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SNAB -
Lägesbeskrivning 
Lise-Lotte Spontón

Studsvik 2019-09-20

MYNDIGHETSÄRENDEN

2019-09-20LSN 2

● Föreläggande
• Inga förelägganden

● Remisser
• Remiss utredning KTL, besvarades 2 september
• Remiss av förslag till föreskrifter om kostnadsberäkningar, ansökningar och redovisning vid 

finansiering av kärntekniska restprodukter. Besvarades 21 augusti. 

● Ansökan
• -

● Anmälan
• Anmälan om anläggningsändring för Vätskeburet B4/B5
• Radon
• Anmälan gjord om utebliven väderdata

● Generellt många transportärenden
● SSM tillsyner

• SSM har aviserat en tillkommande tillsyn, utöver tillsynsplan, med avseende på fysiskt 
skydd. Ej datumsatt.

• Tillsyn 15 oktober med fokus gamla händelser är framskjuten.

● Ledningsmöte, 2/10 hos SSM
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HÄNDELSER RAPPORTERADE TILL SSM,
MAJ – AUGUSTI, 2019
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● Två RO, fysiskt skydd, rapporterade under perioden.

● Övrigt rapporterat till SSM:
• 2019-08-08 ca kl. 19.15 träffades Studsviksanläggningen av ett flertal kraftigt åsknedslag, 

vilket resulterade i ett stort antal larm från olika system. Händelsen fick inga 
säkerhetsmässiga konsekvenser.

● Uppföljning tidigare rapporterade händelser med rökutveckling i 
lysrörsarmaturer
• Ett flertal händelser med rökutveckling från lysrör har inträffat under de senaste åren.
• Byte av glimtändare till säkerhetsglimtändare pågår under hösten. 
• Etapp 1 färdig 31/10 och etapp 2 till 29/11.

DOSSTATISTIK
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● Dosstatistik för perioden januari till augusti, 2019:
• Kollektivdos 54,2 mmanSv
• Högsta individdos 3,9 mSv

● Översikt tidigare år (helårssiffror):

Notera att 2016 bildades Cyclife Sweden AB vilket påverkar kollektivdosen.

● Jämförande gränsvärden:
- gränsvärde strålskyddsförordningen: <20 mSv/år (effektiv dos)
- internt SNAB-krav:<15 mSv/år (effektiv dos)

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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ÅTERKOPPLING FRÅN VÅRENS TILLSYNER
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● 2019-04-24 Inspektion Optimering av strålskydd 
• Tillsynsprotokollet har ännu inte kommit.

● 2019-05-09 Verksamhetsbevakning mellanlagring av kärnavfall
• SSM noterar att vi har tillräcklig lagringskapacitet för det avfall som uppkommer i 

verksamheten.
• Mellanlagringsplatserna är inte beskrivna i säkerhetsredovisningen (SAR)
• Otydlig skyltning vid avfallstationen i HCL
• Otydliga rutiner för användning av direktvisande dosimeter vid transporter av t ex 

avfallskollin med förhöjd strålningsnivå
• Vi producerar avfall utan att ha säkerställt en hanteringsväg för avfallet. 

● 2019-05-09 Inspektion avfallsregister, interna transporter och kontrollerat 
område
• SSMFS 2008:1 6 kap. 10 §: SNAB:s avfallsregister uppfyller inte fullt ut kraven på 

registrering av avfall
• SSMFS 2008:1, 4 kap. 8 §: Brister i vägunderhåll inne på området
• SSMFS 2018:1, 4 kap. 5 §: Brister i skyltning av kontrollerat område
• Vi ska återkoppla en åtgärdsplan till SSM senast 17 december.

ANLÄGGNINGSÄNDRING VÄTSKEBURET 1 (2)
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● Nytt sätt att hantera slam från vätskeburet avfall
● SNAB och Cyclife producerar ca 3000 m3 avfallsvätska/år. Ursprung bl a:

• Aktiva tvättstugan, Cyclife
• AKL, från autoklaver och gnisten
• HCL, duschar på kontrollerad sida

● För närvarande produceras ca 2 m3 slam/år 
● Tidigare har slammet gjutits in i betong

• 2 m3 slam ger då ca 20 st 200 liters plåtfat

● Ny metod ska börja tillämpas för att behandling av slammet: 
frysavvattning
• Slammet fryses 
• Långsam torkprocess
• Kvarstår pulver som 

samlas i fat.
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ANLÄGGNINGSÄNDRING VÄTSKEBURET 2 (2)
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● Fördelar med ny metod är en minskad avfallsvolym. 
● Årsproduktionen av slam bedöms rymmas i 2-3 100 liters-plåtfat, dvs en 

minskning av avfallsvolymen med en faktor 10.
● Projektet innebär att ny utrustning installeras i byggnad B4. 
● Ombyggnationen påverkar beskrivningen i säkerhetsredovisningen (SAR) 

för anläggningen, bl a med avseende på:
• beskrivningen av anläggningen, 
• konstruktionsförutsättningar,
• säkerhetssystem och 
• säkerhetsanalyser.

● Ändringar i en anläggning som påverkar förhållandena angivna i 
säkerhetsredovisningen ska anmälas till SSM enligt SSMFS 2008:1, 
4 kap. 5 §. 

● Anmälan skickas till SSM nu i september.
● Utrustningen har börjat sättas ihop i A-hallen.
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