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Ett angeläget uppdrag
AB SVAFO är ett icke vinstdrivande företag inriktat på att avveckla anläggningar och hantera avfall från de tidiga
svenska statliga kärnforskningsprogrammen. De största uppdragen är avvecklingen av de kärntekniska anläggningarna
i Studsvik och värmekraftverket i Ågesta. Arbetet med att avveckla forskningsreaktorerna i Studsvik bedrevs med ökad
intensitet under året och avvecklingen av Ågestaverket började planeras.

SVAFO:s uppgift är att på ett säkert och
miljömässigt ansvarsfullt sätt avveckla
anläggningar samt ta hand om kärnavfall
efter de tidiga svenska kärnforskningspro
grammen. Bolagets verksamhet omfattar i
huvudsak de åtgärder som anges i den så
kallade Studsviklagen (SFS 1988:1597).
SVAFO bedriver tillståndspliktig verk
samhet enligt kärntekniklagen, strål
skyddslagen och miljöbalken. Verksamheten
omfattar bland annat avveckling av de
kärntekniska anläggningarna i Studsvik
samt kärnkraftvärmeverket i Ågesta.
Verksamheten är helt inriktad på att
lösa miljöproblem och har därför en posi
tiv miljöpåverkan. Den ger upphov till
mycket små utsläpp i förhållande till til�
låtna nivåer.
SVAFO är inte vinstdrivande utan
finansieras genom fonderade medel i enlig
het med Studsviklagen. Fonden byggs upp
av avgifter på svensk kärnkraftsproducerad
elenergi, som tas ut av kärnkraftproducen
terna. Avgiften är för närvarande fastställd
till 0,30 öre/kWh. Studsviklagen upphör

att gälla vid utgången av 2017 då Studs
vikfonden bedöms vara fullbetald och
medlen överförs till kärnavfallsfonden.
Varje år lämnar SVAFO en beräkning av
kostnaderna för respektive verksamhet till
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), som är
tillsynsmyndighet.

Under året inleddes projektet att
avveckla reaktoranläggningen i
Ågesta

VIKTIGA HÄNDELSER 2015
• F örsta fasen i avvecklingen av Studsvik
reaktorerna slutfördes. Andra etappen
och vissa moment av tredje etappen
påbörjades.
• F ormellt beslut fattades att inleda pro
jektet att avveckla Ågestaverket.
• P laneringsarbete utfördes inför bygget
av ett nytt mellanlager för avvecklings
avfall och historiskt radioaktivt avfall i
Studsvik.

SVAFO ägs av kraftbolagen Ringhals AB,
Forsmarks Kraftgrupp AB och OKG AB.
Bolaget ingår därmed i Vattenfallkoncer
nen med Vattenfall AB som moderbolag.
SVAFO:s uppdrag sträcker sig fram till
cirka år 2050. Då ska anläggningarna vara
avvecklade och avfallet dokumenterat,
anpassat och placerat i det svenska slut
förvaret.
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Avvecklingsarbetet intensifieras
Under 2015 inledde SVAFO på allvar det operativa arbetet med att avveckla de båda forskningsreaktorerna R2 och
R2-0 i Studsvik. Stora delar av den första etappen med nedmontering och segmentering av reaktorerna slutfördes.
Arbetet fortgår och huvudprojektet håller sig hittills inom lagda tidplaner och kostnadsramar.

Jag vill särskilt lyfta fram att det har
genomförts säkert och på ett förtjänstfullt
sätt inte minst ur arbetsmiljösynvinkel.
Inga arbetsplatsolyckor eller allvarliga inci
denter har rapporterats och de noggranna
mätningar och uppföljningar av stråldoser
som genomförts har legat väl under gäl
lande gränsvärden.
Anläggningarna i Studsvik gick en
gång i bräschen för utvecklingen av en
inhemsk kärnkraftproduktion i Sverige.
Idag går SVAFO på liknande sätt i bräschen
för det svenska avvecklingsprogrammet.

