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1. Inledning

I denna rapport redovisas SSI:s tillsyn av avfall och miljö vid de kärntekniska anläggningarna
under 1999. Först och främst ges en sammanfattning av 1999 års inspektioner vid de
kärntekniska anläggningarna, men rapporten beskriver även viktiga ärenden och aktuella projekt
med anknytning till tillsynen av de kärntekniska anläggningarna.

Under 1999 genomförde Avdelningen för avfall och miljö 20 inspektioner vid de kärntekniska
anläggningarna, se Appendix 1. Förutom direkt avfalls- och miljörelaterade frågor inspekterades
rutiner för arkivering av dokument och prover. Dessutom har ca 70 tillsynsrelaterade ärenden
handlagts, se Appendix 2.

Resultaten från anläggningarnas utsläpps- och omgivningskontroll, myndigheternas
kontrollmätningar och interkalibreringsprogram kommer att redovisas i separat rapport.



2. Sammanfattning av 1999 års
inspektioner

1999 års inspektioner har haft fyra huvudinriktningar:

1. Inspektioner av hanteringen av aktiverade interna delar vid kärnkraftverken.
2. Inspektioner med anknytning till verksamheten vid Ranstad Mineral AB
3. Inspektioner av system för hantering av vätskeformiga utsläpp, samt av spårbarhet och

arkivering av de prov och mätdata som hör till dessa. Inspektionerna har genomförts vid
kärnkraftverken, anläggningarna i Studsvik och ABB Atom AB.

4. Inspektioner i samarbete med Riksarkivet av efterlevnaden av SSI:s föreskrifter (1997:1)
om arkivering vid kärntekniska anläggningar.

Därutöver liar inspektioner bland annat gjorts av avvecklingsarbetet vid det Aktiva Central-
laboratoriet vid Studsvik samt av mellanlagring av indunstarkoncentrat och torkning av slam vid
Forsmarksverket.

SSI finner att verksamheten vid anläggningarna i huvudsak uppfyller gällande villkor och
föreskrifter. När det gäller arkivering har dock ett flertal brister identifierats.

SSI bedömer att kraftverken har väl fungerande rutiner för den fysiska hanteringen av
aktiverade interna delar. Brister finns dock när det gäller karakterisering och dokumentation av
avfallet, samt i viss mån då det gäller sorteringsinstruktioner. SSI kommer att ställa krav på
detta i kommande föreskrifter om avfallshantering vid kärntekniska anläggningar.

SSI bedömer vidare att hantering, provtagning och mätning av utsläppsvatten i huvudsak sköts
på ett tillfredsställande sätt. Dock noterades ett missat månadsprov och ett felaktigt hanterat
årsprov. Detta visar på behovet av att noga följa och uppdatera gällande rutiner och att berörd
personal får adekvat information och utbildning.

Under arkiveringsinspektionerna tillsammans med Riksarkivet framkom en hel del brister i
arkiveringsrutinerna. Dessutom uppfyllde arkivlokaler och arkivskåp inte föreskrifterna helt på
någon av anläggningarna. Detta föranledde SSI att ställa krav på åtgärder samt att tillsammans
med Riksarkivet anordna en utbildning i grundläggande arkivkunskap för anställda på
anläggningarna.

Under inspektionerna framkom generellt ett behov av att intensifiera tillsynen vid
anläggningarna i Studsvik och ABB Atom AB och till ABB kopplad verksamhet vid Ranstad
Mineral AB. Dessa anläggningar kräver ofta specialbeslut eller särskilda åtgärder. Vissa brister
framkom dessutom under inspektionerna. SSI har för avsikt att följa upp detta vid kommande
inspektioner och göra en kraftsamling på dessa anläggningar (projekt STAR).



3. Avfallsinspektioner

3.1 Inledning
Under 1999 genomförde SSI sammanlagt åtta avfallsinspektioner vid de kärntekniska
anläggningarna. Fyra av dessa var temainspektioner och berörde hanteringen av aktiverade
interna delar vid kärnkraftverken. Två av inspektionerna berörde verksamheten vid ABB Atom
AB och Ranstad Mineral AB, medan en inspektion berörde avvecklingen av det aktiva
centrallaboratoriet (ACL) vid Studsvik. Dessutom gjordes en inspektion vid Forsmarksverket,
föranledd av de problem som uppstått vid mellanlagring av indunstarkoncentrat respektive
torkning av slam.

3.2 Hantering av aktiverade interna delarvid
kärnkraftverken

3.2.1 BAKGRUND OCH SYFTE

Vid kärnkraftverken uppstår långlivat avfall vid utbyte av komponenter som suttit i eller i
närheten av reaktorhärden. Den långlivade aktiviteten beror på aktivering genom
neutronbestrålning av legeringsämnen och föroreningar i komponenterna. För dessa aktiverade
interna delar, vilka även ofta kallas härdkomponenter, finns ännu inget slutförvar och detta
avfall måste därför mellanlagras tills vidare. Avfallet uppkommer både rutinmässigt och vid
större projekt (t.ex. byte av härdgaller och moderatortank). Den stora mängden avfall kommer
dock huvudsakligen att genereras vid avvecklingen av kärnkraftverken. Det slutförvar som
planeras för detta avfall kallas SFL-5 av SKB. I den följande texten används därför
beteckningen SFL-avfall.

SSI:s inspektioner föranleddes av att avfallsvolymerna ökat de senaste åren. Inspektionerna
berörde främst hantering, sortering, karakterisering och dokumentation av SFL-avfall, men även
framtida prognoser av avfallsmängder. I förlängningen syftade inspektionerna till att säkerställa
att avfallet karakteriseras och dokumenteras på ett sätt som underlättar såväl den praktiska som
den formella hanteringen inför en framtida deponering i slutförvar.

3.2.2 IAKTTAGELSER

En sammanfattning av SSI:s iakttagelser vid inspektionerna ges i tabellen nedan. Därefter följer
en mer ingående beskrivning. Ytterligare information ges i inspektionsprotokollen (dnr
6220/3054/99 för Barsebäck, dnr 6220/785/99 för Forsmark, dnr 6220/786/99 för Oskarshamn
och dnr 6220/3055/99 för Ringhals).



Sortering

Karakterisering

Mellanlagring

Dokumentation

Barsebäck
Instruktion
<1 meter från
härden -» SFL

Ingen

Reaktorhall
CLAB
AB-Iagret

Styckelista
Vikt

Fors mark
Bedömning

Ingen

Reaktorhall
(skrotboxar)
CLAB
(styrstavar)
Styckelista
Tidpunkt för
placering i
kassett

Oskarshamn
Instruktion:
<0,5 meter från
härden -»SFL
0,5-1 meter -»
bedömning
Mätningar på kollin
till BFA,
beräkningar för
större komponenter

Reaktorhall
CLAB
BFA (ståltankar,
kokiller)
Styckelista
Avfall i BFA
registreras

Ringhals
Tumregel
<0,5-l meter från
härden -> SFL

Uppskattningar
utifrån beräkningar
för BWR 3000,
vissa mätningar på
små komponenter
Reaktorhall
Bränslebyggnader
CLAB

Styckelista
Vikt

Det SFL-avfall som uppkommer rutinmässigt, t.ex. styrstavar, bränslekomponenter och
neutrondetektorsonder, hanteras i stort sett likartat vid samtliga kärnkraftverk. Arbetet sker efter
tydliga instruktioner och komponenterna mellanlagras i bassängerna i reaktorhallen, för att
eventuellt transporteras till CLAB för fortsatt mellanlagring. För filter från vattendammsugare,
s.k. Luxemburgare, skiljer det dock mellan olika kraftverk. Forsmark och Ringhals gjuter in
dem i kokiller för deponering i SFR enligt avfallstyp X.23 (sopor och skrot), Oskarshamn
mellanlagrar dem sedan en tid i SFL-kokiller (tidigare sändes de till CLAB) och Barsebäck
mellanlagrar dem i reaktorhallsbassängerna. Detta avfall hanteras således både som SFL- och
SFR-avfall, beroende på vilken anläggning som genererar det.

Vid flera reaktorer har under åren även större komponenter bytts ut, t.ex. härdgaller, vilka
mellanlagras i ett stycke i reaktorhalfsbassänger (Barsebäck 1 och 2, Oskarshamn I och 2) eller
nedkapade i CLAB (Ringhals 1). I och med den senaste tidens moderniseringsprojekt har denna
typ av skrymmande avfall ökat i volym, varför annan form av mellanlagring introducerats
(bland annat moderatortank i BFA i Oskarshamn). Under år 2000 är det endast vid Forsmark
som ytterligare stora mängder SFL-avfall förväntas, i samband med byte av härdgaller och
moderatortank vid Forsmark 1 och 2.

Sorteringskriterier
Sorteringskriterier för SFL-avfall skiljer sig något åt mellan kraftverken. Vid Barsebäck
tillämpas avståndet 1 meter från härdens ytterkant som generellt kriterium, vilket anges i en
sorteringsinstruktion.

Vid Forsmark sorteras avfallet utgående från hur långt från härden komponenten har suttit och
utifrån komponentens dosrat (att komponenten inte blivit nämnvärt aktiverad bekräftas genom
dosratsmätning vid lyft ur bassängen till SFR-kokill). Sorteringen utgår från personalens
erfarenhet men det finns inga dokumenterade kriterier.

Vid Oskarshamn tillämpas en sorteringsinstruktion som anger att komponenter som suttit
närmare härden än 0,5 m generellt ska hanteras som SFL-avfall. Okänt avfall ska betraktas som
SFL-avfall. För komponenter som suttit mellan 0,5 och 1 in från härden görs en bedömning
utifrån begränsningarna på aktivitetsinventariet i SFR-1. Vid bedömningen utgår OKG från att
aktiviteten från interna delar inte får överstiga 10 % av den totala aktiviteten i SFR-1. 1995



byttes moderatortankstativet vid Oskarshamn 1. Nedre delen smältes i Studsvik och
avklingningslagras där inför friklassning. Övre delen bedömdes vara SFL-avfall och fördes till
BFA.

Vid Ringhals tillämpas tumregeln 0,5-1 meter från härdens rand. Ringhals har inte sett behov av
att införa en generell sorteringsinstruktion.

Karakterisering
Karakterisering med avseende på aktivitetsinnehåll sker endast i begränsad omfattning.
Bedömningar av nuklidinventariet baseras ofta på beräknade värden i den slutliga
säkerhetsredovisningen för anläggningen (FSAR) eller andra beräkningar såsom ABB Atoms
beräkningar för BWR 3000.

Vid Oskarshamn görs mätningar på SFL-kokiller och ståltankar som förs ner i BFA. Dessutom
görs beräkningar av inducerad aktivitet i de komponenter som byttes ut 1998 (bland annat
moderatortank och moderatortanklock). För verifiering av beräkningarna kommer mätningar
även att göras på provbitar från komponenterna.

Även i Ringhals har provbitar tagits av härdgaller och härdstriistag för metallurgisk
undersökning och bestämning av Ni-59-innehåll.

Mellanlagring
SFL-avfallet mellanlagras huvudsakligen i bassänger vid kärnkraftverken eller CLAB. Vid
kärnkraftverken utnyttjas reaktorhalisbassängerna (BWR) eller bassängerna i
bränslebyggnaderna (PWR) för detta ändamål. Mindre komponenter hängs i linor vid
bassängkanten, samlas i lådor eller skrotkassetter (avpassade för transport till CLAB), medan
större komponenter hängs på konsoler på bassängväggen eller läggs på bassängbotten.

Vid Barsebäck mellanlagras en liten mängd SFL-avfall i AB-lagret. BK.AB ser detta som en
separat lösning för avfall som inte får föras till CLAB.

Vid Forsmark mellanlagras allt SFL-avfall som hittills uppkommit i reaktorhalisbassängerna,
förutom styrstavar från Forsmark 3 som förts till CLAB. FKA ser inget behov att skicka skrot
till CLAB, eftersom det inte tar särskilt stor plats i bassängerna. Skrotboxarna kommer därför
troligen att lagras i reaktorhalisbassängerna under hela reaktorns livstid.

Vid Oskarshamn har under senare år bergrummet för aktivt avfall (BFA) tagits i anspråk för
mellanlagring av SFL-avfall. I BFA mellanlagras avfall från senare års moderniseringsprojekt,
bland annat moderatortankstativ, moderatortank, moderatortanklock och ångseparatorer från
Oskarshamn 1.

Dokumentation
Dokumentationen av avfallet består i de flesta fall endast av en styckelista över de olika kompo-
nenterna. Ibland anges även komponentens vikt eller när den togs ur reaktorn. Beroende på
kraftverk finns listorna som loggböcker eller filer på det centrala nätverket. Data om styrstavar
lagras elektroniskt tillsammans med data om bränsle.

