2016-12-20

Myndighetsärenden

Den 2016-08-18 beslutar SSM att förelägga SVAFO att senast den 30 november
2016 lämna en skriftlig redogörelse för hur bolaget avser att arbeta för att
uppfylla kraven i 6 kap. SSMFS 2008:1 för de avfallsposter där man ännu inte gör
det. SVAFO har den 2016-11-08 begärt förlängd tid till 2017-01-20 för att uppfylla
föreläggandet vilket SSM beviljat.
Den 2016-09-22 genomförde SSM en verksamhetsbevakning avseende R2
avvecklingen.
Den 2016-10-26 genomförde SSM en verksamhetsbevakning avseende
beredskap.
Den 2016-10-31 – 2016-11-01 genomförde SSM en inspektion av
händelsehantering och erfarenhetsåterföring.
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Händelser

• 1 händelse (RO) i juni avseende fysiskt skydd. Ännu så länge den andra under
2016.
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Dosstatistik

•
•
•
•
•
•

Kollektivdos till och med oktober:
Kollektivdos 2015:
Kollektivdos 2014:
Kollektivdos 2013:
Kollektivdos 2012:
Kollektivdos 2011:

0,008 manSv
0,030 manSv
0,007 manSv
0,001 manSv
0,004 manSv
0,001 manSv

• Högsta individdos till och med oktober 0,8 mSv.
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R2 avvecklingsprojekt

R2 avvecklingsprojekt

•

Etapp 1 – Allt praktiskt arbetet avslutat.
Viss avrapportering kvarstår.

•

Etapp 2 – Arbetet pågår med bilning i
biologiska skärmen samt borrning av
forskarkanaler. Beräknat avslut sommar
2017.
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R2 avvecklingsprojekt

Etapp 3
• Delmomentet isotopcentralen pågår och beräknas vara klart Q4 2017.

Sista steget i
demontering av
cell i
isoptocentralen

R2 avvecklingsprojekt

Etapp 3
• Bortforsling av jonbytarmassa från R2 till HM för
ingjutning pågår under december.
• Delmoment OSA laboratoriet beräknas starta i
slutet av januari klar augusti.

Principskiss över OSA laboratoriet
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R2 avvecklingsprojekt
Etapp 3
• Delmoment tungvattensystemet ska anmälas till SSM inom kort
och beräknas kunna genomföras under första halvåret 2017.
• Delmoment primära pumpstationen start Q3 2017.
• Delmoment reaktor byggnad start Q3 2017.
• R2S + resten start Q4 2017.
• Hela projektet planerar för färdigställande innan årsskiftet 20182019
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