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The surtax in Sweden, which exclusively applies for
nuclear power plants, in conjunction with low
electricity prices, has forced Swedish nuclear power
plants to minimize their expenses.
At Oskarshamn power plant, estimation of cost,
associated with low-level nuclear waste
management has been conducted several years
ago, but with lacking knowledge about how the
calculations were performed. Therefore, the purpose
of this project was to establish an independent cost
estimation for compactible and non-compactible,
low level and medium level nuclear waste.
Cost estimates for free released low-level nuclear
waste was also performed.
By analyzing average economic figures from year
2014-2015 and visits on-site, an excel-based
calculation template was accomplished. During the
on-site studies, several visits to the low-level
nuclear waste management facilities at Oskarshamn
power plant were made, in order to get an overview
of how the handling process works.
By following the staff around, it was possible to
estimate some of the time durations for the different
parts in the handling process for compactible lowlevel nuclear waste, that were used in the
calculations.
The price for compactible low-level nuclear waste
was calculated to 6,72 - 6,97 kr/kg, depending on
the activity level. The non-compactible low-level
nuclear waste price was found to vary between 4 –
48 kr/kg.
The large fluctuations are due to different activity
levels and associated additional costs in handling,
measuring, final deposition etc.
For both compactible and non-compactible nuclear
waste, the storage cost is a factor that dominates
the total cost and that could be minimized. Based
on the analysis presented in this work, the cost can
be decreased by reducing the storage time and/or
store the nuclear waste in a more space efficient
way.
The cost estimate for free released material is low
(5,94 – 8,74 kr/kg), which concludes that
Oskarshamn power plant may profit from free
releasing as much material as possible, due to the
fact that it is highly profitable to recycle metals.
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Sammanfattning
På Oskarshamns kärnkraftverk (OKG) togs det för ett antal år sedan fram kostnadsberäkningar
för verksamhetens lågaktiva radioaktiva kärnavfall, men idag saknas underlaget till dessa
beräkningar. Dagens låga elpriser och effektskatt för kärnkraftsel har medfört att kärnkraftverken
tvingats se över sina utgifter. Det är därför av stort intresse för Oskarshamns kärnkraftverk att
förbättra sitt underlag för kostnadsberäkningar gällande lågaktivt, radioaktivt avfall.
Syftet med detta arbete var att, oberoende, beräkna kostnader för kompakterbart och ej
kompakterbart, lågaktivt kärnavfall. Projektet inkluderade även beräkningar av kostnader för
friklassningsbart avfall, för att ta reda på om det är lönsamt att friklassa mer skrot på
Oskarshamns kärnkraftverk jämfört mot att friklassa via tredje part (Studsvik AB).
Avgränsningarna för arbetet innebär att beräkningar endast omfattar kostnader från att avfallet
lämnar driftblocken, tills att avfallet förvaras på HLA (Hanteringsbyggnad Lågaktivt Avfall) i
väntan på slutdeponi.
Resultatet av beräkningarna ger ett tydligt perspektiv på hur kostnaderna är fördelade samt var
det eventuellt går att göra besparingar. För det kompakterbara avfallet uppgår kilopriset till 6,72 6,97 kr/kg beroende på aktivitet. För det ej kompakterbara avfallet uppgår kilopriset till 4,35 48,25 kr/kg beroende på aktivitet, externa kostnader och vart det skall slutförvaras. Den konstanta
kostnaden för extern behandling är 32,50 kr/kg och därav blir spannet för kilopriset väldigt
varierande.
Slutsatsen av dessa resultat visar att den gemensamma kostnaden som är dominant för bägge
avfallstyperna är förvaringskostnaden. Resultaten visar på potentiella besparingar såsom att
minska förvaringskostnaderna, genom en kortare förvaringstid eller genom att stapla fler
avfallscontainrar i höjdled.
Kostnaderna gällande friklassningsbart avfall i egen regi är låga (5,94 - 8,74 kr/kg) och innebär
att OKG förväntas minimera sina kostnader genom att friklassa så mycket skrot som möjligt, då
det för de flesta metaller blir lönsamt med återvinning. Koppar i synnerhet, som ger 21-24 kr/kg
tillbaka för varje kg som återvinns.
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Förord
Detta examensarbete är en avslutande del för högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik vid
Uppsala Universitet. Arbetet har genomförts på Oskarshamnsverkets KraftGrupp AB (OKG AB)
i Simpevarp.
Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng vilket motsvarar 10 veckor och har utförts under
april - juni 2016.