Vid Oskarshamn förs avfall som mellanlagras i BFA in i avfallsregistret. Ännu har dock endast
moderatortankstativet från Oskarshamn 1 förts in. Eftersom det nuvarande registret inte rymmer
all information som behövs för SFL-avfallet planerar OKG att ta fram ett nytt avfallsregister.
Även vid Ringhals pågår anpassning av avfallsregistret för registrering av SFL-avfall.

Vid flera av kraftverken finns instruktioner som anger ytterligare information som ska
dokumenteras, t.ex. aktivitetsinnehåll och materialsammansättning. Dessa instruktioner efterlevs



dock i mycket låg grad, och det framkom vid inspektionerna att de flesta kraftverk är medvetna
om att det finns ett behov att förbättra dokumentationen av avfallet.

3.2.3 BEDÖMNING OCH EFFEKTER

Sammanfattningsvis gör SSI bedömningen att kraftverken har väl fungerande rutiner för den
fysiska hanteringen av SFL-avfall. Brister finns dock när det gäller karakterisering och
dokumentation av avfallet, samt i viss mån då det gäller sorteringsinstruktioner.

Nedan följer en beskrivning av de slutsatser och bedömningar som SSI gjort vid inspektionerna.

Sortering
När det gäller sortering anser SSI att det är viktigt att SFL-avfallet sorteras ut på ett så tidigt
stadium som möjligt och inte blandas med avfall som ska till SFR. SSI bedömer att de
sorteringskriterier som tillämpas i stort sett är rimliga, men ser det som en brist att det i vissa
fall saknas skriftliga instruktioner för sorteringen. Speciellt har SSI krävt att FKA tar fram
sorteringsinstruktioner. För övrigt tänker SSI i kommande föreskrifter ställa krav på att det finns
instruktioner för avfallshanteringen.

SSI kommer under 2000 att följa upp hanteringen av moderatortankstativet från Oskarshamn.
Som en följd av SSI:s inspektion gör OKG en sammanställning av aktivitetsinnehållet i det
material som smälts i Studsvik.

Karakterisering
SSI utgår ifrån att det inför en framtida placering i slutförvar kommer att ställas krav på att
nukl id innehål let i avfallet är känt. För gammastrålande nuklider kan en sådan karakterisering i
princip göras när som heist genom extern mätning. I vissa fall har sådana mätningar gjorts,
vilket är positivt. För svårmätbara nuklider måste däremot karakteriseringen bygga på
beräkningar och/eller analys av uttagna prover. Även om prover analyseras måste beräkningar
göras för att fastställa fördelningen av aktivitet i komponenten. Som underlag för beräkningar av
inducerad aktivitet behövs uppgifter om materialsammansättning, neutronflöde, bestrålningstid
och avklingningstid. Eftersom det idag i stort sett inte sker någon karakterisering av SFL-
avfallet, bör dessa data arkiveras. SSI tänker i kommande föreskrifter ställa krav på
dokumentation av avfall som mellanlagras längre än viss tid.

Mellanlagring
SSI anser att mellanlagring i reaktorhallsbassängerna endast bör ske då detta kan motiveras med
väl underbyggda skäl. SSI tänker i kommande föreskrifter ställa krav på att det finns planer för
komponenternas framtida hantering. Vid mellanlagring i reaktorhallsbassängerna bör om
möjligt olika avfallsströmmar hållas väl separerade och komponenterna ska inte behöva
förflyttas under mellanlagringen för att de t.ex. ligger i vägen för andra verksamheter. SSI har
inget att invända mot OKG:s planer att mellanlagra ytterligare SFL-avfall i BFA.

Dokumentation
SSI ser ett behov av att anläggningarna redan i dag på ett sammanhållet sätt arkiverar de data
som behövs för att i framtiden kunna karakterisera avfallet. Detta minskar risken för att
information går förlorad p.g.a. att det inte tydligt framgår att den behöver arkiveras. SSI ser
positivt på den ambition att dokumentera avfallet som finns vid flera kraftverk. Det är dock inte
tillfredsställande att gällande instruktioner i flera fall inte följs.

Enligt SSI:s föreskrifter om arkivering vid kärntekniska anläggningar (SSI FS 1997:1) ska
dokumentation om avfallets egenskaper, behandling och slutliga omhändertagande
långtidslagras. SSI tänker i kommande föreskrifter precisera vilka uppgifter som ska
dokumenteras.



3.3 Ranstad Mineral AB

3.3.1 BAKGRUND OCH SYFTE

Vid Ranstad Mineral AB utvinns uran genom läkning ur material för återförande till
kärnbränslecykeln. Uppdragsgivare är ABB Atom AB, som även levererar material från
Siemens numera nedlagda bränslefabrik i Tyskland. Materialet som lakas består av aska (från
tidigare förbränning i Studsvik), brännbart material, filter samt slam av både svenskt och tyskt
ursprung.

Syftet med inspektionen var att på plats följa upp verksamheten vid Ranstad Mineral.

3.3.2 IAKTTAGELSER

Processen vid anläggningen
Processen bygger på två olika typer av läkning i svavelsyra - perkolationslakning och
uppslamningslakning.

Perkolationslakning används för filter och annat brännbart material. Detta material är i
allmänhet lättlakat, d v s lämnar en lakrest med relativt låg uranhalt, typiskt några tiotals ppm.

Uppslamningslakning används främst för att laka slam, lakrester samt aska från den förbränning
av uranhaltigt material som tidigare skedde vid Studsvik. Läkningen sker i flera steg med
successivt ökad temperatur och svavelsyrakoncentration. Den återstående lakresten håller
typiskt en koncentration på ett par hundra ppm uran.

Lakresterna deponeras på Risängens avfallsstation i enlighet med ramtillstånd från SSI (dnr
6221/2620/97). Före varje deponeringstillfälle sker förhandsanmälan till SSI.

De uraninnehållande syralösningarna från perkolations- och uppslamningslakning blandas,
varefter uran och övriga metaller separeras. Uranet konverteras till ammoniumdiuranat, ADU,
vilket skickas till ABB Atom för att återföras till kärnbränslecykeln. Övriga metaller återförs till
lakningsprocessen eller renas genom fällning. Utfällningarna är i hydroxid- och sulfidform.
Detta slam skickas för närvarande till SAKAB för omhändertagande. Det renade vattnet pumpas
ut till Hornborgarån.

För att uppfylla Länsstyrelsens gränser för metallutsläpp (framförallt avseende zink) överväger
Ranstad Mineral AB att installera ytterligare ett reningssteg för processvattnet.

Uranhalt i hanterat material
Uranhalten i det material som hanteras vid anläggningen analyseras genom gamma-
spektroskopiska mätningar, för vilka instruktioner finns upprättade. Vid analys av delprover
från lakrester inför deponering bestäms även halten av Co-60 och eventuella andra
gammastrålare. I samband med inspektionen gjorde SSI kontrollmätningar av uranhalten i
delprover av material som deponerats vid Risängens avfallsstation. Mätningarna visade på god
överensstämmelse.

Plutoniumhaiti kalkslam
Plutoniumhalten i det inkommande tyska kalkslammet är bestämd genom mätningar av Siemens
och kontrollmätningar av ABB Atom. Metodiken är för närvarande att för varannan levererad
behållare anges det av Siemens uppmätta värdet och för varannan det av ABB Atom uppmätta
värdet. Fortsättningsvis kommer ABB Atom att anlita Avdelningen för Radiofysik vid Lunds
Universitet för en oberoende mätning av plutoniumhalten. Mätningar som ABB Atom har



genomfört, visar att nästan allt plutonium stannar kvar i lakresten och således deponeras vid
Risängens avfallsupplag.

3.3.3 BEDÖMNING OCH EFFEKTER

De metoder och rutiner som tillämpas vid Ranstad Mineral AB för bestämning av uranhalten i
avfallet är enligt SSI i stort sett tillfredsställande. Dock ser SSI ett behov att instruktioner för
provtagningsförfarandet upprättas för att säkerställa likformigheten i provtagningen. Ranstad
Mineral AB har för avsikt att upprätta sådana i samband med planerad miljökvalitetscertifiering
enligt ISO 14001.

Den metodik som finns upprättad för analys av plutoniumhalten i avfallet är däremot inte
tillfredsställande. SSI menar att ABB Atom, som innehar det formella ansvaret, bör ta egna
delprover av det kalkslam som levereras från Siemens för att verifiera det tyska analysresultatet.
SSI anser vidare att det inte är tillräckligt att endast använda varannan tysk och varannan svensk
mätning vid beräkning av plutoniumhalten inför deponering. Vid inspektionen av ABB Atom
framkom att kalkslam från Siemens eventuellt inte är den enda källan till plutoniumförekomst i
det avfall som deponeras. SSI har därför krävt att ABB Atom upprättar ett provtagningsprogram
för bestämning av plutoniumhalten i det avfall som deponeras (se även inspektionen av ABB
Atom AB).

3.4 ABB Atom AB

3.4.1 BAKGRUND OCH SYFTE

ABB Atom får enligt ramti 11 stånd utfärdat av SSI (dnr 6221/2620/97) deponera
urankontaminerat avfall från lakningsprocessen vid Ranstad Mineral AB på kommunal
avfallsanläggning. Maximalt får 60 kg uran deponeras per år. Tillståndet löper fram till och med
2000-12-31 och avser endast lakrester som härrör från ABB Atoms bränslefabrik i Sverige och
Siemens bränslefabrik i Tyskland.

Vid ABB Atom friklassas bland annat urankontaminerat papper och metallskrot. Enligt SSI:s
föreskrifter (1996:2) om utförsel av gods och olja från zonindelat område vid kärntekniska
anläggningar ska aktivitetsinnehållet vara bestämt genom mätning och mätinstruktioner finnas
upprättade.

Syftet med inspektionen (inspektionsprotokoll SSI dnr 6220/2141/99) var att följa upp tidigare
utfärdade tillstånd, samt att inspektera hur ABB Atom AB efterlever SSI FS 1996:2.

3.4.2 IAKTTAGELSER

Restprodukter i lager 2000-12-31
Enligt villkor i ramtillståndet ska ABB Atom planera verksamheten så att det den 31 december
2000 inte finns några restprodukter i lager. Detta villkor omfattar både det material som fanns i
lager vid tiden för ansökan och det material som årligen tillkommer. ABB Atom uppgav vid
inspektionen att man inte klarar att uppfylla detta tillståndsvillkor. Enligt ABB Atom beror detta
främst på att betydligt mer tyskt material årligen tillkommit än vad som antogs vid tiden för
ansökan. Endast lagret av aska från tidigare förbränning i Studsvik kommer enligt planeringen
att vara helt avvecklat före utgången av år 2000.

Reprocessed uran
Vid ABB Atom tillverkas bränsle av uran som i vissa fall innehåller återcyklat, s.k. reprocessat
uran. ABB Atom har även undersökt möjligheterna till bränsletillverkning med en större
inblandning av reprocessat uran.



Vid inspektionen framkom det att ABB Atom under 1999 bland annat tillverkat 22 ton bränsle
utgående från uran som reprocessats i Tomsk, Ryssland. För att kontrollera förekomsten av
föroreningar i uranet genomför ABB Atom kontroller av inkommande material. Även det
färdiga bränslet kontrolleras. ABB Atom kunde dock vid inspektionstillfället inte närmare
redogöra för vilka kontroller som genomförs.

Friklassning av material
Vid bränslefabriken finns det två verkstäder på kontrollerat område. Vid den ena verkstaden
hanteras verktyg som har använts vid servicearbeten på kärnkraftverken. Avfall som uppstår vid
denna hantering har en nuklidsammansättning liknande den i driftavfall från kärnkraftverken.
Vid den andra verkstaden, som ligger i anknytning till bränsletillverkningen, hanteras främst
urankontaminerade komponenter och skrot. Beroende på aktivitetsnivå friklassas avfallet för
återvinning enligt SSI FS 1996:2 eller sänds till Studsvik för konditionering inför deponering i
SFR.

Den verkstad som ligger i anknytning till bränsleproduktionen inspekterades. Avsökningen av
komponenter och skrot sker med handinstrument som är ställda att larma vid
friklassningsgränserna, dvs. vid en kontaminationsnivå över 4 Bq/cm2 (p-^y) samt 0,4 Bq/cm2

(a). Bakgrundsnivån i lokalen med avseende på a-strålning låg omkring 0,2 Bq/cm2. Inga
skriftliga instruktioner kunde förevisas för hur mätningen ska gå till. ABB Atom hänvisade
istället till material som delges personalen under deras utbildning.

Deponering av kalciumfluorid
Vid ABB Atom uppkommer årligen ca 400 ton kalciumfluorid som innehåller små mängder
uran. Innehållet av radioaktiva ämnen är ca 10 ppm uran och ca 10 kBq/kg av betastrålare. ABB
Atom bedömer att uraninnehållet är för lågt för att det ska löna sig att utvinna uranet för
återföring till processen vid bränslefabriken.