Idag går SVAFO på liknande
sätt i bräschen för det svenska
avvecklingsprogrammet
När de första anläggningarna etablera
des fanns inte dagens kravbild att redan
vid etableringen planera för kommande
avveckling. Därför fordrar avvecklingen
mycket planering, komplettering av doku
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mentation och etablering av rutiner för
tillsynsmyndighetens insyn i arbetet. Det
är oundvikligt att vi stöter på oväntade
problem och utmaningar som ställer krav
på vår flexibilitet och problemlösningsför
måga. Så har redan skett vid flera tillfällen
och dessa utmaningar har lösts och hante
rats på ett mycket tillfredsställande sätt av
våra medarbetare.
Under året bildades en ny enhet inom
Vattenfallkoncernen kallad Business Unit
Nuclear Decommissioning där SVAFO ingår.
Här samlas koncernens avvecklingskom
petens för att skapa bästa möjliga förut
sättningar för kommande avveckling av
de kommersiella kärnkraftreaktorerna.
Närmast kommer personal från SVAFO att
vara engagerad i analys- och planeringsar
bete inför kommande avveckling av Ågesta
samt Ringhals 1 och 2. De erfarenheter som
erhålls inom R2 och R2-0 projektet kom
mer att bli värdefulla även för dessa kom
mande avvecklingsprojekt.
Under året beslutades att inleda
avvecklingen av värmekraftverket i Ågesta.
SVAFO har nyligen fått avslag på sin ansö

kan att överta det kärntekniska tillståndet
från Vattenfall. Därmed kvarstår tillståndet
hos Vattenfall. SVAFO arbetar dock vidare
med projektet på uppdrag av Vattenfall, och
ansvaret för projektet ligger i Vattenfalls
Business Unit Nuclear Decommissioning.
Övriga verksamheten på Studsvikområ
det har haft lägre intensitet men löpt utan
störningar. Vi har påbörjat planeringen av
ett nytt mellanlager på Studsvikområdet.
Det blir en förbättring som behövs inte
minst när stora avfallsmängder tillkommer
till följd av avvecklingen av reaktoranlägg
ningen.
SVAFO:s organisation fungerar väl och
har växt ytterligare något under året. Jag
är mycket nöjd med organisationens och
medarbetarnas kunskap och engagemang
i att fullgöra sina uppgifter på ett säkert
och effektivt sätt.

Studsvik i maj 2016
Sven Ordéus, vd
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Fortsatt stärkt organisation
SVAFO:s organisation är anpassad för att möta den växande omfattningen av pågående och planerade projekt.
Personalstyrkan var vid verksamhetsårets slut 58 anställda exklusive konsulter och inhyrda uppdragstagare.
Ny personal har under året anställts inom framför allt strålskydd och projektverksamhet.

SVAFO:s organisation består av en fristående
ledningsstab och fyra avdelningar: Säker
het, Projekt & Teknik, Drift och Underhåll.
SVAFO fortsatte under året att öka
fokus på avvecklings- och projektverksam
heten. Utöver fast anställd personal anlitas
inhyrda uppdragstagare som komplement.
Arbetet koncentrerades under året framför
allt på nedmonteringen av R2/R2-0-reak
torerna i samarbete med tyska AREVA med
Nuvia som underleverantör.
SVAFO ingår i en ny organisatorisk enhet
inom Vattenfallkoncernen, kallad Business
Unit Nuclear Decommissioning. Vissa av
SVAFO:s anställda kommer att arbeta med
frågor inom Vattenfall som inte faller inom
ramen för uppdraget enligt Studsvikslagen.
Den tid som läggs ned på sådana uppgifter,
och de eventuella omkostnader det medför,
kommer att bokföras separat och vidarefak
tureras till Vattenfall. För att kompensera
för de resurser som därmed bortfaller från
SVAFO:s ordinarie verksamhet har ersätt
ningsrekryteringar genomförts.

Säkerheten vid anläggningarna har på
senare år förstärkts ytterligare genom ett
antal organisatoriska åtgärder.
SVAFO:s ledningssystem är ett ramverk
med styrande dokument såsom policys,
instruktioner och processer. Dess syfte är
att stödja styrning av SVAFO och att säker
ställa att organisationen lever upp till
externa såväl som interna krav. Systema
tiken och strukturen är uppbyggd utifrån
ISO-normer (9001, 14001, 18001, 27001).
Ledningssystemet skapar struktur, sys
tematik, instruktioner, säkerhetsrutiner
och en gemensam plattform för att stän
digt förbättra verksamheten. Insatser för
säkerhetskulturen genomförs regelbundet,
bland annat så kallade Safety Walks.

