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SNAB -
Lägesbeskrivning 
Lise-Lotte Spontón

Studsvik 2019-12-06

MYNDIGHETSÄRENDEN
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● Föreläggande
• Inga förelägganden

● Remisser
• Inga remisser

● Ansökan
• Inga ansökningar

● Anmälan
• Anmälan om anläggningsändring för ny ventilation i AKL kommer att skickas in före jul

● Generellt många transportärenden
● SSM tillsyner

• Tillkommande tillsyn på SSM:s Katrineholmskontor 10/12, årets sista, radiologiskt avfall
• Brister identifierade vid inspektion 9/5 ska återkopplas senast 17/12 (information gavs vid 

föregående möte)

● Många transportärenden
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HÄNDELSER RAPPORTERADE TILL SSM,
SEPTEMBER – NOVEMBER, 2019
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● En RO, fysiskt skydd, rapporterad under perioden.

● Avvikelser rapporterade till SSM:
• Avvikelse från rutin för personavsökning efter arbete på kontrollerat område 2019-11-05.

Vid avsökning efter vistelse på kontrollerat område konstaterades kontamination på 
personens overall. Trots tydliga skriftliga instruktioner kontaktades inte strålskyddspersonal 
utan personen tog ett eget beslut att åka hem för att duscha. I avsökningsmonitorns logg 
fanns registrerat svag kontamination på bröst och arm. Vid efterföljande mätning på 
personen kunde ingen kontamination påvisas. 

• Brandincident i autoklavcell AKL, 191115 
Vid servicearbetet i cellen fattar trasor eld vid kontakt med hett föremål. Personalen släcker 
elden med handbrandsläckare placerad i närheten av cellen. Ingen 
kontaminationsspridning uppstod då cellen sanerats inför servicen. Insatsledare från 
industribrandkåren inspekterar på plats för att säkerställa att branden var släckt och att 
ingen ytterligare brandrisk förelåg. 

● Övrigt
• Branden i Cyclifes anläggning har inte påverkat Studsvik Nuclear AB:s verksamhet.

DOSSTATISTIK
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● Dosstatistik för perioden januari till augusti, 2019:
• Kollektivdos 73,75 mmanSv
• Högsta individdos 6,68 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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ÖVRIGT NOTERVÄRT
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● Tillverkningen av strålkällor för cancerbehandling
• Utvecklingsfasen har övergått i produktion med Johan Palmqvist som ansvarig
• 2 set är tillverkade
• Fortsättning: att optimera de olika stegen tillverkningsprocessen

● SVAFO:s projekt SISP och SALUT
• Bygget går i dagarna in i en fas då ny infart tas i drift. Det innebär att en av SNAB:s

anläggningar kommer att bli avskuren från övriga. Smidig lösning finns för passage för vår 
personal.

● Utsättning av ålyngel i Trobbofjärden och Runbosjön
• SNAB har krav att sätta ut ål då vår dammlucka vid Trobbofjärden begränsar ålvandringen

till Tvären.
• Svårt få tag på sättål och ingen utsättning har gjorts på några år
• Lösning i år är att sätt ut yngelbebisar (försträckt ålyngel)

● Neddragningar har gjorts i koncernens konsultverksamhet. Fokus ska 
fortsättningsvis ligga på verksamhet kopplad till avfallsprojekt.

● Många nya affärsmöjligheter diskuteras.
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