
2018-09-24

1

Möte med Lokala 
Säkerhetsnämnden

Lise-Lotte Spontón

2018-09-21

• Datum för genomförda och kommande tillsynsaktiviteter:

• SSM har även aviserat att de kommer att granska SAR HCL med fokus på riskanalysen.
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Inspektion/Verksamhetsbevakning Datum 

Inspektion med avseende på säkerhetsgranskning 2018-02-28—
2018-03-01 

Inspektion införsel och slutförvar av utländskt kärnbränsle 2018-03-07 

Verksamhetsbevakning avvecklingsfinansiering  2018-04-13 

Inspektion med avseende på åldring och underhåll 2018-05-16--17 

Verksamhetsbevakning map Elekta 2018-06-13 

Verksamhetsbevakning drift 2018-11-20 
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• Förelägganden
- Inga förelägganden

• Remisser
- Inga aktuella remisser

• Ansökan
- Ansökan om uppdaterat tillstånd för arbete med joniserande strålning lämnades in i september 

• Anmälan 
- Anmälan om anläggningsändring map tillverkning av strålkällor kommer att skickas till SSM 
under hösten
- Anmälan om organisationsändring skickas under oktober

• Ledningsmöte mellan SSM och SNAB 3/10. I år är mötet förlagt till Studsvik. 

• Händelseutredning med anledning av händelsen i HCL 2017 kommer att skickas till SSM i oktober

• Generellt många transportärenden.
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• En kategori 2-händelse – Augusti: Rökutveckling i ställverksrummet i källaren till HCL
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Händelser juni– augusti
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• Kollektivdos 

• jan-apr 44 mmanSv (2017: 48 mmanSv)

• jan-augusti 75 mmanSv (2017: 76 mmanSv)

• Kollektivdos varierar från år till år beroende på verksamhetens art och omfattning. Kollektivdosen 
beror delvis på förberedelsearbete i HCL inför strålkälletillverkningen.

• Högsta individdos 

• jan-apr 5,4 mSv (2017: 9,4 mSv)

• jan-augusti 6,2 mSv (2017: 9,8 mSv)

- gränsvärde föreskrift: <20 mSv/år
- internt SNAB-krav: <15 mSv/år
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Dosstatistik för 2018

• Förberedelser pågår i HCL för att kunna börja tillverka strålkällor vid årsskiftet. Under våren har 
cell 3 sanerats. De första strålkällorna planeras att levereras under våren 2019.

• Utredning pågår om nytt brandsläcksystem för HCL.

• SNAB har sålt Horsviks gård till Nyköpings kommun.
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Verksamhetsrelaterat under perioden
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• Genomfördes lördagen den 15 september

• Scenariot var att en 9 meter lång segelbåt sas hade lämnat Södertälje den 13 september med 
destination Arkösund där ny besättning skulle hämtas upp den 15 september. Båten kom dock 
aldrig fram och man fick inte heller telefonkontakt med båten varvid Sjöräddningen larmades. 

• SNAB:s delövning i Sjöfartsverkets sjöräddningsövning var baserat på ett övningsscenario där 
skadade personer med okänd identitet skulle tas i land i Studsviks hamn, vilket kräver att vi höjer 
skyddsnivån i hamnen i enlighet med ISPS-koden (International Ship & Port Facility Security
Code). Krav på övningar ställs av Transportstyrelsen som också utövar tillsyn att ISPS-koden följs.

• SNAB:s egna scenario var att en person hade gjort intrång på Studsviksområdet och därefter 
avlägsna sig med båt och samtidigt avbilda Studsviksområdet och hamnanläggningen, som är ett 
skyddsobjekt med avbildningsförbud.
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Deltagande i Sjöfartsverkets sjöräddningsövning

• Ett regelverk för sjöfartsskydd

• Gäller för fartyg i internationell trafik och hamnanläggningar som betjänar dessa fartyg

• Studsviks hamnanläggning måste uppfylla kraven i ISPS-koden

• Åtaganden för hamnanläggningar som följer ISPS-koden

• En skyddsutredning ska göras som klarställer vilken egendom och utrustning som är skyddsvärd, tänkbara 
hot, mänskliga faktorn, samt motåtgärder

• Det ska finnas en skyddsplan som beskriver organisation av skyddsarbete och skyddsåtgärder för t ex 
tillträde

• Utsedd hamnskyddschef ska finnas. Nuvarande Anders Pettersson.
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ISPS-koden
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