektet. SSM har vid denna tillsynsinsats 

inte fått några tydliga besked om vilken ytterligare kunskap som Svafo tror sig kunna 

erhålla om det deponerade S.14-avallet i SFR och hur detta avses värderas i frågan om 

behov av återtag. 

 

Svafo har föreslagit att i anslutning till SFR i samband med genomförandet av återtaget 

göra röntgenundersökningar i syfte att för varje enskilt avfallsfat löpande göra bedöm-

ningar om avfallet behöver skickas tillbaka till Studsviksområdet eller om avfallet kan 

återdeponeras i SFR.  
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Svafo uppger att det i nuläget inte finns tillräcklig mellanlagringskapacitet hos Svafo eller 

de andra bolagen på Studsviksområdet för att ta emot avfallet. Mellanlagringsutrymme i 

Svafos lager bedöms dock kunna frigöras inom tre till fem år. 

 

SSM uppfattar att Svafo kommer att bygga upp kompetens, arbetssätt och anläggningar så 

att det kommer finnas förutsättningar för att hantera det återtagna avfallet som en del av 

planerad hantering av övrigt historiskt avfall. SSM uppfattar även att det finns ett behov 

av att de ekonomiska förutsättningarna klargörs i dialog med övriga tillståndshavare. 

Bakgrund 
År 2012 informerades SSM om att SKB misstänkte att avfallsfat enligt typbeskrivning 

S.14, och som har deponerats i förvarsdelen 1BLA i SFR, inte uppfyllde typbeskriv-

ningens krav på avfallets egenskaper. SSM förelade [4] SKB att inkomma med en samlad 

redovisning som bl.a. skulle innehålla en redovisning av de långsiktiga strålskydds-

konsekvenserna av det felaktigt deponerade avfallet och värdera dessa konsekvenser i 

förhållande till risker i samband med ett återtagande med avseende strålskydd och arbets-

miljö och en redovisning av vilka kompensatoriska åtgärder som avsågs vidtas för att 

begränsa degradering av avfallskollin inför det planerade återtaget.  

 

Efter att ha granskat den redovisning som SKB inlämnade [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]  

ställde sig SSM bakom SKB:s planer att återta det deponerade avfallet [12]. Ett viktigt 

skäl för SSM:s bedömning var att de utredningar som genomförts påvisat att avfallet 

bedöms innehålla betydande mängder långlivade alfastrålande ämnen, särskilt i form av 

mörkerriktmedel från försvaret innehållande Ra-226. Till saken hör även att 

undersökningar av liknande, ej deponerade avfallsfat, påvisat brister i dokumentationen 

[13]. De deponerade avfallsfaten ägs huvudsakligen av Svafo och SNAB. Ett mindre antal 

avfallsfat innehållande icke-kärntekniskt avfall (IKA) ägs av CSA [14]. 

 

I granskningen bedömde SSM att det kan finnas skäl som talar för att ett återtag bör ske 

vid en tidigare tidpunkt än den som SKB planerar för. SKB:s planerade återtag efter 

idrifttagning av utbyggnaden av SFR skulle enligt SSM:s bedömning tidigast kunna vara 

genomfört inom ca 15 år. Enligt SSM:s bedömning bör det även vara möjligt att 

genomföra återtaget vid en tidigare tidpunkt, uppskattningsvis inom de kommande fem 

åren. Ett skäl som kan tala för ett tidigarelagt återtag är hur den fortsatta degraderingen av 

avfallet kan påverka strålsäkerheten vid hanteringen av avfallet i samband med återtaget. 

SSM förelade därför SKB att inkomma med ett ställningstagande med motiv för när det 

planerade återtaget ska genomföras [1]. SSM anger att ställningstagandet inte bara 

behöver värdera tekniska frågeställningar och tillgång till nya och befintliga anläggningar 

för vidare hantering av avfallet, utan även beakta mjuka frågeställningar som risk för 

förlust av kompetens och etiska principer.  