Tidigare såldes kalciumfluoriden för industriellt bruk. För försäljningen av kalciumfluoriden
gällde strålskyddsvillkor utfärdade av SSI 1985-03-28. Sedan 1990 deponeras istället
kalciumfluoriden på Gryta avfallsupplag i Västerås.

3.4.3 BEDÖMNING OCH EFFEKTER

Restprodukter i lager 2000-12-31
Trots att det explicit uttrycktes i form av ett tillståndsvillkor, har ABB Atom inte planerat att
avveckla lagren av restprodukter före den 31 december 2000. SSI menar att detta är
otillfredsställande, särskilt med tanke på att det nuvarande ramtillståndet utformades så att de
under åren ackumulerade lagren skulle kunna omhändertas. Den mängd uran som årligen får
deponeras ar anpassad för att möjliggöra detta.

SSI har vid utfärdandet av ramtillståndet utgått ifrån att det beslutsunderlag som ABB Atom
lämnat in är väl underbyggt och att angiven planering kan hållas. SSI har i inspektions-
protokollet betonat att ABB Atom måste försäkra sig om att de uppgifter som lämnas in till SSI
är korrekta, speciellt om uppgifterna tillhandahålls av tredje part.

Reprocessat uran
SSI konstaterar att nuklidsammansättningen i det avfall som deponeras på kommunalt
avfallsupplag kan påverkas av en ökad användning av reprocessat uran. SSI har därför begärt att
ABB Atom redovisar vilka metoder som används för att analysera föroreningar i inkommande
uran (dnr 6220/2200/99). Vidare har SSI begärt att ABB Atom redovisar vilka halter av andra
radionuklider än U-235 och U-238 som förväntas i avfallet vid en ökad användning av
reprocessat uran, samt hur dessa uppskattningar kan verifieras.
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Friklassning av material
Enligt 6 § SSI FS 1996:2 ska det finnas skriftliga instruktioner för mätningar på gods för
utförsel från zonindelat område. SSI har begärt (dnr 6220/2200/99) att ABB Atom redovisar hur
man upprätthåller mätkompetensen och enhetligheten i bedömningen med avseende på material
som avses friklassas, samt vilka instruktioner som finns upprättade.

Deponering av kalciumfluorid
SSI anser inte att de strålskyddsvillkor som tidigare gällde för försäljning av kalciumfluoriden
bör tillämpas vid deponering. SSI har därför upphävt strålskyddsvillkoren från 1985, och istället
hänvisat till SSI FS 1996:2 (dnr 6221/358/99).

Ärendehantering
Under 1998 fick ABB Atom enskilda tillstånd för deponering på kommunalt avfallsupplag vid
två tillfällen. Det ena gällde förbrukade emballage och det andra gällde absolutfilter. Enligt
tillståndsvillkoren skulle ABB Atom senast 10 arbetsdagar före deponering informera SSI om
tidpunkt för deponering. Inte i något av fallen uppfyllde ABB Atom detta tillståndsvillkor,
vilket tyder på att rutinerna för hantering av denna typ av ärenden vid ABB Atom inte fungerar
tillfredsställande.

SSI har därför krävt (dnr 6220/2200/99) att ABB Atom redovisar vilka rutiner som avses ändras
eller införas för att säkerställa att givna tillståndsvillkor fortsättningsvis följs, inklusive en
tidplan för översynen av rutinerna.

3.5 Aktiva centrallaboratoriet i Studsvik

3.5.1 BAKGRUND OCH SYFTE

Studsvik Rad Waste AB driver sedan slutet av 1998 ett avvecklingsprojekt för AB SVAFO:s
räkning, med syfte att möjliggöra rivning av Aktiva Centrallaboratoriet (ACL) vid Studsvik.
Projektet planeras pågå under hela år 2000 och en del av år 2001.

SSI har, främst i mötesform, fortlöpande informerats om projektet. Projektet är ett av de största
avvecklingsprojekten hittills i Sverige, och en avsevärd mängd material förväntas kunna
friklassas för fri användning eller deponeras på kommunal tipp. Detta ställer stora krav på de
mätmetoder som används, eftersom det finns risk för kontamination av bland annat plutonium
och americium.

Syftet med inspektionen (dnr 6220/3577/99) var att ta del av de rutiner och granska
efterlevnaden av de föreskrifter som är relevanta vid avvecklingen av ACL. Inspektionen rörde
huvudsakligen hanteringen av radioaktivt avfall och friklassning av gods.

3.5.2 IAKTTAGELSER

Arbetet vid ACL kan i stora drag beskrivas på följande sätt. Först görs en grov kartläggning av
kvarvarande aktivitet. Därefter demonteras system och samtliga ytor saneras (bl.a. våttorkas alla
åtkomliga ytor). När lokalerna bedömts vara tillräckligt rena påbörjas mätningar i syfte att ge
underlag för ett beslut av SSI om friklassning av lokalerna. Dessa mätningar består bland annat
av strykprovtagning, avsökning med handburet mätinstrument och gammapektroskopiska
mätningar på plats (med systemet ISOCS, In Situ Object Counting System).

Projektet ger upphov till radioaktivt avfall, såsom brännbara sopor, skrot, filter, asbest,
väggmaterial från sanering, PVC och viss mängd vätskeformigt avfall. Avfall som inte kan
friklassas för fri användning eller deponeras på kommunal tipp behandlas av andra anläggningar
vid Studsvik. Skrot friklassas enligt SSI:s föreskrifter (1996:2) om utförsel av gods och olja från
zonindelat område vid kärntekniska anläggningar, antingen direkt eller via smältning i



smältanläggningen vid Studsvik. Med stöd av samma föreskrifter har asbest deponerats på
kommunal tipp. Vid demonteringen av ventilationssystem erhålls även stora mängder PVC-rör,
vilka förväntas kunna friklassas.

3.5.3 BEDÖMNING OCH EFFEKTER

SSI:s sammanfattande bedömning är att avvecklingsarbetet vid ACL ger ett gott intryck. De
som deltar i projektet har en hög ambition att sanera och friklassningsmäta byggnaden. SSI
saknar dock planer för hantering av uppkommet avfall samt viss ytterligare information, vilket
SSI begärt i särskild ordning. SSI har dessutom angett att friklassning av PVC ska ske först efter
det att SSI granskat resultatet av aktivitetsmätningar. SSI kommer även fortsättningsvis att följa
projektet noga.

3.6 Mellanlagring av indunstarkoncentrat vid
Forsmarksverket

3.6.1 BAKGRUND OCH SYFTE

För att minska aktivitetsutsläppen till vatten indunstar FKA delar av sitt avloppsvatten.
Därigenom uppstår relativt stora mängder indunstarkoncentrat, vilket FKA inte har tillräcklig
kapacitet att ta hand om. Istället mellanlagras indunstarkoncentratet, dels i systembundna
lagringstankar och dels provisoriskt i dunkar av plast. SSI:s inspektion (dnr 6220/3480/99)
föranleddes av att det under 1999 skett läckage från två av plastdunkarna.

3.6.2 IAKTTAGELSER

Vid inspektionen fanns 28 plastdunkar å 1,8 m3 med indunstarkoncentrat. Ytterligare 15-20
dunkar förväntas tillkomma per år. I det aktuella utrymmet finns plats för ca 80 dunkar. Analys
av en av de läckande dunkarna tyder enligt FKA på att läckaget beror på tillverkningsfel. FKA
menar att detta endast kan förekomma på vissa av dunkarna, eftersom en del dunkar tillverkats
på annat sätt. Leverantören av dunkarna har inte lämnat några garantier för att dunkarna är
lämpliga för förvaring av indunstarkoncentrat. Efter inspektionstillfället har läckage skett från
ytterligare en dunk.

3.6.3 BEDÖMNING OCH EFFEKTER

SSI gör bedömningen att lagringskonceptet inte är acceptabelt från strålskyddssynpunkt.
Orsaken till läckaget har inte kunnat fastställas, varför ytterligare läckage inte kan uteslutas. SSI
har därför förbjudit FKA att fylla på ytterligare indunstarkoncentrat i dunkar, samt krävt att
FKA tar fram och redovisar en alternativ lagringsmetod och en tidsplan för de åtgärder som
detta orsakar (dnr 6220/3480/99).

3.7 Torkning av slam vid Forsmarksverket

3.7.1 BAKGRUND OCH SYFTE

För att möjliggöra deponering i SFR torkar FKA sedan några år slam från pumpgropar,
tankrengöringar och dekontamineringar. Torkningen sker genom att avfallsfaten placeras under
en IR-värmare (dvs. värmning med infraröd strålning). Faten med torkat slam placeras därefter i
en kokill för kringgjutning och deponering i SFR enligt typbeskrivning F.23. Årligen behandlas
några enstaka kubikmeter slam på detta sätt. Volymen har dock ökat de senaste åren, vilket
föranledde SSI:s inspektion (dnr 6220/3480/99).
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3.7.2 IAKTTAGELSER

Torkningen skedde tidigare i försöksskala. Numera används dock IR-värmaren regelbundet. Vid
ett tillfälle har glödbrand uppstått nattetid trots att operatören följt gällande rutiner och minskat
IR-värmarens effekt vid arbetsdagens slut. Ingen aktivitetsspridning kunde konstateras. Efter
incidenten har FKA börjat kontrollera värmen varje kväll.

Enligt typbeskrivningen F.23 förekommer visst flytande avfall såsom oljeslam och kemikalier,
vilka binds till ett absorberingsmedel före ingjutning i kokill. Kringgjutning av fat med torkat
slam ingår inte i typbeskrivningen.

3.7.3 BEDÖMNING OCH EFFEKTER

SSI gör bedömningen att glödbranden inträffat på grund av att avvikande material torkats. SSI
anser därför att det inte är tillräckligt att bara kontrollera IR-värmen varje kväll. Av
instruktionerna ska även framgå vilka typer av material som får indunstas.

Eftersom torkning sker regelbundet och i ökande omfattning bör FKA revidera
typbeskrivningen. SSI har beslutat att inga avfallskollin av typ F.23, innehållande torkat slam,
får deponeras förrän den reviderade typbeskrivningen godkänts av SSI (dnr 6220/3480/99).
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4. Miljöinspektioner

4.1 Inledning
Under 1999 genomfördes sex miljöinspektioner, en vid varje kärnkraftverk (Forsmark,
Oskarshamn, Ringhals, Barsebäck) samt vid Studsvik Holding AB och ABB Atom AB.

Inspektionerna fokuserade på systemen för hantering av de vätskeformiga utsläppen, samt på
spårbarhet och arkivering av de prov och mätdata som hör till dessa. I samband med
inspektionerna togs kontrollprov för mätning vid SSI:s laboratorier. I inspektionerna ingick
också att informera om och diskutera pågående arbete vid SSI och vid anläggningen.

4.2 Kärnkraftverken

4.2.1 BAKGRUND OCH SYFTE

Anläggningarna ska genom mätning kontrollera utsläppen till luft och vatten och periodiskt
rapportera mätdata till SSI. Myndigheten genomför kontrollmätningar av ett urval av
vattenprover tagna månadsvis och på årsprover samt ett urval av miljöproverna. Utrustningen
för utsläppskontroll ska testas med avseende på mätnoggrannhet och funktion (se 13 - 19 §§
SSI FS 1991:5). Luft-, vatten- och miljöprover skall arkiveras i 10 år enligt
arkiveringsföreskriften (SSI FS 1997:1 och 1997:2). Avfallsvattnet ska lagras i form av
sammanviktade årsprov om minst 5 liter för varje utsläppsväg. Undantagna är luftfilter för
mätning av jod som ska bevaras i minst tre månader efter uttag.

Syftet med inspektionerna är att bidra till att utsläppsminskning drivs med tillfredställande
ambition och att data insamlas och bevaras på tillfredställande sätt.

4.2.2 IAKTTAGELSER

Varren/Ursläppsmonirering
Inspektionen vid Forsmark (inspektionsprotokoll SSI Dnr 611/1792/99) ägde rum på Block 1
och 2. Utsläppshanteringen på F1/F2 är gemensam ined kontrollrum och
utsläppsprovtagningslokal lokaliserad till Fl. Inspektionen fokuserande på F1/F2 eftersom
denna utsläppsväg dominerar dos till kritisk grupp för Forsmarksverket. Kontroll gjordes av
hantering av prov och provtagning samt larmfunktioner. SSI tog ett vattenprov ur tank T62
under rundpumpning. Årsproverna för utsläppsvatten finns sparade från blockens start (1981)
och dessa förvaras i provtagningsrummet på F1/F2, vilket verifierades.

Vid Oskarshamn (inspektionsprotokoll SSI Dnr 611/3304/99) inspekterades utsläppssystemen
i Block 1 och 2, Block 3 och CLAB (centrala lagret för använt bränsle). Avfallsanläggningens
kontrollrum på O1/O2 inspekterades och rutiner för avfallsvattnets hantering gicks igenom.
Instruktioner fanns tillgängliga och befanns vara i god ordning. Under rundpumpning togs prov
från tank T5, motsvarande provtagning för dirigeringsprov. Rutiner för kalibrering av
mätutrustning gicks igenom.
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Vid inspektionen på O3:s avfallsanläggning togs prov ur tank TD 62. OKG tog jämförbara
prover både vid 03 och 01/02.