Inom avdelning Säkerhet har under året
en enhet för strålskydd inrättats och en
enhetschef tillsatts för att förstärka och
vidareutveckla strålskyddsarbetet. Funktio
nen för miljö och arbetsmiljö har delats i
och med att en miljöjurist anställts. Under
året har tolv personer nyanställts framför
allt inom avdelningarna Säkerhet och Pro
jekt & Teknik men även inom Underhåll och
central administration.
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Avveckling av
Studsvikreaktorerna
Under året intensifierades den operativa avvecklingen av forskningsreaktorerna i Studsvik. Stora delar av reaktorerna
R2 och R2-0 demonterades och lösgjordes och de viktigaste momenten av avvecklingens Etapp 1 slutfördes.
Etapperna 2 och 3 inleddes och kommer delvis att genomföras parallellt.

Under året genomfördes huvuddelen av
avvecklingens första etapp. Reaktorerna
R2 och R2-0 med tillhörande system i
poolerna demonterades, segmenterades
och packades i avfallsbehållare. Arbetet
fordrade betydande problemlösning bland
annat på grund av utrymmesbrist.
Etapp 2 omfattar främst den biologiska
skärmen och bassängfundamentet. Arbe
tet med etappen påbörjades enligt plan.
Myndighetsdokumentation har komplet
terats och tekniska utredningar har slut
förts inför upphandling av entreprenör för
etappen. Den biologiska skärmen runt en
av poolerna behöver demonteras i större
omfattning än vad som tidigare bedömts
nödvändigt vilket har fordrat anpassning
av planer och dokumentation.
I Etapp 3 fortlöpte utrensning av lösa
föremål i övriga utrymmen. Förberedande
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åtgärder har påbörjats i isotopcentralen.
En entreprenad avseende första delen av
Etapp 3 upphandlades, omfattande isotop
centralen och yttre förrådstankarna.
Friklassningsmätning av utrensat
material genomförs i SVAFO:s mobila
anläggning SMOG. För att hantera den
ökande omfattningen av friklassningsar
betet har upphandling av entreprenör för
drift av anläggningen genomförts. Denna
var under utvärdering vid verksamhetsår
ets slut.
En dom i Mark- och miljödomstolen har
på SVAFO:s begäran beslutat att ny sluttid
punkt för friklassning och konventionell
rivning av anläggningen är 31 december
2022.

De båda forskningsreaktorerna R2 och R2-0
ingick i det statliga forskningsprogrammet kring kärnkraften. De var i drift 19602005. R2 och R2-0 hade fem huvudsakliga
användningsområden: Bestrålning och tester av kärnbränsle och kapslingsmaterial,
bestrålning av material för modifiering av
egenskaper eller undersökning av effekter
av bestrålning, cancerbehandlingar, tillverkning av medicinska och industriella radioaktiva isotoper samt att producera neutroner
för forskning om neutronspridning.
I juni 2005 beslutade Studsvik Nuclear
AB att ställa av reaktorerna då det saknades förutsättningar för fortsatt kommersiell drift. Reaktorerna har sedan dess varit
avställda och bränslet har förts bort. Det
kärntekniska tillståndet har överförts till AB
SVAFO.
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Avveckling i fyra etapper
Avvecklingen av kärnreaktorer följer strikta krav på dokumenterade processer, ledning och kvalitetssäkring. Arbetet kan
delas in i fyra etapper, där den sista innebär friklassning av myndighet och rivning. Avvecklingen är i sig tillståndspliktig
och hela arbetet sker under Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn.

Arbetet med R2- och R2-0-reaktorerna på
Studsvikområdet innebär en rad utma
ningar, delvis genom anläggningens ålder
som kan innebära brister i kvaliteten på
ritningar och historisk dokumentation.
Även tillsynsmyndigheten saknar aktuell
erfarenhet av avveckling av reaktorer vil
ket innebär en utmaning i att hitta rätt
nivå på dokumentation gentemot SSM.
Avveckling och rivning kommer att ge
upphov till en hel del avfall vars omhän
dertagande, bearbetning samt friklassning
eller slutförvaring ska detaljplaneras. I
stora drag kommer avvecklingen att ske i
följande etapper, med målet att reaktorn
ska kunna friklassas och rivas senast 2022.

