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Lokala säkerhetsnämnden
Nyköping 2019-12-06 

SSMs tillsyn av AB Svafo under 2019

Patrik Lundell, SSM

Verksamhetsbevakningar och 
Inspektioner 2019

Verksamhetsbevakningar

– Driftuppföljning 2019-02-20

– Underhållssystemet 2019-03-26

– Avvecklingen av R2/R2-0 inklusive strålskydd 2019-03-29

– Omhändertagande av historiskt avfall 2019-04-25

– Anläggningsändring AUA, 2019-09-11

– Driftuppföljning 2019-10-23

Inspektion

– Optimering av strålskydd i verksamheten med joniserande 
strålning (i enlighet med ALARA-principen) 2019-09-26

– Kompetens och bemanning 2019-12-12
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Övrigt

• RO flera avser fysiskt skydd

• Dispens/Undantag avseende skalskydd R2

• Anmälan avseende avveckling av automatlarm brand, kopplat till 
strålsäkerhet vid R2/R2-0

• Delmomentsredovisning etapp avseende OSA

• Ansökan anläggningsändring AU (AUA)

• Friklassningsfrågor

R2/R2-0 avveckling

AB Svafo:s avveckling av forskningsreaktorerna R2 och 
R2-0 är (fortfarande) i slutskedet. 

Arbetet har försenats på grund av oförutsedda mängder av 
och svårigheter att hantera asbest samt kontamination i 
sprickor, djupare än väntat, i betong. 

I övrigt har arbetet med avvecklingen genomförts som 
avsett under året. 

Ansökan om friklassning samt avvecklingsrapport förväntas 
kunna komma till SSM hösten 2020 (föregående år 
förväntades detta ske våren 2019).
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Mellanlager - AUA

SSM har under året granskat och beviljat en ansökan från 
AB Svafo om godkännande av preliminär 
säkerhetsredovisning för en ny lagerbyggnad på 
Studsviksområdet för mellanlagring av låg- och medelaktivt 
rivningsavfall från R2-reaktorerna och Ågestaverket. 
[SSM2019-6499]

Historiskt avfall

Undersökningar och förberedelser för slutlig hantering av 
historiska avfallsposter pågår, ett arbete som bedöms löpa 
under många år framöver. 
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Samlad strålsäkerhetsvärdering, SSV

Perioden 2017-04-01 – 2019-03-31

Presenteras för AB Svafo vid ledningsmöte med SSM 2019-12-13

Väsentliga verksamheter och händelser
– Avvecklingen av R2-anläggningen. 

– Fortsatt kartläggning av det historiska avfallet

– Utbyggnad av mellanlager, AU/AUA

– Flytt av indunstaren från R2 anläggningen till HM-anläggningen

– Upprepade kategori 2 händelser kopplade till fysiskt skydd

Samlad bild av strålsäkerhetsläget vid AB Svafo

SSMs samlade bedömning är att strålsäkerheten vid 
Svafos anläggningar upprätthålls på ett acceptabelt sätt. 

Svafo har haft en positiv utveckling vad gäller 
strålsäkerheten. 
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Framtid

Framöver antas arbetet med det historiska avfallet 
intensifieras och innebära utmaningar. Såväl ur resurs- som 
kompetenshänseende. 

Ansökan om idrifttagning av nytt mellanlager för låg- och 
medelaktivt avfall kommer troligen också att vara i fokus.

Avslut av avvecklingen av R2/R2-0 och friklassning av 
byggnaden förväntas ske under hösten 2020.

Tillsynsplan 2020 Preliminär

2020-01-14 Verksamhetsbevakning och inspektion: Kategori 2 händelser (f.m.) och 
åtgärder vid förhöjd hotbild (e.m.)

2020-01-16 Verksamhetsbevakning: Möte med Svafo om S.14-återtag.

2020-03-25 Inspektion: Bastillsyn område 1 - Säkerhetsledning

2020-04-21 Verksamhetsbevakning: Informationssäkerhet vid upphandling

2020-05-19 Verksamhetsbevakning: Första löpande drift och händelseuppföljning.

2020-06-02 Verksamhetsbevakning: Historiskt avfall

2020-09-23 Inspektion: Säkerhetsanalys

2020-10-28 Verksamhetsbevakning: Andra löpande drift och händelseuppföljning.

2020-11-09 Inspektion: Tillträde och behörighetshantering

2020-12-02 Verksamhetsbevakning: Uppföljning kompetens och bemanning, 


