
Erfarenheter SFR och återtag
av avfallstypen S.14
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• Byggstart 1983, drift 1988

• En silo, fyra bergssalar

• 60–140 m under havsbotten

• Deponeringsvolym 63 000 m3

• Deponerat cirka 40 000 m3

• Driftavfall från svenska kärntekniska anläggningar

• Avfall från sjukhus, industri och forskning

• Goda erfarenheter från driften
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Nuvarande SFR
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• Avfallet är alltid skyddat under transport av antingen 

avfallstransportbehållare eller container

• Allt avfall genomgår mottagningskontroll

• Terminalfordonet är konstruerat för avfallstransporter 

med hög säkerhet

• Medelaktivt avfall hanteras fjärrstyrt nere i anläggningen 

• Lyftutrustning med dubblerade bromsar

• Förvarssalarna kan isoleras vid brand eller missöde

Säker hantering av avfall
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Bakgrund – S.14 misstänkt feldeponerat avfall

4

• Avfallet placerat i 1BLA  

• Avfallet konditionerat i 100-liters fat, betongkringgjutet i 200-

liters fat                                                                                                                   

• Avfallstypen omfattar totalt 75 containrar

• SKB informerade SSM om misstänkt feldokumentation 

identifierat av avfallsleverantören 2012 

• Ärendet hanteras som ett tillsynsärende hos SSM och ingår 

inte i prövningen av utbyggt SFR
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• Återtag är beslutat av SKB och infört i säkerhetsredovisningen för SFR 

(2014)

• Inga negativa strålsäkerhetskonsekvenser har identifierats för driftskedet  

• För att säkerställa att återtag kan genomföras har nedan åtgärder vidtagits:

• ett stopp för vidare deponering av avfall har införts i förvarsdelen

• översyn och förstärkning av droppskydd  - införande av tunnelduk 2021

• infört kontrollprogram avseende strålskydd och okulärbesiktning

• värdering av korrosionsrisker

• Fördjupad analys har visat på logistiska möjligheter av återtag före 

utbyggnad

• SKB meddelade SSM, i november 2020,  att återtag planeras före 

utbyggnad av SFR 
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Beslut och åtgärder av det misstänkt feldeponerade avfallet  
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Erfarenheter från drift av anläggningen

• Anläggningen har drivits sedan 1988, Silo togs i drift 1992

• Strålsäkerheten baseras på:

• Avfallet ska uppfylla acceptanskriterier

• Transportsystem och förvar uppfyller ställda krav anpassat för 

avfallet

• Säker hantering i anläggningen

• Inga utsläpp till luft har förekommit

• Låga aktivitetsvärden i kontrollerat dränage

• Infört tunnelduk 1BMA och Silo

• Anläggningen är säker och robust – låga kollektivdoser till 

personalen
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Erfarenheter drift

Erfarenheter till utbyggnaden

• Erfarenheter från driften av befintlig anläggning ger värdefull input 

för utbyggnaden.

• Personal har bidragit med sin kompetens och erfarenhet för 

projekteringen av utbyggnaden

• Exempel på områden där kunskap och erfarenhet från befintlig 

anläggning har förbättras i utbyggnaden:

• Korrosionsskydd av installationer

• Ventilationsoptimering

• Brandskydd

• Deponeringslogistik

• Körbaneprofiler

• Förbättringar sker också i den radiologisk kontrollbyggnaden och i 

elrumsutformningen.
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• Kontroll av kollin sker före transport till SFR och vid ankomst till SFR.

• Regelkontroller utförs i SKB:s verktyg för lagring av information om 

avfallet.

• SKB genomför revisioner hos avfallsleverantörer.

• SSM och Länsstyrelsen får årliga rapporter av inventariet i SFR 

inklusive framtidsprognoser.

• SKB äger och tillämpar ett system för avfallsuppföljning enligt SSM:s 

föreskrifter om registerkontroll

• SSM och Länsstyrelsen bedriver tillsyn mot SKB och kan när som 

helst genomföra tillsyn.

Kontroll, revision och uppföljning

Deponerat avfall
Prognos för 

driftavfall

Inventarium för driftavfall

Avfallsregister Avfallsproducenter

Årsrapport SSM
Årsrapport 

Länsstyrelsen
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• Strålsäkerhetsmyndigheten har i sitt yttrande till regeringen 

tillstyrkt SKB:s ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen.

• Mark- och Miljödomstolen har i sitt yttrande till regeringen 

tillstyrkt SKB:s ansökan om tillåtlighet enligt miljöbalken.

• Med SKB:s föreslagna miljöåtgärder bedöms miljökonsekvenser 

från utbyggnad och fortsatt drift av SFR begränsade och 

hanterbara. Så är även fallet när kumulativa konsekvenser 

beaktas. 

• Säkerhetsanalyser visar att SFR är säkert under drift såväl som 

efter förslutning.

• Utbyggt SFR kan uppföras på ett sätt som skyddar människa 

och miljö från det radioaktiva avfallet. 

Sammanfattning inför utbyggnad av SFR 