Mätning av Sr-90 sker i Studsvik men planer finns att OKG tar över dessa mätningar, när
resurser så medger. Vid inspektionen konstaterades att instruktioner och loggböcker fanns och
var i god ordning.

Lagring av stabiliserade årsprov i enlighet med SSI FS 1997:1 och 1997:2 verifierades på alla
blocken.

Lokaler på CLAB, med vattentankar, arkivdunkar mm inspekterades och rutiner för
avfallsvattnets hantering gicks igenom. Instruktioner fanns tillgängliga och befanns vara i god
ordning. Då tankarna nyligen tömts fanns ingen möjlighet för SSI att ta ett prov. CLAB har
gemensamt kemilaboratorium med O3. Arkivdunkar med årsprov finns från 1987 och framåt
och sparas i ett rum i anslutning till vattentankarna.

CLABs bassänger för förvaring och system för att föra ner avfallskassetter (hissen)
inspekterades och diskuterades. Det vatten som finns i förvaringsbassängerna (324) leds
kontinuerligt upp till marknivå för rening och kylning. Vattnet som finns i
mottagningsbassängerna renas även i marknivå, men i separat system.

Vid Ringhals (inspektionsprotokoll SSI Dnr 611/2066/99) inspekterades systemen i Block 1, 2
och 3. Utsläppshanteringen på Rl, R2 och R3 är lokaliserad till respektive block med separata
kontrollrum och utsläppsprovtagningslokaler. Kontroll gjordes av hantering av prov och
provtagning samt larmfunktioner. SSI tog vattenprov från tank 1-342 T61 (system för
behandling av vätskeburet avfall), från tank 2-345 T23 samt från tank 3-345 T303 ( system för
golvavlopp i kontrollerade utrymmen). Vid samma tillfälle togs jämförbara prov av Ringhals.
Ringhals har inte levererat juli månads utsläppsprov från system 4-337 T203. Orsaken till detta
uppgavs bero på "den mänskliga faktorn". För att undvika att detta upprepas skall rutinerna för
provtagning i samband med tömning av tankar förbättras.

I Barsebäck (inspektionsprotokoll SSI dnr 611/2557/99) inspekterades systemen för Block 1
och 2. SSI inspekterade avfallsanläggningen och rutiner för utsläppskontroll för vatten. Totalt
hanteras nio s.k. stråk med vätskefonnigt avfall. Stråk 2 är utsläppsvatten och detta samlas upp i
tank T22 och T23. Efter klartecken från grovmätning av aktivitetskoncentrationen släpps vattnet
ut under det att ett proportionellt delflöde leds till tank T25. De mätvärden som BKAB
redovisar, liksom de prover som skickas för kontrollmätning till SSI, tas från tank T25.

Vid inspektionen tog SSI vattenprover ur T23 och T25. BKAB tog jämförbara prover vid
samma tillfälle.

Ett misstag i hanteringen av årsprovet för 1998 orsakade för liten provmängd till både
arkivering och till analys på SSI (endast 0.7 liter finns arkiverade på BKAB). Orsaken var enligt
BKAB "den mänskliga faktorn". (Se även arkivering av vattenprover.)

Vid inspektionen framgick också att i princip hela 553-systemet för luftutsläppsmonitering i
huvudskorstenen har bytts ut under 1999 och dessutom kompletterats med HPGe-detektorer för
kontinuerlig nuklidspecifik mätning av ädelgaser. De kontinuerliga mätningarna beräknades
starta i november 1999. Det nya 553-systemet innebär en förbättring jämfört med tidigare
mätsystem. Ett underhållsprogram måste dock tas fram och presenteras för SSL

Resultat av SSl.s provtagning
Mätresultat och jämförelse med SSI:s mätresultat av de under inspektionerna tagna
vattenproven, visar på god överensstämmelse mellan SSI:s och kärnkraftverkens mätningar.
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Analyserna kan dock inte ses som en interkalibrering eftersom det inte är identiska prover som
analyserats. Partiklar i utsiäppsvattnet kan göra proven olika. Vissa radionuklider fastnar
dessutom lätt på provkärlens väggar. För att undvika detta måste surgöring ske omedelbart efter
ett uttag av prov. Överensstämmelsen är dock överlag god.

Arkivering av vattenprover
Under inspektionerna kontrollerades arkiveringen av stabiliserade årsvattenprov i enlighet med
SSI FS 1997:1 och 1997:2. De lagrade proven verifierades på alla inspekterade verk och CLAB.
Ofta fanns årsvattenprov från mer än 10 år lagrade, ibland från verkets start. Det konstaterades
att arkiveringen av vattenprover sköts i huvudsak på ett tillfredsställande sätt och i enlighet med
föreskrifterna med undantag för årsvattenprovet för 1998 vid Barsebäck. Orsaken till detta
misstag diskuterades och var enligt BKAB "den mänskliga faktorn". BKAB har vidtagit
åtgärder för att detta misstag inte skall kunna upprepas. Övrig arkivering av mätresultat, lokaler
mm behandlas under kap 5, samt under punkt 7.6 Redovisning av arkiverade prover.

Omgivningskontroll
Omgivningskontrollen bygger på ett program fastställt av SSI (Dnr 611/3308/97). Kontrollen
syftar bland annat till att detektera om större oregistrerade utsläpp sker diffust, att testa
beräkningsmodeller som används för att bedöma utsläppens påverkan på människan och att ge
en bild av långsiktiga förändringar av radionuklider i miljön. I programmet anges
provtagningsstationer på land och i vatten samt vilka prover som ska tas vid respektive station.
För att kunna göra säkrare analyser av långsiktiga trender och för att göra provtagningar i ett
större geografiskt område genomförs var fjärde år ett mer omfattande program vid respektive
anläggning (intensivprovtagning).

SSI gör varje år en översyn av kontrollprogrammet och för närvarande sker en översyn och
utvärdering i samband med omarbetningen av föreskrifterna om radioaktiva utsläpp från
kärnkraftverken.

Programmet för omgivningskontroll diskuterades mycket kort på alla verken.

I Forsmark har den akvatiska provtagningen utökats med tarmtång på samma stationer som
grönslick. Tarmtång kan betraktas som ersättningsprov men man ska i möjligaste mån ta båda
under tre år framöver. En ny station för mjölkprovtagning har införts.

Vid OKG finns ett förslag om ändring av provtagningsstationer för sediment på grund av att det
saknas sediment vid flera nuvarande stationer. Slutlig bestämning av punkternas lokalisering
görs vid nästa intensivprovtagningsomgång år 2002.

4.2.3 BEDÖMNING OCH EFFEKTER

SSI bedömer att hantering, provtagning och mätning av utsläppsvatten i huvudsak sköts på ett
tillfredsställande sätt. Dock noterades ett missat månadsprov och ett felaktigt hanterat årsprov.
Detta visar på behovet av att noga följa och uppdatera gällande rutiner och att berörd personal
får adekvat information och utbildning.

SSI bedömer att arkiveringen av vattenprover i huvudsak sköts på ett tillfredställande sätt och i
enlighet med SSI FS 1997:1 och 1997:2. Inspektionerna väntas leda till förbättrade rutiner vid
hantering och arkivering av prover.

På samtliga kärnkraftverk arbetar man med att minska utsläppen (via bl a olika projekt och
bränsleskadepolicys). Redan genomförda åtgärder har under senare år påverkat utsläppsbilden
positivt och genomförande av planerade åtgärder bör på sikt leda till ytterligare förbättringar.
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4.3 Studsvik

4.3.1 BAKGRUND OCH SYFTE

Studsvik Holding AB/AB SVAFO ska genom mätning kontrollera utsläppen till luft och vatten
och periodiskt rapportera mätdata till SSL Detta regleras av SSI:s bestämmelser (SSI Dnr
826/742/93) och när det gäller omgivningskontrollen i ett program fastställt av SSI (Dnr
611/3308/97). Kontrollmätningar av ett urval prover genomförs kontinuerligt av SSI. Årets
inspektion (inspektionsprotokoll SSI 611/1274/99) var fokuserad på kontroll av systemen för
hantering av vätskeformiga utsläpp.

Inspektionens syfte var att kontrollera anläggningens rutiner och utrustning så att utsläppen av
radioaktiva ämnen hålls på låga nivåer och att utsläppsminskande åtgärder drivs med
tillfredsställande ambition.

4.3.2 IAKTTAGELSER

Inom Studsviksanläggningen delas avloppsvattnet in i olika kategorier (1-8) beroende på
aktivitetsinnehåll, och hanteras följaktligen olika. Kategori 1 innehåller mest aktivitet. Vatten av
kategori 3 renas till kategori 4 som sedan släpps ut till Bergösundet. Kategori 5 samlas i
kontrollbassäng för mätning innan vattnet pumpas ut till Tvären medan övrigt vatten (kategori
6-8) släpps direkt ut till Tvären. Kategori 5 innehåller endast mycket små aktivitetsmängder.

Vid inspektionen kontrollerades utrustningen för rening (fällning) av kategori 3-vatten, samt
rutiner och utrustning för utsläpp av kategori 4 och 5. Prov togs av utsläppsvatten från kategori
4 respektive 5 för mätning vid SSI:s laboratorium. Dessutom informerades SSI om de
förbättringar som gjorts eller som planeras för att minska vattenutsläpp av framförallt Sr-90.

De olika vattenstråken samt avfallshanteringen inspekterades. SSI inspekterade även
radiometrilaboratoriet, där vatten och omgivningsprover hanteras, mäts och dokumenteras.
Dokumentation av mätningarna finns dels i en databas och dels som signerad papperskopia som
sparas i arkiv.

4.3.3 BEDÖMNINGAR OCH EFFEKTER

De åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas för att minska utsläppen av radioaktiva ämnen
till vatten bedöms av SSI som intressanta. Genomförande och utvärdering kvarstår dock.
Beträffande Sr-90 kommer mätningarna av utsläppt aktivitet att relativt snart visa om det nya
förfaringssättet har lyckats.

Det allmänna intrycket vid inspektionen var att hanteringen av vätskeformigt avfall sköts
tillfredställande. Det finns dock anledning att uppmärksamma mätkapaciteten på laboratoriet
som förefaller relativt låg, särskilt med tanke på att vissa detektorer inte fungerade tillräckligt
bra.

4.4 ABB Atom AB

4.4.1 SYFTE

ABB Atom AB ska genom mätning kontrollera utsläppen till luft och vatten och periodiskt
rapportera mätdata till SSI i enlighet med SSI:s bestämmelser (SSI Dnr 831/741/93) om utsläpp
av radioaktiva ämnen från bränslefabriken i Västerås. Särskilda bestämmelser om
omgivningskontrollen finns i ett program fastställt av SSI (Dnr 611/3308/97).
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Inspektionen (inspektionsprotokoll SSI Dnr 611/2838/99) syftade till att tillse att de
bestämmelser som reglerar utsläpp av radioaktiva ämnen vid ABB Atoms bränslefabrik i
Västerås följs.

Årets inspektion vid ABB Atom var en uppföljning av föregående års inspektion. En
genomgång av nu gällande utsläppsföreskrifter och information om det förslag till nya
utsläppsföreskrifter, som kominer att omfatta alla kärntekniska anläggningar i Sverige.
Samtidigt erbjöds ABB Atom tillfälle att informera om pågående och planerade aktiviteter vid
bränslefabriken.

4.4.2 IAKTTAGELSER

ABB Atom bytte under våren 1999 strålskyddsföreståndare. Enligt den information som gavs
har bytet av föreståndare skett relativt snabbt och den nye föreståndaren måste få tid att sätta sig
in i alla strålskyddsfrågor.

Tillverkningen av kärnbränsle vid ABB Atom sker i princip på följande sätt: Råvaran är
uranhexafluorid (UFG) som bl a värms upp, förångas och fälls för att tillverka UO2-pulver.
Denna process, från UF6 till UO2, benämns konvertering. Bränslekutsarna tillverkas sedan
genom pressning, sintring (i vätgasatmosfär) och slipning. Kutsarna placeras därefter i
bränslestavar som därefter monteras till bränslepatroner.

Innan tillverkningen av bränslet påbörjas, sker en råvarukontroll av UF6. Vid denna undersök-
ning kontrolleras bl.a. anrikningsgrad och förekomst av föroreningar. En närmare beskrivning
av hur denna undersökning går till kunde inte besvaras vid SSI:s inspektion.

Enligt ABB Atoms årsrapport för strålskyddsverksamheten 1998 är konverteringsanläggningen
(att jämföras med t.ex. kutsverkstad) den dominerande källan till luftutsläpp av radioaktivitet.
Gällande utsläpp till vatten dominerar vattenrening följt av minikalktorn och neutralisering.

