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Strålsäkerhetsvärdering AB SVAFO 2019
Avser perioden

2017-04-01 – 2019-03-31

Presenterat för lokala säkerhetsnämnden i Nyköping 2020-02-28

Vad är SSV?
Samlad strålsäkerhetsvärderingen (SSV) 
Perioden 2017-04-01 till 2019-03-31. 
För att ge en så bra bild som möjligt har perioden förlängts något 
i enstaka fall. 
En SSV syftar till att skapa en myndighetsgemensam bild av 
strålsäkerheten hos respektive tillståndshavare. I detta ingår att 
värdera strålsäkerheten inom 17 olika områden samt att bedöma 
tillståndshavarens förmåga att driva och utveckla verksamheten 
på ett strålsäkert sätt.
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Samlat resultat och historisk jämförelse
Område Värdering 2015 Värdering 2017 Värdering 2019 
1. Konstruktion och utförande, inklusive anläggningsändringar Tillfredsställande Tillfredsställande Tillfredsställande
2. Ledning, styrning och organisation Tillfredsställande Acceptabelt Acceptabelt
3. Kompetens och bemanning Acceptabelt Tillfredsställande Tillfredsställande
4. Driftverksamheten, inklusive brister i barriärer och 
djupförsvar 

Acceptabelt Tillfredsställande Tillfredsställande

5. Bränsle- och kriticitetsfrågor Tillfredsställande Ej bedömningsbart Acceptabelt
6. Beredskap Acceptabelt Acceptabelt Ej bedömningsbart
7. Underhåll, material och kontrollfrågor med särskilt 
beaktande av degradering p.g.a. åldring 

Acceptabelt Ej bedömningsbart Acceptabelt

8. Primär och fristående säkerhetsgranskning Acceptabelt Acceptabelt Acceptabelt
9. Utredning av händelser, erfarenhetsåterföring samt extern 
rapportering 

Acceptabelt Acceptabelt Tillfredsställande

10. Fysiskt skydd och informationssäkerhet Oacceptabelt Ej bedömningsbart Acceptabelt
11. Säkerhetsanalyser säkerhetsredovisning Acceptabelt Acceptabelt Acceptabelt
12. Säkerhetsprogram Ej bedömningsbart Ej bedömningsbart Acceptabelt
13. Hantering och förvaring av anlägg-ningsdokumentation Ej bedömningsbart Ej bedömningsbart Acceptabelt
14. Hantering av kärnämne och kärnavfall samt avveckling Acceptabelt Acceptabelt / 

Tillfredsställande
Acceptabelt/
Tillfredsställande

15. Kärnämneskontroll, exportkontroll och transportsäkerhet Acceptabelt/ 
Ej bedömningsbart

Tillfredsställande /
Ej bedömningsbart

Tillfredsställande/
Ej bedömningsbart

16. Strålskydd inom anläggningen Tillfredsställande Acceptabelt Acceptabelt
17. Utsläpp, omgivningskontroll och friklassning Tillfredsställande/ 

Acceptabelt
Tillfredsställande / 
Tillfredsställande

Tillfredsställande / 
Tillfredsställande

Samlad beskrivning av perioden
Perioden för denna SSV har liksom de tidigare perioderna inneburit 
utmaningar för Svafo vad gäller avvecklingen av R2-anläggningen. 
De hittills utförda momenten i projektet har löpt utan några allvarliga incidenter 
eller tillbud. 
Förseningar på grund av större problem än förväntat med hantering av asbest 
och i betongen inträngande kontamination, ursprunglig plan klart vid årsskiftet 
2018/2019 men avvecklingen antas nu inte kunna avslutas innan Q3 2020.
Andra utmaningar att nämna under denna period har varit fortsatt kartläggning 
av det historiska avfallet samt projektering av utbyggnad av mellanlager. 
En större genomförd förändring är flytt av indunstaren från R2 anläggningen 
till HM-anläggningen.
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Framtid

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

Ansökan om godkännande, uppförande och 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 Q3 2020.

Avslutande samlad bedömning

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

Svafo har haft en positiv utveckling vad gäller 
strålsäkerheten inom bolaget under aktuell tidsperiod för 
denna SSV, då ett par områden fått högre värdering och 
endast ett delområde fått en lägre värdering än vid 
föregående SSV