 

Svafo äger betydande delar av det avfall som SKB avser att återta. Efter ett återtagande, 

och eventuell ytterligare hantering av avfallet vid SFR i SKB:s regi, kommer ansvaret för 

den fortsatta hanteringen i stor utsträckning att falla på Svafo. Syftet med verksamhets-

bevakningen är att inför SSM:s granskning av SKB:s redovisade planer för återtaget 

inhämta information om hur Svafo agerar och planerar för återtagandet av det feldepo-

nerade S.14-avfallet. SSM har i föranmälan [15] framfört en förväntan om att Svafo ska 

redogöra för sin planering av ett eventuellt återtag inom de kommande fem åren samt hur 

planeringen ser ut för ett senare återtag. Eftersom det inte bara är Svafos avfall som avses 

att återtas, önskar SSM även få redovisat hur Svafo samarbetar med CSA och SNAB i 

fråga om planering för den fortsatta hanteringen, både inför återtransport till 

Studsviksområdet och den fortsatta hanteringen och mellanlagringen på området.  
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Frågor om hanteringen av det feldeponerade S.14-avfallet berördes även vid en 

verksamhetsbevakning som SSM genomförde av Svafo den 25 april 2019 avseende 

omhändertagande av historiskt avfall [16]. 

Observationer 

Svafos syn på återtag av bolagets avfall och tidpunkt för återtaget 
Svafo äger 1 675 av de 2 844 avfallsfat av typ S.14 som SKB beslutat ska återtas från 

SFR. Svafo framför att det, ur bolagets synvinkel, finns argument för att avfallet tills-

vidare bör vara kvar i SFR [17]. Svafo är dock medveten om att SKB behöver utreda hur 

en förlängd lagringstid medför degradering av containrarna i 1BLA och bedöma ökade 

hanteringsrisker till följd av ytterligare korrosion i förhållande till andra aspekter av val av 

tidpunkt för återtaget.  

 

Svafos anser är att det är SKB som äger frågan att med analyser av strålsäkerhet efter 

förslutning bedöma vilket avfall som kan vara kvar och vilket som behöver återtas. Svafo 

ställer sig helt bakom planerna på att återta avfallsfat innehållande mörkerriktmedel 

(Ra-226). Samtidigt förde Svafo vid mötet ett resonemang om att resultaten från det 

genomförda Röntgenprojektet, där allt S.14-avfall på Studsviksområdet genomlystes, inte 

motiverar återtag av allt avfall. 

 

Svafo menar att arbetet med att karakterisera de S.14-fat som idag mellanlagras på 

Studsviksområdet kommer att öka kunskapen om avfallet och dess ursprung. Skäl för att 

vänta med ett återtag till dess att SFR har byggts ut är att Svafo i detta arbete kan erhålla 

erfarenheter om hur risker vid hanteringen vid Svafos anläggningar kan minimeras. Svafo 

framhåller att riskerna med hanteringen av avfallet inte bara är radiologiska utan att det 

även finns kemiska och biologiska ämnen som är riskabla vid hantering. Hanteringsrisker 

relaterat till tappad last finns såväl vid SFR som på Studsviksområdet. SSM pekade på att 

motsvarande hantering redan genomförts i en stor omfattning i samband med Röntgen-

projektet och att avfallshantering är en del av ordinarie verksamheten för bolagen på 

Studsviksområdet.  

 

Svafo argumenterade vidare att undersökningar av S.14-avfall som mellanlagras på 

Studsviksområdet kan öka förståelsen för innehållet i olika delmängder av avfallet, t.ex. 

indelat efter tillverkningsår, och att det utifrån sådana utredningar skulle gå att dra 

slutsatser om innehållet i vissa delmängder av det S.14-avfall som har deponerats i SFR. 

Vidare ser Svafo att det i samband med hanteringen av S.14-avfall vid ett kommande 

återtag kan finnas möjlighet att i anslutning till SFR genomföra röntgenundersökningar. 

Dessa undersökningar skulle syfta till att för varje enskilt avfallsfat löpande göra 

bedömningar om avfallet behöver skickas tillbaka till Studsviksområdet eller om avfallet 

kan återdeponeras i SFR. Ett sådant upplägg skulle behöva föregås av utredningar om 

sorteringskriterier och vilka osäkerheter om avfallets innehåll som SFR kan tolerera. 

Svafo menar även att ny kunskap om exempelvis blybehållarnas innehåll skulle kunna 

erhållas om det skulle genomföras förstörande provning för icke deponerat avfall av typ 

S.14, dvs. öppna upp ett antal fat som idag mellanlagras hos Svafo, och jämföra dessa med 

bilderna av samma fat som erhölls i Röntgenprojektet.  
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Svafos planering för ett återtag i närtid eller inför ett senare återtag 
 

Mellanlagring 

Svafo har ännu inte fört diskussioner med de övriga bolagen på Studsviksområdet om en 

samordning av mellanlagringen och övrig hantering, men det kan bli aktuellt att i fram-

tiden samarbeta i dessa frågor och reglera utförandet av tjänster med upprättade avtal. 