Vid inspektionen av bränslefabriken fanns ingen personal tillgänglig som i närmare detalj kunde
beskriva avfallshanteringen.

4.4.3 BEDÖMNING OCH EFFEKTER

Antalet personer från ABB Atom som var med vid inspektionen var få, trots att SSI i god tid
meddelat strålskyddsföreståndaren inspektionsdatum. Under inspektionen hade SSI svårt att få
svar på vissa frågor som rörde utsläpp av radioaktiva ämnen vid bränslefabriken. T.ex. kunde
ingen fullständig redogörelse ges över de olika utsläppsvägarna, vilka analyser som görs eller
vem som utför analyserna. Med anledning av detta är det viktigt att understryka betydelsen av
det samordningsansvar som strålskyddsföreståndaren har vilket bl a innebär att kalla lämpliga
personer till inspektionerna.

Det framkom att den nye strålskyddsföreståndaren var belastad med arbetsuppgifter som inte
berörde strålskydd vilket påverkar hans funktion som strålskyddsföreståndare negativt. Denna
situation kan inte SSI acceptera under en längre tidsperiod. För att möjliggöra adekvat tillsyn
över den verksamhet som rör utsläpp av radioaktiva ämnen bör därför denna situation avhjälpas
snarast. SSI avser att följa upp detta i annan ordning.
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5. Arkiveringsinspektioner

5.1 Inledning
SSI:s föreskrifter (1997:1 och 1997:2) om arkivering vid kärntekniska anläggningar anger bland
annat att dokumentation om uppkommet avfalls egenskaper, behandling och slutliga
omhändertagande ska arkiveras. Föreskrifterna omfattar även utsläppsrelaterade dokument och
omgivningsprover. Vidare gäller att arkivet ska hanteras och vårdas så att all information kan
läsas och vid behov överföras till annat medium. SSI identifierade under 1998 års inspektioner
ett flertal möjligheter till förbättringar av dokument och dokumentationsprocess, vid de
kärntekniska anläggningarna. SSI har därför tillsammans med Riksarkivet (RA) under 1999
genomfört inspektioner i syfte att granska hur föreskrifterna följs.

Eftersom flera av anläggningarna vid inspektionerna uttalat ett intresse för utbildningsinsatser
på arkiveringsområdet har SSI under 1999 i samverkan med Riksarkivet anordnat en 2-dagars
utbildning i grundläggande arkivkunskap.

5.2 Barsebäck

5.2.1 IAKTTAGELSER

Vid inspektionen i Barsebäck (dnr 6240/2547/99) framkom brister i arkiveringsrutinerna.
Dessutom uppfyllde arkivlokaler och arkivskåp inte föreskrifterna.

5.2.2 BEDÖMNING OCH EFFEKTER

SSI har bl a rekommenderat BKAB att se till att personalen får nödvändig information och
utbildning på området, samt att rutiner upprättas för arkivering för att tydliggöra vilka krav som
gäller och vem som är ansvarig. Vidare bör de handlingar som är upptagna i föreskrifterna
samlas i ett godkänt centralarkiv med ansvarig befattningshavare. Dokument som enbart finns
som databaser bör snarast kompletteras med utskrifter på arkivbeständigt papper.

SSI har dessutom krävt att BKAB ska vidta åtgärder så att BKAB:s arkiv, arkivlokaler och
förvaringsskåp uppfyller SSI:s föreskrifter och Riksarkivets krav.

5.3 Forsmark

5.3.1 IAKTTAGELSER

FKA följer arkivlagen och de statliga regler och rutiner som man har haft som statlig myndighet
(Statens vattenfallsverk) även efter bolagiseringen. Vid inspektionen (dnr 6240/2332/99)
framkom dock att arkivlokaler och arkivskåp i vissa fall inte uppfyller SSI:s föreskrifter. Vissa
handlingar förvaras alltjämt på Vattenfalls huvudkontor i Råcksta.

Inom anläggningen finns även SKB:s slutförvar för radioaktivt driftavfall (SFR). SFR hanterar
dokument enligt samma rutiner som FKA trots att SKB är en helt annan arkivbildare. SFR:s
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avfallsdatabas finns endast i elektronisk form. SKB avser att skriva ut informationen först vid
förslutningen av SFR.

5.3.2 BEDÖMNING OCH EFFEKTER

SSI gör bedömningen att FKA har kunnig personal, ett väl fungerande centralarkiv och goda
arkiveringsrutiner. Rutiner bör dock skapas så att bolagsdelen av de delar av arkivet som är
nämnda i föreskriften kan förtecknas och levereras till Riksarkivet alternativt Landsarkivet.

För att säkra möjligheterna att långtidsförvara på ett säkert sätt bör dokument som för
närvarande enbart finns som databaser snarast kompletteras med utskrifter på arkivbeståndigt
papper. FKA bör dessutom separera SFR:s handlingar så att de enkelt kan överlämnas till
arkivmyndighet när verksamheten upphör.

Eftersom SSI inte anser att det är tillräckligt att skriva ut SFR:s avfallsdatabas först vid
förslutningen av SFR har SSI krävt att utskrift sker årligen på arkivbeständigt papper för de
under året nytillkomna uppgifterna. SSI har dessutom krävt att FKA ska inkomma med en
redovisning av på vilket sätt FKA avser att komplettera de rutiner och brister i arkiveringsfrågor
som framkom vid inspektionen.

5.4 Oskarshamn

5.4.1 IAKTTAGELSER

Vid inspektionen i Oskarshamn (dnr 6240/2642/99 och 6240/3138/99) framkom brister i
arkiveringsrutinerna. Dessutom uppfyllde arkivlokaler och arkivskåp i vissa fall inte
föreskrifterna.

5.4.2 BEDÖMNING OCH EFFEKTER

SSI har rekommenderat OKG AB att se till att personalen får nödvändig information och
utbildning på området, samt att rutiner upprättas för arkivering för att tydliggöra vilka krav som
gäller och vem som är ansvarig. Vidare bör de handlingar som är upptagna i föreskrifterna
samlas i ett godkänt arkiv med en ansvarig befattningshavare. Dokument som enbart finns som
databaser bör snarast kompletteras med utskrifter på arkivbeständigt papper. I samband med en
eventuell separering av arkivet för CLAB från OKG AB:s arkiv bör arkiveringssakkunnig
person konsulteras.

SSI har dessutom krävt att OKG AB ska redovisa skälen till att man frångått SSI:s föreskrifter
vid gallring av arkivet, samt vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de oklarheter som
framkom vid inspektionen.

5.5 Ringhals

5.5.1 IAKTTAGELSER

Ringhals AB genomför ett omfattande utbyte av sitt informationssystem (RIS) till ett nytt
system R/3. Det nya systemet ska vara helt i drift från 2000-01-01.

Ringhals har ur arkivsynpunkt att ta hänsyn till den tidigare verksamheten som statlig
myndighet samt nuvarande verksamhet som bolag. Tidigare handlingar m.m. finns för
närvarande förtecknade och nedlagda i arkivkartonger. Korshänvisningar måste göras i båda
arkiven vid sökning av handlingar. Vissa handlingar finns fortfarande inte i Ringhals utan
förvaras troligen hos Vattenfalls huvudkontor i Råcksta.
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Vid inspektionen (dnr 6240/3137/99) framkom brister i arkiveringsrutinerna. Dessutom
uppfyllde arkivlokaler och arkivskåp i vissa fall inte föreskrifterna.

5.5.2 BEDÖMNING OCH EFFEKTER

SSI gör bedömningen att Ringhals har vä! fungerande rutiner för att säkerställa en fungerande
hantering. Personalen på centralarkivet har god kunskap inom arkivområdet. Rutiner bör dock
skapas så att bolagsdelen av de delar av arkivet som är nämnda i föreskriften kan förtecknas och
levereras till Riksarkivet alternativt Landsarkivet.

SSI har rekommenderat Ringhals att se till att personalen får nödvändig information och
utbildning på området, samt att rutiner upprättas för arkivering för att tydliggöra vilka krav som
gäller och vem som är ansvarig. Dokument som enbart finns som databaser bör snarast
kompletteras med utskrifter på arkivbeständigt papper.

SSI har dessutom krävt att Ringhals ska inkomma med en redovisning och en handlingsplan på
vilket sätt man avser rätta till de brister och oklarheter i arkiveringsfrågor som framkom vid
inspektionen.

5.6 ABB Atom AB

5.6.1 IAKTTAGELSER

Vid inspektionen vid ABB Atom (dnr 6240/1639/99) framkom ett flertal brister i
arkiveringsrutinerna. Dessutom uppfyllde inte arkivlokaler och arkivskåp föreskrifterna.

5.6.2 BEDÖMNING OCH EFFEKTER

SSI har rekommenderat ABB Atom att se till att personalen får nödvändig information och
utbildning på området, samt att rutiner upprättas för arkivering för att tydliggöra vilka krav som
gäller och vem som är ansvarig. Vidare bör de handlingar som är upptagna i föreskrifterna
samlas i ett godkänt arkiv med ansvarig befattningshavare. Dokument som enbart finns som
databaser bör snarast kompletteras med utskrifter på arkivbeständigt papper.

SSI har dessutom krävt att ABB Atom ska redovisa skälen till att man frångått SSI:s föreskrifter
vid gallring av arkivet, samt vilka åtgärder som vidtagits och som planeras med anledning av de
oklarheter som framkom vid inspektionen.

5J Studsvik

5.7.1 IAKTTAGELSER

Vid inspektionen i Studsvik (dnr 6240/3619/99) framkom ett flertal brister i
arkiveringsrutinerna. Dessutom uppfyllde inte arkivlokaler och arkivskåp föreskrifterna, vilket
föranlät SSI att i samverkan med Riksarkivet genomföra en kompletterande inspektion av
arkivlokalerna.

5.7.2 BEDÖMNING OCH EFFEKTER

SSI har rekommenderat Studsvik att se till att personalen får nödvändig utbildning på området,
samt att rutiner upprättas för arkivering för att tydliggöra vilka krav som gäller och vem som är
ansvarig. Vidare bör ett centralarkiv med godkänd arkivlokal och ansvarig befattningshavare
anordnas för alla enheter inom Studsviks område som ingår i den kärntekniska verksamheten.

SSI har dessutom krävt att Studsvik ska redovisa en handlingsplan för hur man avser att ordna
arkivfunktionen inom Studsvik AB.
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6. Identifierade frågor för framtida
tillsyn

6.1 Tidigare års identifierade frågor

6.1.1 HANTERING AV AKTIVERADE INTERNA DELAR

SSI har under 1999 genomfört de planerade inspektionerna av hanteringen av aktiverade interna
delar, se avsnitt 3.2 ovan. Som en följd av inspektionerna kommer SSI under 2000 att följa upp
dokumentationen om skrot som mellanlagras i CLAB.

6.1.2 DOKUMENTATIONSHANTERING

SSI har under 1999 genomfört de planerade inspektionerna av dokumentationshantering och
hantering och arkivering av omgivningsprover, se kapitel 5. Som en följd av inspektionerna
anordnade SSI tillsammans med Riksarkivet kurser i arkivering för de kärntekniska
anläggningarna. Dessutom planerar SSI att se över föreskrifterna (1997:1 och 1997:2) om
arkivering vid kärntekniska anläggningar.

6.1.3 FUNKTIONSTEST AV MONITERINGSUTRUSTNING FÖR PARTIKELBUNDEN AKTIVITET

Funktionstesterna av moniteringsutrustningen för partikelbunden aktivitet har haft betydelse för
pågående revidering av utsläppsföreskrifterna (SSI FS 1991:5). Ytterligare en funktionstest
kommer troligen att behöva genomföras för att kunna mäta stora partiklar med tillräckligt god
mätnoggrannhet.

6.2 Särskild tillsyn av Studsvik, ABB Atom och Ranstad
Mineral
Tillsynen av Studsvik, ABB Atom AB och Ranstad Mineral AB är tidskrävande och innebär
ofta specialbeslut eller särskilda åtgärder. Detta beror på att verksamheten är diversifierad eller
reglerad av separata villkor, som inte är generella för hela den kärntekniska industrin. Vidare är
tillämpningen av lagar och direktiv i vissa fall oklar eller motsägelsefull. För att klara ut ett
antal frågor och effektivisera den framtida tillsynen kommer SSI under 2000 att särskilt se över
tillsynen av dessa anläggningar. Översynen görs i form av projekt STAR (Studsvik, ABB,
Ranstad), vilket består av följande:

1. Inventering och prioritering av de frågor som SSI har gentemot anläggningarna
2. Utarbetande av en åtgärdsplan för respektive anläggning
3. Åtgärder enligt plan (t.ex. inspektioner, mätningar, interna kvalitetsbeskrivningar,

fram tagning av policy, externa utredningar)

6.3 Byte av härdgaller och moderatortank vid
Forsmark 1 och 2
Forsmarks Kraftgrupp AB planerar under 2000 att byta härdgaller och moderatortankar vid
Forsmark 1 och 2. Projektet är intressant eftersom det rör sig om stora komponenter med
signifikanta mängder inducerad aktivitet. SSI kommer därför att följa arbetet noga. När det
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gäller avfallshanteringen är frågorna om var mellanlagring ska ske och hur avfallet ska
karakteriseras och dokumenteras av särskilt intresse.

