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SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

 

Mötet har huvudsakligen två syften,  

• dels att ge SKB möjligheter att ställa frågor t.ex. rörande SSM:s 

granskningsrapport,  

• dels att ge myndigheten en möjlighet att ta del av SKB:s planering av 

det fortsatta arbetet i första hand i syfte att uppfylla SSM:s tidigare 

föreläggande. SSM är även intresserade att ta del av SKB:s planerade 

åtgärder vid anläggningen.  

 

Syfte med mötet 
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SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

Presentationer SKB 

Inledning   Peter Larsson 

 

Tillstånd   Tina Johansson 

 

Intern flytt SFR   Marika Westman 

 

Transport   Henrik Svengren 

 

Kvarstående frågor  Peter Larsson 
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Undersökningar och utredningar visar på att en delmängd av deponerade 

S.14 fat innehåller Ra, U, C-14 och Pu.  

SVAFO:s  röntgenprojekt har visat att S.14:9 innehåller vätskor, fissilt och 

Hg   

SKB beslutade 2014 om återtag av S.14 fat för att kunna utreda vilka 

S.14 fat som utgör SFR-avfall och vilka som utgör SFL-avfall.  

SKB har tidigare i ett flertal utredningar förordnat att hantering av 

containrar med S.14 skall ske först efter att SFR byggts ut. 

SSM har haft ett flertal möten i närtid med SKB samt varit i SFR för att 

inspektera korrosionsskador på containrar. 

Inledning 
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Sammanfattningsvis önskar SSM svar på följande frågor:  

1. En kompletterande redogörelse för hur den vidareutvecklade 

metodiken med kolumnvis återtag kan påverka strategin för val av 

tidpunkt för återtaget  

2. Ett kompletterande klargörande av planerad omfattning av återtaget 

samt bedömt behov av kontroller inför eventuell återdeponering  

3. En uppdatering gällande förutsättningarna för långsiktigt 

ansvarstagande för samtliga avfallsproducenter vid Studsvik.  

 

Senast 30 november skall SKB skicka in svar på fråga 1. Detta utgör en 

komplettering av tidigare svar på föreläggandet 2018. 

SSM frågeställningar 
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SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

Organisation/Aktiviteter 

Återtag S.14 
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S.14 

Tillstånd 

 
Tina Johansson  
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Tillstånd 

De tillstånd som anses relevanta för frågan angående S.14 

listas nedan: 

 

83-06-22 Regeringstillstånd SFR 

88-03-24 SKI- Tillstånd idrifttagande  

88-03-30 SSI – Drifttillstånd 

92-05-20 SKI – Kompletterande Driftmedgivande 

92-05-21 SSI – Kompletterande Driftmeddelande, samt 

deponeringstillstånd/godkännande av typbeskrivning S.14 

94-12-19 SSI medgivande slutförvar 

94-12-20 Medgivande slutförvaring 
 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

R.99:1, dvs reaktortanklocket från 

Ringhals som står i BTF. Detta 

Utfördes med specifikt tillstånd 

  

 

Återtransport av avfall till BKAB, då dessa ej passade 

hanteringsutrustningen på SFR. Detta utfördes inom 

gällande tillstånd.  
 

Inledning 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

Tillstånd 

• SKB anser inte att man behöver ansöka om tillstånd 

för återtag transport av S.14 faten 

 

• Acceptans från myndigheten i hur vi tänker hantera 

återtaget av S14 faten som presenteras i 

metodbeskrivningen.  

 

• Öppen fråga gällande tillstånd för eventuell 

ompackning av containrar (enbart om de är så dåliga att de inte går att 

transportera internt. Bedömning som gjorts är att risken är mycket liten att containrar inte går 

att lyfta och flytta.) 

 

 
 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

Styrkor 

Ur ett tillståndsperspektiv är det fördelaktigt att personer 

med god kännedom om ärendet finns kvar hos respektive 

organisation vilket förmodligen underlättar frågor avseende 

tillstånd och acceptans för föreslagen återtagsmetod.  



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

Utmaningar 

Både tidigt återtag och sent återtag kommer medföra 

mellanlagring ovan jord. Det i sin tur kan medföra krav 

på tillstånd för mellanlagring ovan jord samt utökade 

krav på fysiskt skydd och brandskydd. 
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Åtgärder 

• Efter kontroll av brandanalys kan krav uppstå på utökad 

branddetektering och då medföljer uppdateringar i STF 

och SAR  

 

• Åtgärder till följd av eventuella villkor för återtaget från 

SSM 
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Slutsats 

• UK anser att det inte borde finnas några hinder utifrån 

tillstånd och SAR hantering att utföra  återtaget av S.14.  

  

• Vid sent återtag kan kravbilden för genomförande av ett 

återtag ökat 

 

• Det är viktigt att SKB får acceptans för sin 

metodbeskrivning av myndigheten och då inte behöver 

ansöka om ytterligare tillstånd.  
  

 

 



S.14 

Intern flytt SFR 

 
Marika Westman 
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Utredning pågår avseende logistik. 