ETAPP 1

Reaktorerna samt tömning av vatten i bassäng (2014-2016)
• Demontering av reaktorer och system i reaktorbassänger
• Behandling av demonterade komponenter
• Rengöring av bassäng
• Tömning av vatten i bassäng
ETAPP 2

Bassängstruktur och den så kallade biologiska skärmen (2014-2017)
• Demontering av aktiverade delar i anslutning till härden samt delar kring
experimentkanalerna
• Bassängliner (aluminium), järnmalmsbetong etc.
• Segmentering och dekontaminering av betongstruktur.
ETAPP 3

 emontering och segmentering av radioaktivt kontaminerade system och byggD
nader samt förberedelse för friklassning (2015-2018)
ETAPP 4

Friklassning och konventionell rivning av byggnader samt bortforsling av avfall.
Slutförs senast under 2022.

SVAFO ÅRSRAPPORT 2015

9

10

SVAFO ÅRSRAPPORT 2015

Mellanlagring & avfallshantering
På Studsvik mellanförvaras låg- och medelaktivt avfall. Det kan vara exempelvis metallskrot, trasor, filter samt
rivningsavfall från avvecklade anläggningar. Avfallet är till största delen producerat under 60- och 70-talet. Behovet av
mellanlagringskapacitet på Studsvikområdet förväntas öka och det behövs en utökad, ändamålsenlig mellanlagring.

HISTORISKT AVFALL OCH AVFALL FRÅN
AVVECKLINGSVERKSAMHETEN
Baserat på de senaste årens omfattande
analys och kartläggning av historiskt avfall
packat i avfallsfat genomfördes omflytt
ning och omemballering av prioriterade
avfallsposter.
SVAFO har systematiskt förbättrat
dokumentationen kring avfallet, som tidi
gare var bristfällig och inte levde upp till
dagens krav.
Ett nytt mellanlager för låg- och
medelaktivt avfall planeras på Studsvik
området. Syftet är att hantera de stora
avfallsmängder som väntas uppstå i sam
band med avvecklingen av reaktoranlägg
ningarna i Studsvik och Ågesta. Projektet
övergick under året från analysfasen till
planeringsfasen.

Den lösning som valts och planeras är ett
lager ovan jord, söder om R2-reaktorn,
med cirka 12 000 kubikmeter lagrings
kapacitet. Under året bedrevs detaljpla
nering, övergripande systemkonstruktion
och arbete med tillståndsfrågor.

Det nya mellanlagret ska byggas
ovan jord med cirka 12 000
kubikmeter lagringskapacitet

SVAFO:s mobila anläggning för gamma
mätning, SMOG, togs i drift och har under
året använts för friklassningsmätningar av
avfall från R2-anläggningen.
Flera mindre projekt pågick under
året. En ny anläggning för vattenrening
på Studsvikområdet färdigställdes. En för
studie avseende en framtida hanterings
anläggning för svenskt historiskt avfall
påbörjades. En containerdockningsstation
installerades för att möjliggöra ompack
ning av avfall mellan containrar på kon
trollerat område.

Lagret behövs fram till den dag då Svensk
Kärnbränslehantering ABs samtliga slut
förvar för låg- och medelaktivt avfall har
tagits i drift och avfallet transporterats dit.
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Avveckling av
övriga anläggningar
SVAFO:s verksamhet omfattar flertalet anläggningar som omnämns i den så kallade Studsviklagen. Vissa av dessa är
avställda, andra är fortfarande i drift. Avveckling av dessa anläggningar genomförs allteftersom de tas ur drift. Ingen
anläggning var under avveckling under året då resurserna koncentrerades på avvecklingen av reaktoranläggningen.

