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Slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall – SFR 
•  Byggt i bergrum 50 meter ned under 

havsytan 

•  Slutförvaring för låg- och medelaktivt 
avfall från kärnkraftverken samt visst 
avfall från sjukvård och övrig industri, 
(IKA) vilket t.ex. innehåller:   

–  Använd skyddskläder och verktyg 

–  Utbytta delar från kärnkraftverken  

–  Filter som används för att rena 
reaktorvattnet i kärnkraftverken 

•  Nuvarande förvaringskapacitet  
ca 63 000 m3 

•  En ansökan om ett utbyggt SFR 
lämnades in i december 2014 

BTF BLA BMA 

Silo 
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BLA – bergssal för lågaktivt avfall 

•  Ytterst lågaktivt avfall 
•  Förvaras i vanliga containrar 
•  Hanteras med gaffeltruck 
•  BLA är fylld till cirka 90 procent 
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SVAFO:s röntgenprojekt 
•  SVAFO:s uppdrag är att ta hand om det 

historiska låg- och medelaktiva avfallet från 
bland annat industri och sjukvård samt viss 
forsknings- och utvecklingsverksamhet. 

•  SVAFO har under 2012 genomfört ett 
röntgenprojekt av lågaktivt avfall som 
paketerades på 70- och 80-talet, och där 
funnit att dokumentationen inte är fullständig.   

•  Totalt har cirka 7 300 fat undersökts.  

•  I drygt 20 procent av fallen har man hittat 
vätska. Till exempel lösningsmedel och syror 
från laboratorieverksamhet. 

•  Dessutom mindre mängder av bland annat 
kvicksilver. 

•  SSM informerades om den befarade risken 
12 november 2012. 

15-12-01 4 



Avfallstyp S.14 
•  S.14 är en avfallstyp som till största delen består av sopor och skrot (labbrockar, 

utrustning m m) från forskning, industri samt sjukvård. Avfallet är ytterst lågaktivt. 

•  Avfallet förvaras i 100-litersfat, som i sin tur gjutits in i betong i 200-litersfat 

•  Dessa fat finns i containrar i BLA 
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S.14 i SFR 

•  SVAFO har uppmärksammat SKB på 
att det kan finnas liknande problematik i 
det S.14-avfall som deponerats i SFR 

•  Misstanke finns därmed att vi i SFR har 
avfall deponerat som kräver ändrade 
tillstånd 

•  Totalt 2 844 fat, placerade i 75 
containrar (placering enligt skiss) 
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Handlingsplan meddelad SSM 2012 
•  Avfallet utgör ingen säkerhetsrisk – SFR är i dag den bästa tänkbara platsen. 

•  Däremot behöver vi veta mer om innehållet för att kunna göra analyser av den 
långsiktiga säkerheten.  

•  SKB:s plan är därför att undersöka innehållet, under kontrollerade och säkra 
former.  

•  SKB har informerat SSM om situationen. Nästa steg blir att utarbeta en 
detaljerad plan för hanteringen som myndigheten sedan ska godkänna.  

•  Om containrar och fat ska flyttas är detta ett omfattande arbete, bland annat 
krävs specialutrustning för att undersöka innehållet.  

•  SKB vill undvika att lyfta avfallet mer än en gång varför vi siktar mot att påbörja 
projektet när vi har en undersökningsmetod och utrustning på plats.  

•  Allt detta förutsätter att myndigheten godkänner våra planer, och lämnar 
erforderliga tillstånd.  

15-12-01 7 



Bakgrund 

•  2015 - SSM föreläggande  - sju punkter  
1.  Uppskattning – befintlig kunskap radioaktiva och miljöstörande ämnen i 

deponerat avfall 

2.  Redovisning baserat på uppskattning – långsiktiga 
strålskyddskonsekvenser om återtag ej sker 

3.  Utvärdering av kostnader och risker för återtag 

4.  Utvärdering av risk för avfallskollins degradering som försvårar återtag 

5.  Redovisning av kompensatoriska åtgärder – vid risk för degradering av 
avfallskollin som SKB kommer vidta för att motverka 

6.  Redovisning om åtgärder för att kontrollera dränage från BLA 

7.  Samlat ställningstagande rörande återtag samt vilka kompensatoriska 
åtgärder som vidtas  
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1. Uppskattning – befintlig kunskap radioaktiva och 
miljöstörande ämnen i deponerat avfall 
 

•  Rapportering baserad på dokumentationsutredningar från SVAFO och SNAB 

•  Signifikanta aktivitetsmängder Ra-226 (militärt), C-14 – (läkemedelsindustri),  
Pu-239/240 (FOA, Studsvik)  - Icke-kärntekniskt-avfall (IKA) till stor del   

•  Miljöfarliga ämnen – toluen, olja, asbest, bly i mindre mängder 

•  Fria vätskor – inget identifierat , dock använt vermikulit (vätskebindande) 
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2. Redovisning baserat på uppskattning – 
långsiktiga strålskyddskonsekvenser  
om återtag ej sker 
 •  Doskonsekvenser över riskkriteriet för människa 

•  Doskonsekvenser under screeningvärden för andra organismer än människa 

•  Stor påverkan från Ra-226 (34 µSv) 

