
2019-02-28

1

Möte med Lokala 
Säkerhetsnämnden
Lise-Lotte Spontón
2019-02-15

Översikt Studsvik Nuclear AB
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• Studsvik Nuclear AB (SNAB) har fyra kärntekniska anläggningar. 

• Kärnteknisk anläggning definierad i kärntekniklagen (1984:3). En anläggning där kärnämne eller kärnavfall 
hanteras, bearbetas eller förvaras.

• HCL – Hot Cell Laboratoriet

• AKL – Aktiva kemilaboratoriet

• FA – Förvaringsanläggningen

• B4/B5 - Vätskeburet avfall
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• HCL togs ursprungligen i drift 1960 men är 
ombyggd vid ett flertal tillfällen sedan dess.

• Anläggningen är avsedd för under-
sökningar av radioaktivt material, främst 
bestrålat kärnbränsle, bränslestavar och 
härdkomponenter.

• Cellrad med 7 betongceller med blyglas. 
Arbete inne i cellerna utförs med hjälp av
manipulatorer.

• Material tas in i cell 7 och kan sen 
förflyttas mellan cellerna beroende på 
vilken bearbetning som ska genomföras.

• Arbete som görs i cellerna innefattar t ex
reaktorhaveriförsök (LOCA-tester), 
framställande av prover, t ex för mikroskopi 
eller vidare materialtestning i AKL.
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HCL – Hot Cell laboratoriet
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AKL – Aktiva Kemilaboratoriet

• Arbete i AKL innefattar hantering av låg- och 
medelaktiva material som bestrålats i kärn-
kraftreaktorer.

• Cellhall med rad av blyceller med 
manipulatorer på framsidan och service-
luckor på baksidan.  Även några fristående 
celler: stål-, bly- och krypceller.

• Mekanisk provning på bestrålat material.
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FA - Förvaringsanläggningen

• Färdigställdes 1965. Ursprungligen för att förvara
Ågestabränslet. Sedan dess har R1-bränslet 
förvarats här och eget bränsle från våra tidigare 
reaktorer. Idag kundbränsle relaterat till pågående 
projekt.

• Lastutrymme, travers, dekontamineringstråget och 
tre pooler.
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• Förelägganden
- Inga förelägganden

• Remisser
- Inga remisser

• Ansökan
- Förnyat tillstånd för utomhuslagring

• Anmälan 
- Anmälan om anläggningsändring map tillverkning av strålkällor kommer att skickas till SSM 
under våren

• Generellt många transportärenden

Myndighetsärenden 1(2)
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• Utförda och planerade tillsyner under 2019
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Myndighetsärenden 2(2)

Tillsyn Datum Deltagare SSM
Housekeeping 12 februari Jon Brunk, Nils Addo
Underhåll av fysskyddsutrustning 27 februari Jon Brunk, Patrik Lundell 

(gemensam med SVAFO)
ALARA 24 april Nils Addo, Per Chaikiat
Avfall och strålskydd 9 maj Åsa Zazzi, Karolina Stark, 

Jon Brunk, Nils Addo
Uppföljning åtgärder ÅHB 10 september Jon Brunk
Uppföljning gamla händelser 
(Vilka åtgärder vidtogs? Hjälpte 
det? Lärdomar?)

15 oktober Jon Brunk
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• En kategori 2-händelser i fysiskt skydd januari 2019

• Övriga händelser

• Luftfilter larmade då det togs genom detektorerna i vaktbyggnaden. Det visade sig vara markradon då att 
filtret stått förvarat i källarutrymme.

• I januari (på nyårsdagen) fick vi läckage i saltvattenkylanläggningen, vilket resulterade i inläckage av vatten 
till kontrollerad sida i AKL. Händelsen ledde inte till någon spridning av kontamination.
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Händelser december 2018 – januari 2019

Dosstatistik, 2018

• Dosstatistik 2018 jämfört med perioden 2012-2017

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

Notera att 2016 bildades Cyclife Sweden AB vilket påverkar kollektivdosen.

- gränsvärde föreskrift: <20 mSv/år (effektiv dos)
- internt SNAB-krav: <15 mSv/år (effektiv dos)
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Högsta individdos  (mSv) 13,6 13,2 12,3 12,6 12,3 12,4 9,0

Kollektivdos (mmanSv) 453 333 171 158 159 115 114
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• HCL: Förberedelser pågår i HCL för att kunna börja tillverka strålkällor vid årsskiftet. Under 2018 
har cell 3 sanerats. De första strålkällorna planeras att tillverkas under våren 2019.

• AKL: Under våren inleds ett större projekt med mekanisk materialprovning av bestrålat material 
för ITER. Vi ska utföra kryp-, slag-, drag- och utmattningsprover.
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Verksamhetsrelaterat under perioden

ELEKTA – Gamma knife (Stereotactic Radiotherapy Co-60)
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Provstavar
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