Strålsäkerhetsmyndigheten fattade under
året beslut om friklassning av de båda
Silo-anläggningarna i Studsvik. Anlägg
ningarna har tidigare avvecklats och
dekontaminerats av SVAFO. Därmed kan
SVAFO gå vidare med planeringen av kom
mande rivning.
Avsikten är att rivningen ska sam
ordnas med rivning av den sedan tidigare
friklassade indunstaranläggningen på
Studsvikområdet. Rivning av anläggning
arna kommer att planeras in i SVAFO:s
totala programplan.
Hårdgjorda ytor har färdigställts under
2015. En egenutvecklad mobil frimätnings
anläggningen SMOG, (SVAFO MObila Gam
malaboratorium) togs i drift under året.
Den har hittills används för friklassning
av avfall från reaktoranläggningen och är
tänkt att i framtiden underlätta avveckling
av anläggningar belägna på olika platser
på Studsvikområdet och i Ågesta.
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KVARVARANDE • Behandlingsanläggningen HM
PROJEKT • Bergrumslagret AM
• Det så kallade aktiva tråget AT
• Hallen för aktivt avfall AU
• Före detta uranförrådet UF
• Upplagsplatsen UA för fast aktivt avfall
• Befintligt kärnavfall
• Avveckling av tankdelen av Tank och Silo-anläggningen
• Korroderat R1-bränsle
PÅGÅENDE • Avveckling av R2-anläggningen
PROJEKT • Avveckling av Isotopcentralen IC
• Uppförande av ny hanteringsanläggning.
• Uppförande av nytt mellanlager
• Drift av anläggningar på Studsvikområdet
• Avveckling och rivning av Ågesta
SLUTFÖRDA • Sanering och friklassning av silodelen av Tank och Silo-anläggningen
 anering och rivning av AS 1-4, Aktiva skjulen i Studsvik
PROJEKT • S
• Sanering och friklassning av ID, Indunstaranläggningen i Studsvik
• Behandling av bränsle från R1-reaktorn inför slutförvar
• Miljöentreprenad vid Ranstadanläggningen
• Behandling av kärnbränsle från kraftvärmereaktorn i Ågesta
• Sanering, friklassning och rivning av VDG, van der Graaf-anläggningen i Studsvik
• Sanering, friklassning och rivning av ACL och ACF i Studsvik
• Återställande av dagbrott och lakrestområde i anslutning till Ranstadverket
• Hantering och emballering av diverse kärnavfall från AT, Aktiva tråget i Studsvik
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Ågesta
Under 2015 påbörjades förberedelser för avvecklingen av Ågestareaktorn. Ett formellt beslut att inleda
avvecklingsprojektet fattades under hösten och projektet har påbörjats med en inledande analysfas.
Arbetet utförs på uppdrag av Vattenfall som innehar det kärntekniska tillståndet.
SVAFO:s arbete i Ågesta övergick under
året från att enbart sköta underhållsdrif
ten till att börja arbetet med avveckling
på uppdrag av Vattenfall, som innehar det
kärntekniska tillståndet. Inför avveck
lingen har en grundlig analys inletts. En
viktig åtgärd har varit att samla och sam
manställa befintlig dokumentation som
har funnits på olika platser.
Baserat på den dokumentation som har
sammanställts har SVAFO kunnat bygga en
3D-modell av reaktorn som ska tjäna som
gemensamt tekniskt underlag för olika
delar av avvecklingsprojektet.
Analysfasen syftar till att identifiera
och utvärdera tekniska koncept för ned
montering och rivning samt omhänderta
gande av avfall. Kommande avfallsströmmar
har kartlagts och bildar underlag för den
pågående analysen av transport- och logis
tiksystem för hantering av rivningsavfall.
En viktig skillnad mellan Ågesta och
övriga kärnkraftverk är lokaliseringen rela
tivt långt från kusten. Därför måste väg
transporter användas för rivningsavfallet.
Vissa komponenter såsom reaktortanken

16

SVAFO ÅRSRAPPORT 2015

är mycket stora. En studie påbörjades för
att klarlägga om de stora komponenterna
kan transporteras på land alternativt vilka
möjligheter som finns att segmentera dem
på plats.
Inför hanteringen av reaktortanken
initierades en teoretisk beräkning av neu
troninducerad aktivitet i reaktortank och
omgivande betongkonstruktion.

Ågestaverket, också kallat R3 eller Adam,
var Sveriges första kommersiella kärnkraftverk. Det producerade främst fjärrvärme
till Stockholmsstadsdelen Farsta samt även
elenergi som matades ut på elnätet. Ågestaverkets reaktor hade ursprungligen en
effekt på 65 MW, men effekten höjdes i början av 1970 till 80 MW. Det kan jämföras
med Forsmarks kärnkraftverk som idag har
en effekt på 3 187 MW. Verket var en del
i den svenska linjen som syftade till internationellt oberoende genom användning av
inhemskt oanrikat uranbränsle i kombination med tungt vatten som moderator.
Anläggningen är fortfarande tillståndspliktig. Idag innehar Vattenfall det kärntekniska tillståndet för anläggningen.
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Svafo i siffror
Resultaträkning
KSEK

