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Verksamheten

• Avveckling av R2-anläggningen
– Avveckling och friklassning pågår
– Friklassningsbar byggnad slutet av 2020
– Friklassningsansökan slutet av 2020
– Konventionell rivning start 2021 (tidigast)

• SALUT (nytt mellanlager) 
– Bygglov feb 2019
– Godkänd preliminär SAR nov 2019
– Byggstart kvartal 4  2019
– Drift 2021

• Swedish Legacy Waste
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Ansökningar, remisser, beslut m.m. (urval)

• Godkänd Preliminär Säkerhetsredovisning för ”SALUT” (nov)
• Dispens från vissa krav på fysiskt skydd för R2-anläg. (nov)
• Pågående diskussion om undantag avseende tillfällig förvaring 

av avfallskollin utomhus. 
• Anläggningsändring för R2-anläggningen (automatiskt 

brandlarm).
• SSM har kommit ikapp gällande tillsynsrapporter. Bl.a. 

– Rapport från inspektion AB SVAFO avfallsregister, interna transporter och 
kontrollerat område (Sep):

– Några brister gällande avfallsregister, skyltning, lagring samt rutiner

Myndighetsärenden

Inspektioner/verksamhetsbevakningar (VB)

Genomförda sedan förra mötet:
Inspektion: Strålskyddsoptimering (ALARA-verksamhet)  (26 sep)

– Rapport ej fastställd ännu

VB: Löpande drift och händelseuppföljning (23 okt)
– SSM noterade att vi fortsätter att ha RO avseende fysiskt skydd

Kommande under 2019 och början av 2020:
Inspektion kompetens och bemanning (12 dec)
Ledningsmöte (13 dec)
Inspektion och VB om Fysiskt skydd (14 jan)
VB Feldeponerade S-14 Fat i SFR (16 jan)

Myndighetsärenden
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Händelser

• 3 st rapporterbar omständigheter (RO) sedan sist

• 2 st låscylindrar av fel typ har använts - befintliga säkerhetsrutiner med 
system för detektering av passage genom skalskyddsdörrar har dock varit 
i drift, vilket skulle ha uppmärksammat eventuella obehöriga intrång.

• Felaktig frikoppling av lås i skalskyddsdörr

Information & utbildning avseende skalskydd gavs för hela SVAFO v. 49.

• Inga strålskyddshändelser sedan sist

Dosstatistik

Dosgräns att jämföra med för högsta årsdos till en person: 20 mSv/år  
(SVAFO:s interna gräns  är 14 mSv/år)

SVAFO + entreprenörer

År Kollektivdos (mmanSv) Högsta årsdos till en person (mSv)
2010 4 1,3
2011 1 0,2
2012 4 0,8
2013 1 0,2
2014 7 1,0
2015 30 3,7
2016 14 1,1
2017 46 3,0

2018 31 2,8

2019 (tom. okt) 9,0 1,0
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Övrigt

• Branden hos Cyclife hade relativt liten påverkan på SVAFO:s verksamhet
• SVAFO startade upp en egen krisgrupp
• Strålskyddare från SVAFO hjälpte till med mätningar   
• endast inställt arbete i en anläggning (HM-anläggningen) under en dag.  

• Vi lägger ny asfalt på avfallsområdet
• Flytt av friklassningsstationen (SMOG) inom Studsviksområdet

Frågor?