Svafo har inte diskuterat möjligheten att mellanlagra det återtagna avfallet på andra 

ställen, t.ex. i närheten av SFR. 

 

Vad gäller mellanlagring så uppger Svafo att det i nuläget varken finns tillräcklig 

kapacitet på Svafos eller de andra bolagens ytor på Studsviksområdet. Att frigöra 

mellanlagringsutrymme på Svafos ytor och lager uppskattas ta mellan tre till fem år, 

förutsatt att utrymme kan frigöras när rivningsavfall från R2 kan gå iväg till slutförvar 

enligt planerna. Den nya mellanlagringsbyggnaden (SALUT) som Svafo projekterar 

kommer möjliggöra containerlagring inomhus i ett större utrymme. Idrifttagning är 

planerad under det första kvartalet år 2021. Den största delen av lagringsutrymmet i 

SALUT ställer krav på att avfallet ska kunna visas vara fritt från kontamination, vilket 

Svafo anger inte kan visas vara uppfyllt för det återtagna S.14-avfallet innan det har 

omkonditioneras. SALUT kommer att ha ett mindre specialutrymme där det är möjligt att 

hantera kontaminerat avfall, men dessa 1 000 m3 kommer inte, utöver övrigt avfall, 

rymma drygt 1 600 S.14-fat. Om återtaget begränsas till det avfall som inkluderar 

mörkerriktmedel bedömer Svafo att denna volym är möjlig att mellanlagra på 

Studsviksområdet, även i närtid.  

 

Vid ett eventuellt tidigt återtag uppger Svafo att de drygt 1 600 S.14-faten varken kommer 

att rymmas i SALUT, det befintliga mellanlagret AU eller på de ytor som är avsedda för 

containeruppställning utomhus. Svafo hade ingen uppfattning om det fanns möjligheter att 

mellanlagra avfallet ovan mark i anslutning till SFR. 

 

Sker ett återtag efter utbyggnaden av SFR, dvs. på 2030-talet, är Svafos planer att 

återtaget S.14-avfall ska kunna kvalificeras för mellanlagring i SALUT, antingen direkt 

eller efter omkonditionering i den planerade hanteringsanläggningen. En dimensionerande 

faktor är att återtransporten till Svafo sker i en takt som motsvarar den tid det tar för att 

processa faten genom hanteringsanläggningen samt den buffertkapacitet som anlägg-

ningen är planerad för. Den tänkta hanteringen förutsätter att Svafo under 2020-talet 

utvecklar arbetssätt och gör de investeringar i infrastruktur som behövs för att kunna 

omkonditionera avfallet.  

 

Karaktärisering av icke-deponerat S.14 avfall  

Svafos övergripande strategi för karakterisering består av tre steg: 

Steg 1 - Teori: Genomgång av befintlig dokumentation och genomförda utredningar  

Steg 2 - Oförstörande provning: Röntgenundersökningar och gamma-scanning 

Steg 3 - Förstörande provning: Borrprover alternativt öppna upp fat och blybehållare 

kombinerat med undersökningar av tidigare öppnade fat 

 

Ett syfte med karakteriseringen är att möjliggöra indelning av fat i olika undergrupper och 

ha olika handlingsplaner för dessa undergrupper. Svafo planerar att inom en tvåårsperiod 

upprätta en pilotanläggning i den byggnad intill R2-reaktorn som benämns R2-L. Syftet är 

att dels genomföra viss karaktärisering av en begränsad mängd avfall, dels utveckla 

metoder och utrustning för avfallsbehandling. Metodutvecklingen kommer att utgöra 

underlag för konstruktion av en ny anläggning för hanteringsläggning i full skala som 

skulle kunna vara i drift i slutet av 2020-talet. Det är resultaten från karakteriseringen av 

ett mindre antal fat i R2-L som Svafo menar kan utgöra underlag för att lära sig att förstå 
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och tolka resultaten från Röntgenprojektet såväl som de röntgenundersökningar som kan 

komma att genomföras vid SFR. 