2015

2014

168 992
–153 789

136 164
–122 601

Bruttoresultat

15 203

13 563

Administrationskostnader
Övriga rörelsekostnader

–15 162
–13

–13 531
–11

28

21

Nettoomsättning
Kostnad för sålda tjänster

Rörelseresultat
Resultat
Ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och
liknande resultatposter
Summa resultat från
finansiella investeringar
Resultat efter finansiella
poster
Skatt
ÅRETS RESULTAT
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Balansräkning
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TILLGÅNGAR, KSEK

31 DEC 2015

31 DEC 2014

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

2 582
31

2 582
31

Summa anläggningstillgångar

2 613

2 613

10 040
24 845

11 523
20 411

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar
34 885
31 934
		

6

76

–6

–76

–

–

28

21

–28

–21

0

0

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

37 498

34 547

2015-12-31

2014-12-31

Eget kapital
Aktiekapital

1 000

1 000

Summa eget kapital

1 000

1 000

Kortfristiga skulder

36 498

33 547

SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER

37 498

34 547

Nyckeltal
Balansomslutning, kSEK
Soliditet, %
Omsättningshastighet
sysselsatt kapital, ggr
Antal anställda
varav kvinnor

2015

2014

2013

37 498
3

34 547
3

47 301
2

169
58
11

136
49
10

107
44
9

Kostnadernas fördelning, MSEK
Avveckling av anläggningar 79,5
Hantering av kärnavfall 49,1
Säkerhet och strålskydd 5,0

Forsmark

Övrigt 10,2
Anläggningar i drift 25,1

Ågesta
Nyköping/Studsvik

Svafo:s ägare, februari 2015
Ringhals AB 48%

Ringhals

Oskarshamn

Forsmarks Kraftgrupp AB 30%

OKG AB 22%

Barsebäck
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Miljö och säkerhet
SVAFO bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt kärntekniklagen, strålskyddslagen och miljöbalken. De erfarenheter
som har gjorts under året har analyserats och slutsatsen är att säkerheten vid SVAFO:s anläggningar har varit god.
Verksamheten är helt inriktad på att lösa miljöproblem och har positiv miljöpåverkan.

Under 2015 påbörjades den praktiska
delen av R2-avvecklingen med etapp 1
som innebär demontering av reaktorerna
R2/R2-0. Den avsevärt ökade verksam
heten avspeglas i en ökad kollektivdos
jämfört med tidigare år.
SVAFO:s interna dosgräns är satt till
15 mSv per år. Medelstråldosen blev 2015
för egen personal 0,15 mSv fördelat på 47
personer med dosimeter. Av dessa hade
25 personer en registrerad dos större än
noll. Inga internkontaminationer har
inträffat och stråldoserna är fortsatt
låga. Stråldoser till följd av verksamhe
ten redovisas till tillsynsmyndigheten.
En utvärdering av utsläppssitua
tionen sett i relation till verksamheten
under året visar att det material som
hanterats inte medfört någon luftsprid
ning. Det finns inga tecken på konta
mination i de återkommande kontroller
som görs i de olika lokalerna eller i luft
utsläppen från HM och R2. Områdeskon
trollprogrammet visade inte på några
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anmärkningsvärda resultat. En ny vat
tenreningsanläggning har tagits fram
och blev under året färdig att tas i drift.
SVAFO har liksom tillsynsmyndig
heten SSM sedan tidigare konstaterat
att den säkerhetsrisk som kan uppstå
vid SVAFO:s anläggningar generellt är
mycket mindre än vid en kärnreaktor
eller där högaktivt kärnbränsle eller
kärnavfall lagras.
Organisationen har ett stort säker
hetstänkande och använder väl beprö
vad teknik. Det arbetsordersystem som
implementerades föregående år har ytter
ligare förbättrat säkerheten vid SVAFO:s
anläggningar. De erfarenheter som gjorts
har analyserats under året. Den slutsats
som dragits är sammantaget att säkerhe
ten har varit god. Verksamheten är också
av den arten att potentialen för allvar
liga tillbud är liten.
Under året inleddes samråd enligt
miljöbalken inför lokalisering och uppfö
rande av nytt mellanlager.

SVAFO bedriver löpande ett utsläppsoch recipientkontrollprogram i området
kring Ranstad. Målet är att kontrollera
miljön och säkerställa att skyddsobjekt
inte långsiktigt försämras. Slutsatserna
är liksom tidigare år att utsläppen ligger
på stabila nivåer och även här är mycket
små i förhållande till tillåtna nivåer.
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