Handledare för detta arbete var Marie Westberg (GRA).
Ämnesgranskare var Ali Al-Adili och examinator Michael Österlund, båda vid institutionen för
fysik och astronomi (tillämpad kärnfysik) på Uppsala Universitet.
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Marie Westberg för handledning och engagemang för
arbetet, samt avdelningen GRA.
Tack till vår ämnesgranskare Ali Al-Adili för ditt stöd samt synpunkter kring arbetet.

Filip Aldahan och Joakim Svensson Grape
Simpevarp - Maj 2016

3

Innehållsförteckning
1. Bakgrund ……………………………………………………....…...4
1.1 Oskarshamnsverkets kraftgrupp AB …..…………………......5
1.2 Studsvik………………………………………………………….5
2. Inledning …………………………..……………………………..…6
2.1 Avgränsningar….……………….….…………………………...6
3. Teori ……………..…..………………………………..………….…7
3.1 Kärnkraft …………………………………………………….…7
3.2 Strålning …………..………………………………………….…7
3.3 Nuklidspecifik mätning ………………………..........................11
3.4 Övrigt avfall (byt namn) ……………………………………... 11
3.5 Kompakterbart avfall ......................................…………….… 13
3.6 Ej kompakterbart avfall ……………………………………... 15
3.7 Friklassningsbart avfall ………..………………………...…... 17
3.8 Nuklidspecifikmätning……………………………………...… 17
4. Metod …………………………………………………………….... 19
4.1 Platsstudie HLA …………………………………………...….. 19
5. Resultat …………………………………………………………..... 24
5.1 Gemensamma beräkningar/underlag ……………………..… 24
5.2 Beräkningar/underlag för kompakterbart avfall ………...… 24
5.3 Beräkningar/underlag för ej kompakterbart avfall ……...… 26
5.4 Beräkningar/underlag för friklassning……………………….29
6. Diskussion ……………………………………………………….... 32
6.1 ALARA-perspektiv …………………………………………... 32
6.2 Friklassning ………………………………………...………… 32
6.3 Sensibilitetsanalys ……………………………………………..33
7. Slusats ……………………………………………………….……..36
7.1 Sensibilitetsanalys…………………………………………….. 36
7.2 Friklassning ……………………………………………….….. 36
7.3 Felkällor …………………………………………………...….. 36
8. Bilagor …………………………………………………………..… 38
9. Källor …………………………………………………………...….39
4

Förteckning över begrepp och förkortningar
ALARA - As Low As Reasonably Achievable
BFA - Bergrum För Avfall
BLA - Bergsal för Lågaktivt Avfall
BMA - Bergsal för Medelaktivt Avfall
CSV - Central Service Verkstad
GRA – Gemensam Radiologiskt Avfall
GSS - Gemensam Service Strålskydd
HLA - Hanteringsbyggnad Lågaktivt Avfall
ISOCS - In Situ Object Counting System
LLA - Lagringsbyggnad Lågaktivt Avfall
MLA - Markdeponi Lågaktivt Avfall
OKG - Oskarshamnsverkets KraftGrupp
SFR - Slutförvar för Kortlivat Radioaktivt Avfall
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1.

Bakgrund

Ett kärnkraftverk producerar inte bara stora mängder energi. Som biprodukt fås även stora
mängder radioaktivt avfall av olika typer, som måste tas hand om för att upprätthålla en hög
säkerhet ur strålningssynpunkt mot omgivningen och tredje man.
Det radioaktiva avfallet brukar delas in i följande kategorier baserat på strålningsaktivitet:
-

Friklassningsbart avfall (verkyg, kablage, etc)
Lågaktivt avfall (skyddshandskar, trasor, etc)
Medelaktivt avfall (trasor, isolering, etc)
Högaktivt avfall (kärnbränsle, reaktornära komponenter)