 

I samband med att Röntgenprojektet avslutades dokumenterades förslag på ytterligare 

arbete med informationsbearbetning av bl.a. röntgenfilmerna på faten. Svafo har vid 

tidigare tillsynsinsatser nämnt att denna typ av utvärderingar av analysresultaten kan 

komma att göras, men status vid tidpunkten för denna verksamhetsbevakning är att arbetet 

återstår. Det finns även en möjlighet att analysera de drygt 200 fat som öppnades upp 

innan Röntgenprojektet påbörjades. Detta avfall är omplacerat i andra kollin i samband 

med hanteringen och det gjordes inga analyser av avfallet i samband med den hanteringen.  

 

En viktig fråga för Svafo är att utveckla processteknik som inte bara möjliggör radiologisk 

karakterisering utan även möjliggör identifiering av det kemiska och biologiska innehållet 

samt miljöförstörande ämnen i övrigt, exempelvis den kemiska sammansättningen i 

vätskor. Detta gör att de hanteringstekniska aspekterna av metodutvecklingen blir viktigt.  

 

För Svafo är utvecklingen av metodik för karakterisering, hantering och omkonditionering 

en viktig del av det stora arbete som bolaget nu står inför för att omhänderta såväl S.14-

avfall som andra avfallsfraktioner i det som ofta benämns historiskt avfall. Vilka krav som 

slutförvaret för långlivat avfall (SFL) ställer på avfallet kommer att vara avgörande för 

karakteriseringen av avfallet. Svafo uppger att samarbetet med SKB i frågor och 

acceptanskriterier för SFL har förbättrats den senaste tiden.  

 

Karaktärisering av deponerat S.14-avfall inför återtransport eller återdeponering 

Svafo vet ännu inte om avfallet kommer att behöva karakteriseras inför återtransport till 

Studsviksområdet. I dialogen med SKB har dock Svafo av delvis andra skäl framfört ett 

preliminärt förslag om att införa ett moment med röntgenundersökning av vissa fat i 

anslutning till återtaget i förvarsdelen 1BLA i SFR. Undersökningen syftar till att för varje 

återtaget fat ta ställning till om dess innehåll motiverar att fatet återdeponeras och om så 

inte är fallet erhålla kunskap om dess innehåll för värdering av risker vid transport och 

fortsatt hantering vid Svafo. Svafo uttrycker samtidigt att de i de preliminära planerna ser 

detta som en typ av ”förkarakterisering med förenklad metodik”. Svafo har inte haft 

fördjupade diskussioner med SKB om detta och vet inte hur SKB som verksamhets-

ansvarig vid SFR ställer sig till att genomföra röntgenundersökningar inom anläggningen - 

och då helst i underjordsdelarna.  

 

Erfarenheter från Röntgenprojektet är att Svafo uppskattar tidsåtgången för att  

karaktärisera ett fat till 20 minuter. Det ger en genomströmning på upp till 20 fat per dag, 

varför sammantaget ca fyra månaders arbete krävs om alla fat undersöks. Möjligen skiljer 

sig förutsättningarna för att göra dessa undersökningar vid SFR, vilket kan innebära att 

längre tider behöver tas i anspråk. Svafo kunde inte ange vilka tider som behövs för den 

efterföljande analysen av resultaten.  

 

Hantering av återsänt avfall 

De avfallsfat som skickas från SFR till Svafo och som behöver omkonditioneras kommer 

oavsett tidpunkt för återtaget att behöva invänta ledig kapacitet i den kommande 

hanteringsanläggning som Svafo avser uppföra. Svafo vet i nuläget inte om det kan bli 

aktuellt att för visst avfall placera befintliga fat i nya ytterbehållare och om en sådan 

hantering ska ske vid SFR inför transport eller efter att avfallet anlänt till 

Studsviksområdet. 
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Informationsbevarande 

Svafo ser framför sig att bolagets verksamhet de kommande decennierna i huvudsak 

kommer att vara inriktad på utredningar om, och hantering av, bolagets historiska avfall. 

Svafo finner det troligt att den information som idag finns om det aktuella S.14-avfallet 

kommer finnas kvar i det organisatoriska minnet. Svafo ser även behovet att 

bearbeta/tolka existerande information samt dokumentera den på ett mer tillgängligt sätt. 

Svafo har identifierat ett behov av att komplettera befintlig avfallsdatabas och 

dokumentation med en för historiskt avfall speciellt utvecklad databas för att omhänderta 

all information.  