•  Påverkan från U-235, U-238, Pu-239, Pu-240 

•  Maximal dos hela förvaret huvudscenariot – 60 µSv (53 från BLA) 
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Forts. 2. Redovisning baserat på uppskattning – 
långsiktiga strålskyddskonsekvenser om återtag ej 
sker 
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3. Utvärdering av kostnader och risker för återtag 
 
•  Utfört enklare grovanalys avseende arbetsmiljö 

•  Vid degraderade containrar är risken medelhög för arbetsmiljö och strålskydd 

•  Kostnadsuppskattning utförd översiktligt baserat på ingående hanteringssteg för återtag 
inklusive hantering vid SVAFO med ompackning 

•  Grundkostnad cirka 62 MSEK 

•  Projektrisk 124 MSEK 

•  Övre bedömt kostnadsintervall 186 MSEK 

•  Stort intervall för kostnadsbedömning, projektosäkerhet stor då ingen detaljerad 
återtagsanalys eller projektering utförts   
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4. Utvärdering av risk för avfallskollins degradering 
som försvårar återtag 
 
•  Konstaterar att ISO containrars risk för degradering föreligger 

•  Refererar till plåttjocksmätningar – behov finns att komplettera befintligt program för 
kontroll i syfte att kunna beräkna korrosionshastigheter 

•  Befintligt mätprogram ger mer en översikt om läget för att bedöma personsäkerheten 
vid vistelse inne i BLA 

•  Containrarna tål relativt stor korrosionspåverkan – 1/3 av plåten i de bärande balkarna 
kan tillåtas korrodera  

•  Svårt att bedöma helheten av korrosionspåverkan 

•  Vid ett återtag får man utgå från att containrarna är i dålig kondition med tillhörande 
risker  
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5. Redovisning av kompensatoriska åtgärder – vid 
risk för degradering av avfallskollin som SKB 
kommer vidta för att motverka 
 •  Möjliga fysiska åtgärder för att förbättra miljön är identifierade; 

–  Underhålla dagens plåttak alternativt byta till annat system 

–  Sänka luftfuktighet < 50% för att minska korrosionshastigheten 

–  Reglera ventilationen och installera en avfuktningsanläggning 

–  Flytta eller reparera containrar 

–  Kostnadsaspekter: byta tak 10-15 MSEK, installera avfuktare 10-12 MSEK 
(tillkommande löpande kostnader för avfuktning ca +20% energi) 

•  Rekommendationer från utredningarna att gå vidare med; 

–  Underhålla taket - helt och lagat tak är viktigaste åtgärden för att  
undvika takdropp på containrar (underhålls löpande, idag inga hål) 

–  Utreda fördelar och nackdelar med att införa av annan lösning för att leda bort takdropp, 
t.ex. tunnelduk 

–  Luftavfuktning bör jobbas vidare med i PSU projektet 
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6. Redovisning om åtgärder för att kontrollera 
dränage från BLA 
 •  Det finns sedan tidigare ett program för kontaminationskontroll som innehåller 

månadsvis kontroller av hela SFR där BLA ingår vilka trendas och följs upp 

•  Vi har tagit fram ett förstärkt program med kontroll var tredje månad av 
betongplattan i BLA speciellt kopplat till S.14 (läckage, kontamination) 

•  Prover tas i dränagegrop  

•  Syfte med dessa åtgärder är att identifiera ett läckage så nära källan som 
möjligt – Inga åtgärder bedöms nödvändiga för ombyggnad av dränagevägar 

•  Rutiner för att hantera eventuella uppmätta läckage finns sedan tidigare 

15 
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7. Samlat ställningstagande rörande återtag samt 
vilka kompensatoriska åtgärder som vidtas 1/2 
 
•  SKB:s ställningstagande: 

– Återtag är nuvarande handlingslinje 

– Riskkriteriet har visats överskridits för identifierat inventarium i 
dokumentationsutredningar 

– Vid ett återtag överförs avfallet till ägarna av avfallet 

–  Innan slutligt beslut om återtagande måste samlat övervägande göras, BAT, ALARA, 
kort- och långsiktiga risker 

– Utvärdera om ett återtag kräver återtag av allt S.14 avfall eller delar därav 

–  Framtida säkerhetsanalyser kan ge skäl för eventuell omprövning 

– SKB bedömer att fortsatt mellanlagring i SFR är möjligt för avfallet utan väsentlig 
försämring av framtida återtag  
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7. Samlat ställningstagande rörande återtag samt 
vilka kompensatoriska åtgärder som vidtas 2/2 

•  Skälen till möjligt fortsatt mellanlagring: 

– Program för kontroll av eventuellt utläckage av aktivitet från förvarsdelen BLA infört, 
vid ett eventuellt utläckage kan dränagevatten omhändertas 

– Underhållsåtgärder utförs för att behålla taket i BLA i god kondition 

–  I nuläget finns inget alternativ till mellanlagring 

– Planerad hanteringsanläggning vid SVAFO ligger mer än fem år framåt i tiden  

•  Kompensatoriska åtgärder vilka har beslutats: 

– Provtagningsprogram för containrars status  
(med avseende på hållfastighet/korrosion) 

– Provtagningar och kontroller avseende dränage har utökats 

– Befintligt tak i BLA kontrolleras/repareras under 2015   