Hantering av kärnavfall är kostsamt eftersom all hantering måste ske med hänsyn till
djupförsvarsprincipen1 samt de kravställda specifikationer som finns kring hantering, transport,
mellanlagring och slutförvar.
Man vill därför i så stor utsträckning som möjligt minimera avfallet och därför behöver alla
arbeten planeras samt utföras på ett sådant sätt att restprodukter minimeras.
Detta eftersom allt material som tas in på kontrollerad sida hanteras som kärnavfall vid utförsel
[1].
Idag saknar OKG ett kvalitetssäkrat underlag för kiloprisberäkningar för lågaktivt, medelaktivt
samt friklassningsbart kärnavfall [2].
Detta arbete är beställt av OKG AB och ämnar att ta fram ett kilopris samt underlag för
beräkningarna, för kompakterbart samt ej kompakterbart avfall i dessa tre klasser.
Syftet med att beräkna fram ett kilopris för friklassning på OKG är att undersöka om det kan vara
lönsamt att friklassa i egen regi istället för att skicka avfall till Studsvik för extern behandling.
Om kostnaderna visar sig vara avsevärt lägre än Studsvik, hur stor marginal finns för ytterligare
kostnader som exempelvis kapning av material som ska friklassas, för att det fortfarande ska vara
lönsamt att utföra friklassning i egen regi istället för att skicka materialet till Studsvik.

1

Djupförsvarsprincipen benämns det arbetssätt som styr säkerheten för svensk kärnkraft, med
6

1.1 Oskarshamnsverkets Kraftgrupp AB
Oskarshamns Kärnkraftverk bildades 1965 och är beläget på Simpevarpshalvön ca 3 mil norr om
Oskarshamn. OKG AB äger samt driver tre kokvattenreaktorer, Oskarshamn 1, Oskarshamn 2
samt Oskarshamn 3, vilka brukar benämnas O1, O2 samt O3.
Reaktorerna driftsattes kommersiellt 1972, 1974 samt 1985.
Med en total installerad bruttoeffekt om ca 2603 MW står Oskarshamnverket för ca 10 % av
Sveriges elproduktion. OKG AB ägare är Uniper Sverige och Fortum Sweden AB med
ägarförhålande 54,5 % respektive 45,5 %. [4]

1.2 Studsvik
Studsvik Nuclear AB behandlingsanläggningar genomför diverse tjänster för kärntekniska
anläggningar. Deras verksamhetsområden omfattar avfallshantering, avvecklings- och
rivningstjänster samt andra områden inom kärnteknikbranschen. För OKG utför Studsvik
smältning för volymreducering och friklassning bl.a. genom mekaniska och kemiska metoder.
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2.

Inledning

Dagens låga elpriser i kombination med effektskatten har tvingat de svenska kärnkraftverken att
se över sina utgifter. En av dessa utgifter är avfallshanteringen som idag, saknar kvalitetssäkrade
uppgifter till grund för avfallskostnaderna [2].
Med anledning av detta har OKG beställt detta arbete med syftet att dels, oberoende, räkna ut
kilopriser för kompakterbart avfall, ej kompakterbart avfall och friklassningsbart avfall samt
redovisa underlaget för beräkningarna. Man räknar idag helt enkelt med uppskattade kostnader,
som saknar ett ordentligt underlag.

Målet är att få fram kilopriser samt underlag för:
● Mycket Lågaktivt kompakterbart avfall, < 0,5 mSv/h (t.ex trasor, dukar etc)
● Lågaktivt kompakterbart avfall, < 2 mSv/h (t.ex trasor, dukar etc)
● Lågaktivt ej kompakterbart avfall, < 2 mSv/h (t.ex rostfritt stål, kolstål, elkabel,
byggavfall)
● Friklassningsbart avfall (främst metallskrot)

2.1 Avgränsningar
De avgränsningar som gjorts för detta examensarbete innebär att beräkningar endast utförs för det
avfall som hanteras på HLA (Hanteringsbyggnad Lågaktivt Avfall). Detta innebär att avfall som
överstiger 2,0 mSv/h inte omfattas av examensarbetet.
Beräkningarna startar med att avfall hämtas från driftblocken och innefattar hela processen
därefter tills att avfallet skall markdeponeras/slutförvaras.
Beräkningarna innefattar lönekostnader för handpåläggning av personal, transport,
emballagekostnader samt maskinkostnader för utrustning som enbart används för
avfallshanteringen.
Driftkostnader (el, uppvärmning, vatten) för lokaler har ej tagits med i beräkningarna. Dock har
en schablonkostnad för förvaringsytor på 1500kr/m2/år antagits [2].
Dessa avgränsningar har gjorts eftersom avdelningen som arbetar med avfall redan har siffror på
övriga avfallskostnader/transportkostnader och/eller kan ta fram dessa på egen hand. Samt för att
examensarbetet ska kunna utföras i tid för omfattningen av ett examensarbete på kandidatnivå (15
högskolepoäng).
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3.