Ansvarsfördelning mellan berörda bolag 
Svafo framhåller att det är SKB som äger frågan att ta ställning till vilka osäkerheter om 

avfallets innehåll som kan godtas för SFR och Svafo har för avsikt att återta det avfall som 

SKB anser behöver återtas. Svafo anser även att det är SKB, som verksamhetsansvarig för 

SFR, som behöver ta ställning i frågan om i vilken grad ytterligare korrosion kan försvåra 

att återtag om detta senareläggs. 

 

Vid genomförande av ett återtag är ansvarsfördelningen sådan att SKB är ansvarig för 

hantering vid SFR och, om det skulle bli aktuellt, även för att hyra mellanlagrings-

utrymme hos Forsmark Kraftgrupp AB (FKA) för avfall som behöver flyttas från 1BLA 

för att komma åt S.14-avfall längre in i bergssalen. Svafos avser att vara behjälpliga vid 

genomförandet av hantering vid SFR om så behövs. Planen är att transportera avfallet med 

M/S Sigrid. Denna transport ansvarar SKB för och Svafo övertar ansvaret när avfallet 

anländer till Studsviksområdet. 

 

Svafo har inte tagit initiativ till att börja diskutera kostnadsfördelningar av projekt-

gemensamma åtgärder med SKB, SNAB, CSA eller andra avfallsproducenter vars avfall 

behöver flyttas i samband med återtaget.  

 

Kompetenssäkring 

Svafo har preliminära planer på att i så stor utsträckning som är möjligt lägga ut arbetet 

med karakterisering och omkonditionering på externa leverantörer. Olika delmängder av 

fat kan gå till olika underleverantörer för olika typ av behandling. Svafo nämnde som 

exempel att det kan vara möjligt att samarbeta med Fortum Waste Solutions AB i frågor 

om miljöfarligt avfall. Svafo menar att utredningar och beställning av tjänster för 

hantering av återtaget av S.14-avfallet kommer att kunna genomföras med de ordinarie 

resurserna inom bolaget. 

Svafos planer för fortsatt arbete 
I nuläget är Svafo i ett läge där avvecklingen av R2-reaktorn ska avslutas och 

bemanningen ställas om från avveckling till omhändertagande av historiskt avfall. Ett 

omfattande utrednings- och karakteriseringsarbete ska genomföras för att förse SKB med 

information om avfallets egenskaper till år 2026 inför projekteringen av SFL. 

 

Svafos styrelse har beslutat att inte riva R2-L byggnaden, vilket gör att det kan bli aktuellt 

att använda denna lokal till ett pilotprojekt för karaktärisering. Pilotverksamheten skulle 

kunna vara i drift inom två år, men frågan har ännu inte varit uppe till styrelsen för 

investeringsbeslut. 

 

Övriga nämnda möjligheter och förslag till hantering är dock än så länge preliminära och 

Svafo har inga beslutade planer för den hantering som följer av återtaget av S.14-avfallet 
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från SFR. Svafo menar att arbetet med S.14 kommer att ställas mot övriga prioriteringar i 

bolagets kommande strategi för hantering av historiskt avfall.  

 

Svafo har haft några möten med SKB om återtaget. Svafo uppger att dialog även pågår 

med SKB i frågan om vilka delmängder av S.14-avfallet som behöver återtas från SFR. 

Svafo har i nuläget inget svar på vilka delmängder som kan bli aktuella att återta och 

driver heller inte frågan. Vid mötet tydliggjorde SSM att SKB:s senaste information till 

SSM är att samtliga 2 844 S.14-fat i SFR ska återtas. 

 

Svafo uppger att det inte har förekommit någon närmare dialog mellan de tre bolagen vid 

Studsviksområdet vad gäller samordning av åtgärder efter ett återtag och upplägg med 

avtal som reglerar tjänster för mellanlagring, karakterisering och omkonditionering. 

 

Svafo har i nuläget ingen kostnadsuppskattning för sina kostnader förenade med ett 

återtag. Svafo menar att ett första steg är att diskutera och besluta vilka delmängder som 

ska återtags, i ett andra steg att kostnadsuppskatta planerade åtgärder och slutligen avtala 

om kostnadsfördelningar och eventuella tjänsteupplägg. Svafo har i nuläget ingen 

uppskattning om vilka kostnader som behöver avsättas för återtaget av bolagets S.14-

avfall i SFR.  