6.4 Bränsledekontaminering vid Ringhalsverket
Ringhals AB planerar under 2000 att genomföra försök med dekontaminering av bränsle. Syftet
är att testa en nyutvecklad dekontamineringsmetod som bygger på blästring med is. Målet är att
kunna dekontaminera bränsle, dvs. avlägsna den löst sittande bränslecruden, och därigenom
minska spridningen av aktivitet i anläggningen, vilket i sin tur skulle leda till lägre stråldoser till
personalen och sannolikt även minskade avfallsmängder. I ett första steg planerar Ringhals att
testa metoden på en slututbränd bränslepatron. Om testet faller väl ut planeras ett test på en
patron som återinsätts i härden, varefter uppföljning sker. Den avlägsnade bränslecruden
kommer att samlas upp på särskilda filter, vilket innebär att en ny form av avfall kommer att
genereras. SSI har begärt att Ringhals bl.a. beskriver avfallet, dess hantering och planerade
slutförvaring.

6.5 Avveckling av kärntekniska anläggningar

6.5.1 BARSEBÄCK 1

I och med den slutliga avställningen av Barsebäck 1 den 30 november 1999 har frågan om
avfallshantering vid avveckling av kärnkraftverk aktualiserats ytterligare. SSI har i en policy
fastställd vid GD-dragning den 29 november 1999 (dnr 00/142/99) bl.a. angivit att
avvecklingsarbetet ska kunna ske inom en period av 10-15 år, eventuellt snabbare. Enligt
policyn måste lämpliga indianlager eller slutförvar finnas tillgängliga när anläggningen rivs.
SSI kommer under 2000 att noga följa de förberedelser och planer som görs för att avveckla
Barsebäck 1.

6.5.2 AVFALLSHANTERING VID AVVECKLING

SSI kommer under 2000 att se över nuvarande policy gällande deponering av avfall i
markförvar. Detta görs med anledning av OKG AB:s ansökan om att få uppfora ytterligare ett
markförvar, se avsnitt 7.4. Vid översynen av policyn kommer SSI även att beakta ett eventuellt
framtida utnyttjande av markförvar för deponering av rivningsavfall.

Dessutom kommer avdelningen för avfall och miljö under 2000 att tillsammans med övriga
berörda inom SSI fortsätta arbetet med att ta fram krav på strategier och planer inför avveckling
av kärntekniska anläggningar.

é.5.3. FRIKLASSNING VID AVVECKLING

Avvecklingen av en kärnteknisk anläggning förutses generera stora mängder material som kan
friklassas efter vederbörlig mätning och myndighetsprövning. Dessutom förutses byggnader och
markområden kunna friklassas. SSI kommer under 2000 att påbörja arbetet med att ställa upp
villkor för sådan friklassning. I samband med detta kommer en översyn att göras av SSI:s
föreskrifter (1996:2) om utförsel av gods och olja från zonindelat område vid kärntekniska
anläggningar. Förutom att sätta upp målvärden för avvecklingsarbetet ska de utarbetade
friklassningsvillkoren möjliggöra planering av avfallshanteringen vid avveckling samt en
effektiv myndighetsutövning.
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7. Viktiga ärenden och aktuella

projekt med anknytning till tillsynen

7.1 Nuklidinventariet i SFR-1, Projekt NIIS
På uppdrag av SSI har Alara Engineering under 1999 studerat nuklidinventariet i SFR-1 (SSI-
projekt 1134.99). Syftet med projektet har varit att följa upp de prognoser som gjordes av SKB i
samband med licensieringen av SFR-1, samt att föreslå vilka nuklider som bör bestämmas vid
olika slags omhändertagande av radioaktivt avfall, t.ex. friklassning, deponering i markförvar
eller deponering i SFR-1.

Projektet kommer att slutredovisas under 2000. Slutrapporten är i stort sett färdig och omfattar
följande:

1. Mätmetodik för lätt och svårmätbara nuklider
Diskussion om olika metoders tillämpbarhet och noggrannhet.

2. Nuklidinventarium i SFR-1
Nuklidinventariet uppskattas genom att utgå från reaktorvattenhalter och reningsflöden. För
de flesta nuklider är överensstämmelsen med kärnkraftverkens mätningar på avfallskollin
god.

3. Förslag till nuklidbibliotek för SFR-1 och markförvar
4. Förslag till nuklidbibliotek för friklassning
5. Karakterisering av nuklidinnehållet och dokumentation av SFL-avfall

SSI kommer under 2000 att analysera de rekommendationer som ges i slutrapporten.

7.2 Revidering av referensutsläppsfaktorer
För att beräkna stråldoserna som de radioaktiva utsläppen ger upphov till används s.k.
referensutsläppsfaktorer. Dessa är specifika för varje kärnteknisk anläggning. Intags- och
inhalationsstråldoser har beräknats genom användande av dosomvandlingsfaktorer. Dessa
faktorer har baserats på rekommendationer av ICRP.

I och med Rådets direktiv 96/29/Euratom om "fastställande av grundläggande säkerhetsnormer
för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av
joniserande strålning", träder i kraft ska nya dosomvandlingsfaktorer användas. Detta medför att
gällande referensutsläppsfaktorer måste revideras för de kärntekniska anläggningarna i Sverige.
SSI har begärt (dnr 611/3239/99) att kärnkraftverken och Studsvik genomför dessa revideringar
så att de nya faktorerna kan användas från den 1 januari 2000.

7.3 Utsläppsreducerande åtgärder
Ringhals installation av rekombinator vid Rl har tillsammans med tätning av att antal läckor
reducerat luftutsläppen.

Utsläppsreducerande åtgärder pågår även vid R2. Hittills har vattensituationen setts över och en
del mätutrustning har förbättrats. Liknande arbete pågår på R3 och R4. De ser över
användningen av jonbytarmassa, och optimerar rutiner i kontrollrummet.
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Sedan ett antal år pågår på OKG ett systematiskt arbete med utsläppsbegränsande åtgärder. Det
fokuserar på förbättring av rutiner, reducering av vattenvolymer och tekniska åtgärder. Arbetet
har bidragit till att utsläppen, uttryckta i normutsläpp, under en femårsperiod minskats med ca
2/3.

Genom deltagande i OSPAR-konventionen har Sverige redovisat hur strategin för radioaktiva
ämnen ska följas. Strategin ställer bl a krav på att de totala utsläppen av radioaktiva ämnen till
Nordost-Atlanten skall reduceras. Rapporteringskrav finns till år 2003.

7.4 Markförvar

7.4.1 FORSMARK

FKA har under 1999 deponerat 470 m3 lågaktivt avfall i sitt markförvar. Det var den sjunde
deponeringskampanjen och SSI gav sitt tillstånd den 16 april 1999 (dnr 6220/747/99). Totalt har
3800 m3 avfall deponerats i Forsmarks markförvar, med ett aktivitetsinnehåll om 42 GBq (2000-
01-01).

7.4.2 OSKARSHAMN

OKG har under 1999 deponerat 1400 mJ lågaktivt avfall i sitt markförvar. Det var den fjärde
och sista deponeringskampanjen vid det befintliga markförvaret och SSI gav sitt tillstånd den 10
mars 1999 (dnr 6221/141/99). Totalt har 5200 in3 avfall deponerats i Oskarshamns markförvar,
med ett aktivitetsinnehåll om 61 GBq (1999-12-31).

OKG har under 1999 ansökt hos SSI om att få uppföra ytterligare ett markförvar. Motsvarande
ansökan har även lämnats till miljödomstolen i Växjö för behandling enligt miljöbalken. Ett
flertal faktorer har tillkommit sedan de befintliga markförvaren licensierades, såsom
miljöbalken, SSI:s miljömål och EU:s deponeringsdirektiv (redovisas i Naturvårdsverkets
förslag till föreskrifter). I samband med granskningen av OKG:s ansökan kommer SSI därför att
se över nuvarande policy vad gäller deponering av avfall i markförvar.

7.4.3 RINGHALS

Ringhals har under 1999 inte deponerat något avfall vid sitt markförvar. Sedan tidigare (2
kampanjer) har 3500 m3 avfall deponerats i Ringhals markförvar, med ett aktivitetsinnehåll om
79 GBq (1998-02-20).

7.4.4 STUDSVIK

AB SVAFO har under 1999 deponerat 245 ton (ca 100 m3) lågaktivt avfall i markförvaret vid
Studsviksanläggningen. Det var den tredje deponeringskampanjen och SSI gav sitt tillstånd den
28 oktober 1999 (dnr 6220/2093/99, kompletterat den 16 november 1999). Totalt har ca 500 m3

avfall deponerats i markförvaret, med ett aktivitetsinnehåll om 79 GBq (1999-12-31).

7.5 Validering av konsekvensanalyser vid friklassning av
metaller
SSI har under 1999 initierat ett projekt som syftar till att validera ett antal modeller som används
vid beräkning av stråldoser till allmänhet och personal vid friklassning av metaller. Projektet är
ett samarbete mellan SSI, US Department of Energy (DOE), franska IPSN och Studsvik
RadWaste AB. Slutrapport beräknas till slutet av 2000.

Val ideringen görs genom att jämföra uppmätta dosrater vid hanteringen av materialet och
uppmätta kontaminationsnivåer i metallerna med de värden som fås via modellberäkningar.
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Dosratsmätningar görs både vid hanteringen vid smältanläggningen i Studsvik och vid
hanteringen hos Åkers International. Modellberäkningar görs av DOE respektive IPSN.

7.6 Redovisning av arkiverade prover
SSI begärde att få en redovisning av vilka prover som fanns arkiverade av vatten och luftutsläpp
samt omgivningsprover. Denna undersökning (dnr 611/2049/99) visar att i huvudsak finns
prover sparade i enlighet med gällande bestämmelser. Undantag finns för ett årsvattenprov när
det gäller utsläppsvatten. Bland omgivningsproverna saknades mjölkprover vid alla
anläggningar samt enstaka prover i övrigt. Verken hade inte uppmärksammat att mjölkprover
(enligt SSI FS 1997:1 och 1997:2) skulle arkiveras från 1997. Metoder för att konservera proven
fanns heller inte vid alla verk. Från och med 1998/99 sparas nu proverna. Misstagen visar
betydelsen av att följa och uppdatera gällande rutiner.
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8. Föreskriftsarbete

8.1 Nya utsläppsföreskrifter
Statens strålskyddsinstitut (SSI) föreskrifter om begränsningar av utsläpp av radioaktiva ämnen
från kärnkraftsstationer har reviderats ett flertal gånger sedan de första gången utgavs 1977. Ett
regeringsuppdrag som genomfördes 1998 visade att svenska kärnkraftverk i internationell
jämförelse i vissa fall har höga utsläpp av radioaktiva ämnen. En ökad fokusering på allmänna
miljöfrågor såväl nationellt som internationellt samt den långa drifterfarenheten som finns för
det svenska kärnkraftprogrammet har medfört att SSI funnit det lämpligt att genomföra en mer
grundläggande revision av de gamla bestämmelserna. I viss mening har även ny kunskap
erhållits vilket ytterligare motiverat en mer genomgripande revidering.

Ett första förslag till nya föreskrifter skickades på remiss den 8 november 1999 till olika
remissinstanser. Remisstiden utgick den 28 januari 2000. I anslutning till föreskriftsförslaget
utgavs även en rapport med bakgrund och kommentarer samt konsekvensanalys. Ett delvis
omarbetat förslag kommer att presenteras för SSI:s styrelse under våren 2000.

De huvudsakliga skillnaderna mellan det nya förslaget och nu gällande föreskrifter är att
samtliga kärntekniska anläggningar i Sverige skall omfattas av föreskrifterna. Skyddet av
allmänheten genom begreppet kritisk grupp är i princip lika som i nuvarande föreskrifter, men
med den förändringen att begreppet normutsläpp försvinner och att referensvärdet på 0,1 tnSv
per år blir dosbegränsning istället. Skyddskraven beaktar även effekter på miljön från utsläpp av
radioaktiva ämnen bl a genom att konceptet bästa tillgängliga teknik (BAT) införs parallellt med
kraven på optimering. Generella krav på att utsläppen av radioaktiva ämnen skall minskas på
lång sikt har förtydligats och SSI har också understrukit betydelsen av att alla utsläpp skall
mätas där detta är möjligt.

Implementeringen av utsläppsföreskriften kommer att kräva särskilda resurser under de
närmaste åren.