Teori

3.1 Kärnkraft
Kärnkraften som energikälla blev känd för mänskligheten under sent 30-tal och första reaktorn
kom under 1940-talet och kunde då driva ett par seriekopplade glödlampor. Sedan dess har det
hänt mycket i kärnkraftens historia, både på gott och ont, kärnkraften kunde tämjas till att
producera vapen, flera olika reaktortyper2 utvecklades och kapaciteten på kärnkraftsreaktorerna
växte. Omvandlingen från vattenånga till elektricitet effektiviserades och idag omvandlas enorma
mängder energi till elektricitet från endast några gram uran.
Även om kärnkraften kan ses som en mycket ren energikälla så får vi en biprodukt i form av
mycket aktivt kärnbränsle som innehåller flera instabila isotoper med relativt korta
halveringstider vilket innebär att de avger mycket strålning under kort tid. Det skapas även
mycket långlivade isotoper som uppstår genom transmutation, dessa isotoper har inte lika hög
strålningsintensitet pga de längre halveringstiderna. Detta innebär att de måste omhändertas under
väldigt lång tid (100 000 år).

3.2 Strålning
Radioaktivitet kategoriseras främst i tre typer av strålning: alfa, beta och gamma. Vilken
strålningstyp det är beror på vad en atomkärna genomgår för slags sönderfall och de olika typerna
av strålning är olika farliga och olika svåra att skärma/stoppa.
Det är inte bara kärnbränslet som strålar på ett kärnkraftverk, strålningen från
kärnklyvningsprocessen kan aktivera material i sin omgivning genom att interagera med atomer i
ett icke radioaktivt material.
Dessa atomer ombildas sedan till andra isotoper av samma grundämne som i sin tur är
radioaktiva, det vill säga skapas mindre stabila kärnor som har en högre strålningsnivå. Detta
fenomen medför att ett kärnkraftverk producerar massiva mängder med radioaktivt avfall som
måste omhändertas, för att skydda tredje man och omgivningen från strålning.
Majoriteten av strålningen som avges från avfallet som innefattas i detta arbete är
gammastrålning.

3.2.1 𝝰-strålning
Alfastrålning är en typ av partikelstrålning som uppstår när tyngre atomkärnor sönderfaller.
Alfastrålning består av Heliumkärnor.
Räckvidden för Alfastrålning är endast några cm i luft och går att stoppa med ett tunt papper och
kan ej tränga igenom huden. Således blir den endast farlig om man får ett alfa-emitterande ämne i
kroppen, antingen genom luftvägarna eller exempelvis om man ätit något som emitterar
2

Olika reaktortyper kyls och modereras på olika sätt.
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alfapartiklar.
Denna typ av strålning är inte något som berör det radioaktiva avfall som rapporten behandlar då
det främst är mycket tunga kärnor som emitterar alfapartiklar, t.e.x plutonium-238.

3.2.2 𝝱-strålning
Betastrålning är en typ av strålning som består av elektroner och positroner som sänds ut när
atomer sönderfaller. Räckvidden för betastrålning är flertalet meter i luft och kan tränga igenom
huden upptill ca 1 cm. Betastrålning utgör därför en fara för omgivningen och kan på kort avstånd
ge höga stråldoser till exempelvis exponerad hud.
Betastrålning går att stoppa genom några cm tjockt glas, tjockare kläder eller av en träbit.
Några vanliga radioaktiva ämnen som avger betastrålning är Strontium-90 samt Cesium-137.
-

B- -sönderfall: n à p + e +
+

B+ -sönderfall: p à n + e +

3.2.3 𝜸-strålning
Gamma är strålning som uppkommer genom att exciterade kärnor de-exciterar, vilket innebär att
de avger överskottsenergi i form av diskreta gammaenergier. Dessa diskreta gammaenergier
motsvarar skillnaden i energinivåer i atomkärnan.
Gammastrålning är en form av elektromagnetiska vågor som synligt ljus och radiovågor men med
betydligt högre energi, typiskt i intervallet 105 - 106 eV (se figur 3.2.3).
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Fig 3.2.3 Översikt på det elektromagnetiska spektrumet [5].
Räckvidden för gammastrålning är lång men kan stoppas genom att skärma av källan
med flera cm blyvägg, flera meters vattenskikt eller genom ett par decimeters betongskikt. Några
vanliga ämnen som avger gammastrålning är Cesium-137 och Jod-131.