• Flytt av  containrar (X.12) som står i vägen i kolumn 1 till 1BTF 

• Flytt av containrar kolumn 1 med S.14 till carport /terminalbyggnad 

• Då alla S.14 ute från kolumn 1 - flytt av containrar som står i vägen för 

S.14 från kolumn 2 till kolumn 1  

• Flytt av containrar kolumn 2 med S.14 till carport /terminalbyggnad 

• X.12 flyttas tillbaka från 1 BTF  till 1BLA.  

 

 

 

 

 

 

Flytt av containrar inom SFR (D) 
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• Antal lagringsplatser Carport/Terminalbyggnad – tillräckligt att lagra 75 

st halvhöjdscontainrar med S.14 fat. 

• Temporär mellanlagring av X.12 i 1BTF. 

Mellanlagring på SFR 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

 

• Riskanalys pågår för att identifiera kritiska moment 

• Omlastningsplats under jord 

• Hur och var containrar kan packas i stora IP2 containrar. 

• Eventuell ombyggnad av carport – behov vid mellanlagring 

• Utredning avseende droppskydd i 1BTF. 

 

 

 

Pågående arbete 



S.14 

Transport 

 
Henrik Svengren  
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Transport 
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För att uppnå syftet med föreskriften avseende transport av farligt gods klass 7 skall säkra förpackningar 

användas, den nuklidspecifika sammansättningen vara känd och maximala dosrater skall innehållas.  

  

Förpackning  

S.14 fat finns idag förpackade i 75 st halvhöjdscontainrar. Befintliga S.14 containrar som anses lämpliga kan 

genomgå en CSC-besiktning och vid godkänt resultat kunna användas som IP-1 förpackning transporterade 

med M/S Sigrid. Containrar som inte klarar IP-förpackningskrav kan exempelvis hanteras enligt följande:  

  

Alternativ 1 

En ny typ av IP-2 container med större mått än befintliga S.14 containrar kan tas fram, vilken tillåter att en 

S.14 container inklusive lastsäkring kan inrymmas i denne. Transport kan ske både på väg och till sjöss. Ett 

logistikexempel medger att om  2 st av typ större IP-2 container konstrueras och båda lastas på en lastbil 

behövs 38 lastbilsturer till Studsvik för att transportera de 75 st  S.14 containrarna i en godkänd IP-2 

förpackning. Vid en tur om dagen behövs således 38 arbetsdagar för transport av alla S.14 containrar. 

  

I det fall en befintlig S.14 container är så pass defekt att den inte går att hanteras behöver innehållet istället 

packas om i en ny IP-2 container. 

  

Alternativ 2 

S.14 fat kan packas om i nya IP-2 containrar och fraktas både till väg och till sjöss. Ett logistikexempel medger 

att Sigrid skulle kunna transportera samtliga 75 st nya IP-2 halvhöjdscontainrar på en tur till Studsvik.  
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Transport 
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Dosrater  

Generellt har avfallet klingat av under tiden i förvaret. S.14 containrar samt vid behov fat kommer mätas upp 

avseende dosrater och packas  så att gällande regler för dosrater innehålls. Det radioaktiva godset kommer att 

lastsäkras i den godkända IP-2 förpackningen och därmed säkra att förslust eller spridning av nuklider 

förhindras tillika förskjutning eller ökning av dosrat.  

  

Nuklidspecifikt innehåll 

Alfa, beta och gammastrålning utifrån den nuklidspecifika sammansättningen är inte helt känd. 

Röntgenundersökning på ett urval av S.14 visade att innehållet inte alltid motsvarade det förväntade. 

Beroende på omfattning av underliggande dokumentation av innehåll kan containrar och fat delas in i grupper 

där ett genomsnittligt innehåll samt ett konservativt innehåll kan tas fram, men med en varierande osäkerhet. 

Osäkerheten ligger i ärendets natur om återtag. På denna punkten behöver SKB och SSM föra en diskussion 

om vad som är möjligt, tex om det föreligger behov av att ansöka om temporärt tillstånd för verksamhet med 

joniserande strålning på SFR om det bedöms att en utökad fysiskt kontroll på kollin erfordras (principiellt 

liknande SSM2019-1383-2). Utgångspunkten är att nukleidspecifikt innehåll även i konservativt fall kan 

inrymmas inom gränsvärden för LSA-II och SCO-II och därmed transporteras i IP-2 kolli. 

  

Sammanfattningsvis  

SKB kommer kunna transportera S.14 fat på ett säkert sätt i godkända IP- förpackningar med korrekt 

lastsäkring och dosrater inom föreskrivna gränser. Transport kan ske på både väg eller till sjöss. Den 

nukleidspecifika sammansättningen kan i dagsläget uppskattas i norminnehåll samt konservativt innehåll men 

med en osäkerhet. 
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Kvarstående frågor 
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Avfallsleverantörerna SVAFO och SNAB har i dag inga mellanlager för att kunna ta emot 

containrar med S.14. 

 

Mellanlager behöver finnas på plats innan intern flytt på SFR och transport till Studsvik 

kan ske. 

 

 

 

 

 

 