8.2 Avfallsföreskrifter
SSI har under 1999 omarbetat ett förslag till föreskrifter om hantering av radioaktivt avfall vid
kärntekniska anläggningar. En första förslag till föreskrifter förhandsremissades under 1998 till
de kärntekniska anläggningarna, SKB och SKI. Det nya förslaget har skickats på officiell remiss
under hösten 1999 och den slutliga beredningen planeras vara genomförd under 2000.

Syftet med föreskrifterna är att tydliggöra SSI:s krav på de kärntekniska anläggningarna
gällande hantering av radioaktivt avfall. Föreskriften omfattar bl.a. krav på planering av hur
avfallet ska tas omhand, krav på registrering och dokumentation av uppkommet avfall samt krav
på årlig rapportering till SSI.
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Appendix 1. Inspektioner 1999

Behandlade frågor
Miljö
Miljö
Miljö
Miljö
Miljö
Miljö
Avfall
Avfall
Avfall
Avfall
Avfall
Avfall
Avfall
Avfall
Arkivering
Arkivering
Arkivering
Arkivering
Arkivering

Arkivering

Anläggning
Forsmark
Studsvik
ABB Atom
Ringhals
Barsebäck
Oskarshamn
Forsmark
Oskarshamn
ABB Atom AB
Ran stad
Barsebäck
Ringhals
Studsvik, ACL
Forsmark
ABB Atom AB
Studsvik
Barsebäck
Ringhals
Oskarshamn

Forsmark

Inspektionsdatum
990427-28
990603
991013
990907-08
990921-22
991123-24
990316-17
990324-25
990603
990610
991019-20
991026-27
991215
991208
990316
990424 och 000125
990607-08
990615-16
990907-09

990914-15

Diarienummer
611/1792/99
611/1274/99
611/2838/99
611/2066799
611/2557/99
611/3304/99
6220/785/99
6220/786/99
6220/2141/99
6221/2142/99
6220/3054/99
6220/3055/99
6220/3577/99
6220/3480/99
6240/1639/99
6240/3619/99
6240/2547/99
6240/3137/99
6240/2642/99
6240/3138/99
6240/2332/99
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Appendix 2. Tillsynsrelaterade
ärenden 1999

Ärende

Ansökan från Studsvik Holding AB om
att få montera ned viss utrustning i
ACL/ACF
Redovisning av tillstånd som under 1998
meddelats av Statens strålskyddsinstitut
enligt Förordningen om kärnteknisk
verksamhet, SFS 1984:14, 19 §
Installation /demontering av
skorstensdator samt Medec-utrustning
på Forsmark 1 och 2 (Er beteckning
990212017)
Ansökan om avsteg från krav i 19 § SSI
FS 1:5 för Oskarshamn 2 (Er beteckning
99-01968)

Tillstånd till deponering vid
markförvaret vid Oskarshamnsverket
(kampanj 4)

Ramtillstånd för införsel och utförsel av
metallskrot från rivningen av
kärnkraftverket Wiirgassen i Tyskland

Justering av villkor i tillstånd för
införsel och utförsel av material från
kärnkraftverket ISAR i Tyskland

Swedish clearance levels
Förändringar avseende brand ventilatorer
på tak till turbinhall-, AB- och C-lager
vid Barsebäcksverket
Beträffande ny mjölkleverantör för
Forsmarks omgivningskontroll

Diarienummer

611/151/99

6220/660/99

611/603/99

611/722/99

6221/141/99

6223/171/99

6221/1473/98

6221/1228/99
561/1108/99

611/1314/99

Beslutsmening

SSI har beslutat att
luftmoniteringsutrustningen ska
vara i fortsatt drift tills vidare

SSI har inget att erinra. Manuell
provtagning ska göras i
tillräcklig omfattning

SSI medger det planerade
arbetet. Manuell provtagning
skall göras och resultatet
rapporteras i månadsrapporten
SSI ger tillstånd. Villkor:
Betyd, händelse rapporteras
omedelbart. Rapport senast tre
månader efter deponeringen
SSI ger villkorat tillstånd.
Giltigheten är begränsad till 15
mars, 2002. SKI har i yttrande
990128 meddelat att man ur
säkerhetssynpunkt inte har
några invändningar
SSI justerar villkoren i gammalt
tillstånd (6221/1473/98) på
grund av att Studsvik redovisat
nya mätresultat enligt
6221/2950/98
Uppgifter lämnade till Studsvik
SSI godkänner byte av brand-
ventilationer

SSI godkänner gården Magön
som mjölkprovs leverantör

Besluts-
datum
990212

990218

990223

990308

990310

990317

990316

990329
990331

990409
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Ärende

Mjölk och sedimentprovtagning

Deponering av jonbytarmassa och
betongslam vid Ringhals

Medgivande för utökning av kolliantal i
typbeskrivning för avfallstyp O.01/O.02

Tillstånd till deponering vid
markförvaret vid Forsmarksverket
(kampanj 7)

Angående radiummätningar inom
återställningsprojekt Ranstad

Friklassning och avklingningslagring av
smält metallskrot
Ombyggnad av moniteringssystem

Medgivande till temporär förvaring i
AM (bergrummet) i Studsvik

Ansökan om avställning av skorstens-
monitering på Ringhals 2 på grund av
moderniseringsarbete
Avsteg från skyddsvillkor för driften av
förbränningsanläggningen HA i
Studsvik
Arkivering av prover vid
kärnkraftverken, Studsvik och ABB
Atom
Provperiod med ny sorteringsgräns för
sopor och skrot vid Oskarshamnsverket

Installation av ny utrustning

Diarienummer

611/1156/99

6220/1386/99

6222/1325/99

6220/747/99

623/1786/98

6221/1093/98

611/953/99

6220/703/99

564/1711/99

6221/2022/99

611/2049/99

6223/1921/99

611/2078/99

Beslutsmening

Kartskiss för mjölkprovtagning
för uppdatering av omgivning-
skontrollprogrammet. Nya
sedimentprovtagningsstationer
tas fram och diskuteras. SSI vill
veta närmaste fårköttsproducent
och möjlighet att få prov
därifrån.
SSI har inget att erinra mot den
planerade deponeringen.
Rapportering ska ske enligt SSI
FS 1996:2
SSI ger tillstånd till SKB att
tillföra 96 stycken kollin till det
tidigare utfärdade
deponeringstillståndet
SSI ger tillstånd till deponering.
Påbörjas tidigast 990524.
Tidplan 2 veckor före start till
SSI
Radiumanalyserna reduceras till
tre per år. Brev t. Länsstyrelsen
och AB SVAFO
Tillstånd till Studsvik Holding
AB
SSI beviljar det planerade
arbetet
SSI har inget att invända mot
AB SVAFO:s temporära
förvaring av ca 500 kollin,
längst till 2000-12-31
SSI medger avställningarna.

SSI medger förlängd tid för
återtransport, längst till 1999-
12-31
Ifyllda tabeller åter senast
990815

SSI har inget att invända.
Önskar ta del av den
utvärdering som OKG tänker
göra efter RA-99
Analys av veckoprover från v24
får ske v26. Korttidsmätning
för v25 skall genomföras 21/6.
Ändring skall framgå av
kommande rapportering

Besluts-
datum
990409

990414

990416

990416

990205

990421

990426

990503

990512

990604

990608

990608

990611
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Ärende

Angående betongtillsatsmedlet Sikament
10
Friklassning och avklingningslagring av
smält metallskrot vid Studsvik
Avstängning av system 553 under rev99

Tillstånd till transport och införsel av
kärnavfall enligt lagen om kärnteknisk
verksamhet till Ringhals
Återtransport av sekundäravfall från
Studsvik
Angående verksamheten vid ABB Atom
AB
Angående ansökan om att omhänderta
jonbytarmassa från AT och AM vid
Studsvik

Angående ansökan om att prova nytt
emulgeringsmedel till bitumenprocessen
vid Barsebäcksverket

Dispensansökan för avsteg från lämnad
redovisning inför ombyggnad av
moniteringssystem vid Barsebäcksverket
Deponering av jonbytarmassa på
manettippen vid Ringhalsverket
Tillverkning av stödmur till askfat i SFR

Information om ingjutning av askfat i
SFR

In- och utförsel av skrotfat från
kärnkraftverket Grohnde

Instruktioner för sortering av SFL-avfall
vid Forsmarksverket
Angående rapportering av bästa möjliga
teknik - BAT för kärntekniska
anläggningar enligt OSPAR -
konventionen, gällande utsläpp till
Nordost Atlanten
Angående rapportering av bästa möjliga
teknik - BAT för kärntekniska
anläggningar enligt OSPAR-
konventionen, gällande utsläpp till
Nordost Atlanten

Diarienummer

833/451/96

6221/1857/99

611/2082/99

6211/2038/99

826/3373/95
574/3156/98
6220/2200/99

6220/240/99

6223/880/98

611/953/99

6220/2353/99

6222/2056/99

6222/2329/99

6221/2543/99

6220/785/99

612/43/99

612/43/99

Beslutsmening

SKB:s utredning utgör underlag
till ansökan.
SSI medger friklassning och
lagring, längst t. 2015-12-31
SSI har inget att erinra mot det
planerade arbetet. Prov ska tas
och rapporteras
SSI ger villkorat tillstånd, som
är tidsbegränsat till 991231

SSI beviljar förlängning av
återtransporttiden till 991231
ABB Atom AB skall inkomma
med redogörelse senast 990815
SSI har inget att invända mot
att AB SVAFO omhändertar
jonbytarmassa enligt
projektbeskrivning
SSI har inget att invända mot
att BKAB provar det nya
emulgeringsmedlet OMA-4.
Samtidigt ska åtgärder vidtas
för att hålla persondoserna så
låga som möjligt
SSI godkänner ansökan.

SSI har inget att erinra mot
deponeringen
SSI medger att SKB deponerar
36 stycken kokiller från
Ringhalsverket
SSI har inga invändningar mot
kringgjutning enl. SKB:s
skrivelse 990709
SSI lämnar tillstånd. Giltighet
till 2002-09-02. SKI har inga
invändningar
Instruktioner ska upprättas av
Forsmark före 991231
SSI önskar underlag till
platsspecifik info från
Barsebäck. Svar SSI tillhanda
senast 991001

SSI önskar underlag till
platsspecifik info från
Vattenfall, Ringhals. Svar SSI
tillhanda senast 991001

Besluts-
datum
990611

990617

990621

990623

990623

990624

990628

990718

990810

990816

990818

990818

990902

990903

990916

990916



Ärende

Årlig rapportering av utsläppsvatten till
OSPAR-konventionen
Årlig rapportering av utsläppsvatten till
OSPAR-konventionen
Utökat samråd avseende ny markdeponi
för lågaktivt avfall vid
Oskarshamnsverket
Angående länsstyrelsens beslut om
betydande miljöpåverkan för OKG:s
planer för ny markdeponi för lågaktivt
avfall vid Oskarshamnsverket
Remiss av föreskrifter om hantering av
radioaktivt avfall vid kärntekniska
anläggningar
Tillstånd till deponering vid
markförvaret vid Studsvik

Införsel av kärnavfall i form av
materialprover

Revidering av referensutsläppsfaktorer
för Studsvik

Revidering av referensutsläppsfaktorer
för Ringhals

Revidering av referensutsläppsfaktorer
för Oskarshamn

Revidering av referensutsläppsfaktorer
för Forsmark

Revidering av referensutsläppsfaktorer
för Barsebäck

Angående verksamheten vid ABB Atom
AB och Ranstad Mineral AB

Angående verksamheten vid ABB Atom
AB och Ranstad Mineral AB

Remiss av föreskrifter om skydd av
människors hälsa och miljön vid utsläpp
av radioaktiva ämnen från kärntekniska
anläggningar

Diarienummer

612/43/99

612/43/99

6220/1884/99

6220/1884/99

042/3120/99

6220/2093/99

6221/2945/99

611/3239/99

611/3239/99

611/3239/99

611/3239/99

611/3239/99

6220/2141/99

6220/2141/99

042/3313/99

Beslutsmening

Svar från Ringhals senast
990927
Svar från Barsebäck senast
990927
Gäller OKG

Påpekande om lagens krav för
länsstyrelse om yttrande från
SSI

Ev. synpunkter ska vara SSI
tillhanda senast 20 december
1999
Villkor att AB SVAFO anmäler
händelser ur
strålskyddssynpunkt och senast
tre månader efter deponering
lämnar redogörelse till SSI
SSI ger Studsvik Holding
tillstånd. Villkor att varje
händelse av betydelse anmäls,
att tillståndets giltighet är
begränsad till 1 nov 2002 och
att "SSI:s villkor
transport..." skall iakttas
Studsvik ska ta fram nya
faktorer att användas from
20000101
Ringhals ska ta fram nya
faktorer att användas from
20000101
Oskarshamn ska ta fram nya
faktorer att användas from
20000101
Forsmark ska ta fram nya
faktorer att användas from
20000101
Barsebäck ska ta fram nya
faktorer att användas from
20000101
Tillåtelse att deponera
uran haltiga lakrester från
Tyskland tom 991130
ABB Atom AB får deponera
lakrester som behandlats före
SSI:s beslut från 991022
Remiss enligt sändlista. Svar
senast 2000-01-28