3.2.4 Strålning och människan
Joniserande strålning mäts i olika enheter, då den biologiska effekten av strålning beror på många
olika faktorer. Dosraterna som behandlas i detta arbete är ytdosrat samt aktivitet. Aktivitet anger
ett radioaktivt ämnes mängd och enheten som används är Becquerel (Bq). Aktiviteten mäts i
antalet sönderfall per sekund. 1 Becquerel är således ett sönderfall per sekund.
Det förekommer normalt sett sönderfall i människokroppen frå bl.a. Kalium-40.
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Fig 3.2.4 Kartbild över strålning och hur den påverkar människan [6].

Ytdosraten mäter den aktuella mängden absorberad energi på ytan av ett material, per massenhet
som avges per tidsenhet. Enheten för ytdosrat blir då Sv/h. Sievert [Sv] är den storhet som
används för att beskriva ytdosraten. För att få en uppskattning om de stråldoser som behandlas i
arbetet, visar figur 3.2.4 nedan var människan upptar strålning samt hur joniserande strålning
påverkar människan. De mest förekommande ytdosrater i detta arbete anges i mSv/h, eftersom
stråldoser i Sievert-skala är väldigt höga doser i allmänhet och förekommer ej för det lågaktiva
avfallet.
Eftersom joniserande strålning är en fara för människan måste det på kärntekniska anläggningar
finnas tydliga restriktioner om dosgränser för personalen som upptar strålning. Det finns därför
årsgränser för hur hög stråldos en anställd får ta. Dessa årsgränser bestäms av
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och på OKG gäller 50mSv/år eller 100mSv under en 5årsperiod. Normalt sett upptar människan strålning från omgivningen i form av
bakgrundsstrålning men även vid exempelvis flygresor och röntgenundersökningar. En
genomsnittlig årsdos för en svensk uppgår till 2,4 mSv för en aldrig-rökare respektive 3,7 mSv för
rökare [11].
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3.2.5 ALARA-principen
På kärntekniska anläggningar och verksamheter samt övriga anläggningar där joniserande
strålning förekommer vill man i så stor utsträckning som möjligt minimera stråldosen till personal
på anläggningen och arbeta utifrån ett ALARA-perspektiv (As Low As Reasonably Achievable).
Det innebär att allt arbete där radioaktiv strålning förekommer ska planeras och avväganden kring
arbeten som ska utföras ska göras med avseende på stråldoser samt strålskydd. Obefogat arbete
ska i största mån minimeras [3].

3.3 Nuklidspecifik mätning
Innan kärnavfallet ska slutdeponeras eller friklassas måste en nuklidspecifik mätning ha utförts,
för att identifiera vilka radionuklider avfallet innehåller respektive vilken mängd.
Denna mätning kan göras på olika sätt, men gemensamt är att man letar efter specifika
gammaenergier för identifiering av radionuklider. Denna typ av mätutrustning använder sig av
Germaniumdetektorer. För att utrustningen ska kunna göra en noggrann mätning måste en
kalibrering mot bakgrundsstrålningen utföras, typiskt sker detta dagen innan en mätning ska
påbörjas.

3.4 Övrigt avfall
3.4.1 Hantering av radioaktivt material (härdkomponenter och interna delar)
Material från reaktorns interna delar (långlivat avfall)
Material som varit placerat inom 1 m radie från reaktorhärden segmenteras i bassäng. Skrotdelar
placeras i kassetter i ståltankar där tjockleken varierar med avseende på det beräknade
aktivitetsinnehållet.
Ståltankarna ges en innehållsförteckning samt resultat från en nuklidspecifik mätning, som är en
gammadetektion med Germaniumdetektorer, med beräknat aktivitetsinnehåll. Därefter
mellanlagras ståltankarna tills vidare på BFA (Bergförvar Aktivt Avfall) för att senare hamna på
SFR, som är den slutliga förvaringsplatsen av det radioaktiva avfallet.
[1]