Slutsatser 
Svafo äger 1 675 av de fat av typ S.14 som SKB beslutat ska återtas från SFR. SSM 

uppfattar att Svafo stödjer ett ställningstagande om att alla deponerade avfallsfat som 

enligt dokumentationen innehåller mörkerriktmedel ska återtas. Svafo anser att det är SKB 

som behöver analysera och värdera konsekvenserna av osäkerheter om avfallets innehåll. 

SSM konstaterar att det vid denna tillsynsinsats framkommit att Svafo och SKB för en 

diskussionen om återtaget kan begränsas till delar av det deponerade S.14-avfallet i SFR. 

SSM noterar vidare att SKB i sitt skriftliga ställningstagande [5] till SSM bedömt att 

samtliga avfallsfat av typ S.14 i SFR behöver återtas på grund av dess osäkerheter om 

avfallets innehåll.  

 

Svafo avser att fortsatt analysera befintlig dokumentation och jämföra detta med resultaten 

av Röntgenprojektet. SSM har vid denna tillsynsinsats inte fått några tydliga besked om 

vilka slutsatser som Svafo tror sig kunna erhålla om osäkerheter relaterat till olika 

delmängder av det producerade S.14-avallet i SFR och hur detta avses värderas i frågan 

om behov av återtag. Vid mötet klargjordes det inte heller hur Svafo tillsammans med 

SKB har värderat Röntgenprojektets resultat när förnyade resonemang om behovet av 

återtag förs, exempelvis av andra fat än de som innehåller mörkerriktmedel och 

transuraner. SSM har inte uppfattat några konkreta planer från Svafos sida om att avsätta 

resurser för att arbeta med denna typ av utredningar. 

 

Svafo har informerat om olika alternativ för att genomföra ytterligare karakterisering av 

icke-deponerat avfall, dels i en pilotanläggning i R2-L, dels i en planerad hanterings-

anläggning. Resultaten från dessa undersökningar kan ge ytterligare information om 

innehållet i det deponerade avfallet. SSM delar Svafos bedömning att resultaten även kan 

ge underlag för att tolka resultaten av eventuella röntgenundersökningar av återtagna 

avfallsfat vid SFR.  

 

SSM noterar att Svafo sent har blivit medveten om hur risker relaterat till hanteringen av 

avfallet behöver ställas i relation till de risker som finns för framtida generationer till följd 

av brister i strålsäkerheten efter förslutning av SFR. SSM konstaterar att denna fråga redan 

värderats av SKB [5] [9] i samband med framtagande av svar på det föreläggande som 

SSM utfärdade i mars 2015 [4]. Frågan om återtag diskuterades även vid ett antal möten 
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2013 och SSM uppfattade att Svafo delade SKB:s deklarerade avsikt att återta det 

feldeponerade avfallet. 

 

Svafo ska under den kommande tioårsperioden utreda och hantera stora mängder av så 

kallat historiskt avfall med delvis okänt eller osäkert innehåll och bygger nu upp 

kompetens, arbetssätt och anläggningar för att möta detta behov. Erfarenheter från 

Röntgenprojektet tillsammans med planerna på en ny hanteringsanläggning gör att SSM 

uppfattar att bolaget har förutsättningar för att hantera det återtagna avfallet som en del av 

planerad hantering av övrigt historiskt avfall.  

 

Svafo har vid denna tillsynsinsats beskrivit preliminära planer för det kommande arbetet 

med historiskt avfall. En åtgärd som kan vara på plats inom en tvåårsperiod är uppförandet 

av en pilotanläggning för karakterisering i en lokal på området (R2-L). Övriga planer 

uppfattar SSM vara mer av preliminär karaktär, t.ex. planerna på att investera i en 

fullskalig hanteringsanläggning som kan komma att finnas på plats kring år 2030, 

genomförandet av ytterligare utvärderingar av Röntgenprojektets resultat, liksom planerna 

för att karaktärisera de drygt 200 avfallsfat som öppnades innan Röntgenprojektet 

genomfördes. 

 

Svafo ser framför sig ett samarbete mellan de tre bolagen på Studsviksområdet men  

planerna för hur detta ska ta form är ännu vaga. SSM uppfattar att det finns ett behov av 

att de ekonomiska förutsättningarna klargörs i dialog med övriga tillståndshavare.  
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