Besluts-
datum
990920

990920

990927

991012

991020

991028

991101

991101

991101

991101

991101

991101

991102

991109

991109
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Ärende

Tillstånd till deponering av ytterligare
avfallskollin vid den tredje deponerings-
kampanjen vid Studsviks markförvar
Villkor för deponering av
kalciumfluorid från ABB Atom AB

Provtagningsprogram för analys av
plutonium i material som avses
deponeras efter läkning vid Ranstad
Mineral AB
Angående SKB:s förslag till rutin för
ändring av typbeskrivning
Angående överskridande av gränser för
ytdosrater på koll i av typ F.99:2 vid
deponering i SFR
Frikiassning och avklingningslagring av
smält metallskrot vid Studsvik

Föreläggande angående arkivering vid
OKGAB

Sedimentprovtagning - ändring av
stationsplacering vid
Oskarshamnsverket

Medgivande Processavloppsvatten och
slam från Ranstad Mineral AB för
omhändertagande vid SAKAB
Utförsel och överlåtelse av kärnavfall i
form av materialprov, tillstånd till
Studsvik
Avklingningslagring av smält
metallskrot, tillstånd till Studsvik
Hantering av kalibreringsstation och
restprodukter i Mala kommun
Förlängning av tidigare beslut om
temporär förvaring av särskilda poster
radioaktivt avfall i AT vid Studsvik
Förlängning av tidigare beslut om
mellanförvaring av R2s
slingjonbytarpatroner i AT vid Studsvik
Förlängning av tidigare beslut om
temporär förvaring i AT vid Studsvik
Förlängning av tidigare beslut om
temporär förvaring i AM (bergrummet)
vid Studsvik

Diarienummer

6220/2093/99

6221/358/99

6220/2141/99

6223/1582/99

6222/1130/98

6221/3566/99

6240/2642/99

611/1156/99

6221/3704/99

6221/3045/99

6221/2758/99

623/2762/99

6220/3873/99

6220/3874/99

6220/3875/99

6220/3876/99

Beslutsmening

SSI ger godkännande till AB
SVAFO om ytterligare
deponering
SSI upphäver strålskyddsvillkor
för frikiassning av
kalciumfluorid. Hänvisning till
SSI FS 1996:2
SSI beslutar om nuklidspecifika
mätningar av samtliga lakrester

SSI:s synpunkter framgår av
bifogade MAAS PM 2/99
SSI har inget att invända mot
SKB:s föreslagna hantering av
de aktuella kollina
Villkor för Studsvik Holdings
behandling av material från
Wiirgassen, Tyskland
SSI vill ha svar före 2000-01-
31 angående gallring resp.
redovisa vidtagna åtgärder
senast 2000-05-31
OKG uppmanas att ta fram
lämpliga ersättningsstationer
och meddela SSI, så att de kan
ingå i intensivprov-
tagningsprogrammet 2002
Medgivandet tidsbegränsat till
2000-06-30

Begränsad giltighetstid 2002-
12-03

Begränsad giltighetstid 2019-
12-31
Till SGAB i likvidation
+Diskussionsunderlag 991108
Förlängd giltighet till 2001-12-
31 (Tidigare 6220/3375/99)

Förlängd giltighet till 2001-12-
31 (Tidigare 6220/3375/99)

Förlängd giltighet till 2001-12-
31 (Tidigare 6220/3375/99)
Förlängd giltighet till 2001-12-
31 (Tidigare 6220/3375/99)

Besluts-
datum
991116

991125

991201

991207

991210

991208

991215

991216

991217

991217

991221 ,

991220

991230

991230

991230

991230
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Appendix 3. Kärntekniska
anläggningar

DE SVENSKA KÄRNKRAFTVERKEN

Sammanlagt finns 12 kärnkraftblock fördelade på fyra anläggningar. Samtliga är så kallade
lättvattenreaktorer varav tre är tryckvattenreaktorer (PWR) och nio kokarreaktorer (BWR). Den
sammanlagda elektriska nettoeffekten är cirka 10 000 MW.

PWR-reaktorerna har tillverkats av Westinghouse och BWR-reaktorerna av ABB Atom.

De svenska
Block

Barsebäck 1
Barsebäck 2
Forsmark 1
Forsmark 2
Forsmark 3
Oskarshamn
Oskarshamn
Oskarshamn
Ringhals 1
Ringhals 2
Ringhals 3
Ringhals 4

kärnkraftverken.
|Typ

|
i BWR
|BWR
i BWR
jBWR
i BWR

1 i BWR
2 IBWR
3 |BWR

i BWR
[PWR
i PWR
IPWR

Elektrisk effekt
Brutto/Netto
(MW)
615/600
615/600
1006/968
1006/969
1200/1158
465/445
630/605
1205/1160
865/835
917/875
960/915
960/915

1 Kommersiell
1 drift

I 1975-1999
| 1977
I 1980
i 1981
! 1985
i 1972
I 1975
| 1985
i 1976
1 1975
i 1981
| 1983

! Ägare

i Barsebäck Kraft
| AB
I Forsmarks
j kraftgrupp AB

i Oskarshamns
| Kraftgrupp AB

| Ringhals AB

Industrianläggningen i Studsvik
Vid industrianläggningen i Studsvik ca 30 km från Nyköping bedrivs verksamhet av ett tjugotal
olika foretag, varav ungefär hälften ingår i Studsvikkoncernen. Inom området finns de två
testreaktorerna R2 och R2-0. Vidare finns en omfattande laboratorieverksamhet med bland
annat utrustning för olika typer av materialanalyser. En viktig resurs är det så kallade Hot Cell
Laboratoriet där bland annat prover av kärnbränsle analyseras. I Studsvik finns också en
förbränningsanläggning för lågaktiva brännbara sopor, smältugn för smältning och återvinning
av metallskrot samt anläggningar för behandling och mellanlagring av radioaktivt avfall.

ABB Atoms bränslefabrik
Vid ABB Atoms uranbränslefabrik i Västerås tillverkas reaktorbränsle till kärnkraftreaktorer.
Vid fabriken processas det uran som i behållare transporterats dit i form av uranhexafluorid.
Uranhexafluoriden omvandlas till urandioxid. Den pulverformiga urandioxiden pressas ihop
under värme och sintras till små cylindrar. Dessa så kallade bränslekutsar placeras därefter i
långsmala höljerör (bränslestavar). Bränslestavarna monteras därefter ihop till kompletta
bränslepatroner. En bränslepatron i en kokvattenreaktor innehåller ca 100 stavar och i en
tryckvattenreaktor 200 till 300 stycken.
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Vid ABB Atoms bränslefabrik hanteras uran såväl kapslat som icke-kapslat. ABB Atom har
koncession att årligen producera 600 ton urandioxid. Högsta tillåtna anrikning av uran-235 är 5
%. Naturligt uran innehåller 0,72% uran-235.

CLAB, Centralt Lager för Använt Bränsle
CLAB är ett mellanlager för använt kärnbränsle från det svenska kärnkraftprogrammet fram till
dess att bränslet skall slutförvaras. Anläggningen ligger i anslutning till Oskarshamnsverket.
CLAB togs i drift 1985 och ägs av SKB, men drivs av OKG. I CLAB kan ca 5000 ton använt
kärnbränsle lagras, vilket motsvarar driften av de 12 reaktorerna fram till år 2004. För
närvarande pågår utbyggnad för att kunna mellanlagra totalt 8000 ton använt bränsle.

SFR-1, Slutförvar för Radioaktivt driftavfall
SFR-1 är ett slutförvar för kortlivat låg- och medelaktivt avfall. Anläggningen ligger ungefär tre
kilometer från Forsmarksverket. SFR togs i drift 1988 och ägs av SKB, men drivs av FKA.

SFR-1 består av ett antal förvarsutrymmen som ligger i bergrum ca 60 m under Östersjöns
botten. Det avfall som slutförvaras i SFR-1 består främst av ingjutna filtermassor som använts
för att rena processvatten i kärnkraftverken, men även av sopor och skrot och annat avfall som
blivit radioaktivt kontaminerat. I dagsläget innehåller SFR-1 ca 26 500 m3 avfall, vilket är ca 40
% av den totala kapaciteten.

Ranstad Mineral AB
Ranstad Mineral AB ligger utanför Skövde. Vid anläggningen utvinns uran ur avfall från
kärnbränsletillverkning vid bland annat ABB Atom AB. Efter utvinningen återförs uranet till
kärnbränslecykeln.
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Appendix 4. Förkortningar och
förklaringar

AB-Iagret - Mellanlager för radioaktivt avfall vid Barsebäcksverket

ACL - Aktiva centrallaboratoriet vid Studsvik

BFA - Bergrum för aktivt avfall vid Oskarshamnsverket

BKAB - Barsebäck Kraft AB

BWR - Boiling Water Reactor, kokvattenreaktor

CLAB — Centralt lager för använt bränsle

Dnr - diarienummer

Fl, F2, F3 - Forsmark reaktor 1 - 3

FKA - Forsmarks Kraftgrupp AB

Ol, O2, O3 - Oskarshamn reaktor 1 - 3

OKG - Oskarshamns Kraftgrupp AB

PVC - Polyvinylklorid

PWR - Pressurized Water Reactor, tryckvattenreaktor

SAKAB - Svensk Avfallskonvertering AB

SFL - Slutförvar för långlivat avfall

SFR-1 - Slutförvar för Radioaktivt driftavfall (förkortas ofta SFR)

SKB - Svensk Kärnbränslehantering AB, bolag med ansvar för omhändertagande av radioaktivt
avfall från kärnkraftverken och Studsvik

SSI FS - Statens strålskyddsinstituts författningssamling

SVAFO — Bolag med ansvar för omhändertagande av äldre Studsviksavfall
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2000:01 Isotopkommittérapporter 1997
Avdelningen för personal- och patientstrålskydd.

Mauricio Alvarez 60 SEK
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TÄTENS STRÅLSKYDDSINSTITUT, ssi, är en central tillsyns-

myndighet med uppgift att skydda människor, djur och miljö mot

skadlig verkan av strålning. SSI arbetar för en god avvägning mellan risk

och nytta med strålning, och för att öka kunskaperna om strålning, så

att individens risk begränsas.

SSI sätter gränser för stråldoser till allmänheten och till dem som

arbetar med strålning, utfärdar föreskrifter och kontrollerar att de efter-

levs, bland annat genom inspektioner Myndigheten informerar, utbildar

och ger råd för att öka kunskaperna om strålning. SSI bedriver också

egen forskning och stöder forskning vid universitet och högskolor

Myndigheten medverkar i det internationella strålskyddssam-

arbetet. Därigenom bidrar SSI till förbättringar av strålskyddet i främst

Baltikum och Ryssland. SSI håller beredskap dygnet runt mot olyckor

med strålning. En tidig varning om olyckor fås genom svenska och

utländska mätstationer och genom internationella varnings- och in-

formationssystem.

SSI har idag ca 120 anställda och är beläget i Stockholm.

THE SWEDISH RADIATION PROTECTION INSTITUTE (SSl) is a

government authority with the task of protecting mankind and the

living environment from the harmful effects of radiation. SSI ensures

that the risks and benefits inherent to radiation and its use are

compared and evaluated, and that knowledge regarding radiation

continues to develop, so that the risk to individuals is minimised.

SSI decides the dose limits for the public and for workers exposed

to radiation, and issues regulations that, through inspections, it ensures

are being followed. SSI provides information, education, and advice,

carries out research and administers external research projects.

SSI participates on a national and international level in the field

of radiation protection. As a part of that participation, SSI contributes

towards improvements in radiation protection standards in the for-

mer Soviet states.

SSI is responsible for co-ordinating activities in Sweden should an

accident involving radiation occur Its resources can be called upon

at any time of the day or night. If an accident occurs, a special

emergency preparedness organisation is activated. Early notification

of emergencies is obtained from automatic alarm monitoring stations

in Sweden and abroad, and through international and bilateral

agreements on early warning and information.

SSI has 120 employees and is situated in Stockholm.

Ifi 12 • Statens strålskyddsinstitutIfi 12 •
Swedish Radiation Protection Institute

Adress: Statens strålskyddsinstitut; S-171 16 Stockholm;

Besöksadress: Karolinska sjukhusets område, Hus Z 5.

Telefon: 08-729 71 00, Fax: 08-729 71 08

Address: Swedish Radiation Protection Institute;

SE-I7II6 Stockholm; Sweden

Telephone: + 46 8-729 71 00, Fax: + 46 8-729 71 08

www.ssi.se