Material från reaktorns interna delar (kortlivat avfall)
Material från reaktorns interna delar med kortlivad aktivitet eller mycket små mängder aktivitet
segmenteras i bassäng. Skrotdelar placeras i betongtankar. Betongtankarna ges en
innehållsförteckning samt resultat från en nuklidspecifik mätning med beräknat aktivitetsinnehåll.
Därefter mellanlagras betongtankarna tillsvidare på BFA för slutförvar på SFR.
[1]
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Materialrester från segmenteringen av reaktorns interna delar
De rester som finns kvar efter segmenteringen (t.ex. filter, kapspånor, små komponenter) samlas
upp och placeras i betongkokiller.
Betongkokillerna ges en innehållsförteckning samt resultat från en nuklidspecifik mätning med
beräknat aktivitetsinnehåll. Därefter mellanlagras betongtankarna tillsvidare på BFA för att sedan
slutförvaras på SFR.
[1]

3.4.2 Hantering av kontaminerat farligt avfall
Förbrukad olja (15-240 m3/år)
Förbrukad olja som använts på OKG samlas i mobila oljetankar.
Rening sker sedan genom centrifugering i HLA. Därefter utförs nuklidspecifik mätning av ett
representativt prov. Sedan fås en viss mängd friklassad spillolja (30-50 m3/år).
Den olja som ej går att friklassa hamnar i en tank på mellanlagring där den förvaras 4-8 månader.
Slutlig hantering sker genom konventionell avfallshantering för destruktion (via förbränning).
[1]

Asbest avfall
De mindre mängder asbest som fortfarande finns kvar i anläggningarna samlas upp vid källan, i
större sopsäckar, uppmärkta. Avfallet transporteras sedan till HLA och placeras i en 20 m3
container. Sedan lagras avfallet på LLA (Lagringsbyggnad Lågaktivt Avfall) i genomsnitt 5 år
innan det slutligen hamnar på MLA.
[1]

Epoxi och färgavfall
Epoxi och färgavfall samlas upp vid källan eller vid miljöstationer för friklassning. Friklassat
material placeras i lådor och kontaminerat material placeras i containers eller sopbalar. Det
friklassade material mellanlagras en kortare tid innan transport till OKGs externa miljöstation.
Deponiavfall mellanlagras i genomsnitt 5 år innan det transporteras vidare för avfallshantering på
MLA.
[1]

3.4.3 Hantering av större komponenter
Skrymmande komponenter eller utrustning som ej ryms i en 20’ container eller
väger mer än > 20 ton
Stora komponenter som ej ryms i en 20-fots container eller väger mer än 20 ton emballeras för att
uppnå de transportkrav som krävs för vidare transport.
Emballering kan göras med exempelvis formsydda presenningar. Det färdigförpackade
avfallskollit lagras på LLA i genomsnitt 1 år. Därefter sker friklassning av Studsvik och
restprodukter som ej kan friklassas hanteras vidare.
[1]
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Restprodukter samt sekundäravfall
Restprodukter (blästermedel, slagg, stoft) och ej friklassningsbara produkter emballeras i fat och
lådor som lastas i containers. Sopor och skrot container mellanlagras i Studsvik eller på LLA i
genomsnitt 10 år. Sedan hamnar avfallet på SFR (slutförvar för låg och medelaktivt avfall) eller
BLA (bergrum lågaktivt avfall).
[1]

3.5 Kompakterbart radioaktivt avfall
Kompakterbart radioaktivt avfall kommer från driftblocken och kan beskrivas som mjuka sopor.
Alltså sopor som med hjälp av en komprimator (balpress) kan pressas samman till balar på 1m3.
Dessa balar väger mellan 500-600 kg och består till stor del av engångsmaterial som handskar och
skyddsplast men även brandfiltar och trasor hamnar under denna rubrik. Inne på driftblocken
mäts aktiviteten på varje sopsäck av en strålskyddstekniker som sedan märker säcken med
uppmätt aktivitet innan den läggs i respektive container. Figur 3.5 visar ett flödesschema för hur
hanteringsprocessen ser ut för kompakterbart avfall.
Allt kompakterbart avfall betraktas som huvudsakligen kortlivat [1]. Majoriteten av avktiviteten
vid deponeringstillfället kommer från Co-60 som uppstår genom neutroninfångning (aktivering)
hos Co-59 som är den enda stabila isotopen av Cobolt.

Fig 3.5 Flödesschema över hanteringsprocessen för kompakterbart radioaktivt avfall.
Röda rutan anger den del av hanteringen som omfattas i detta arbete. [7]
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3.5.1 Kortlivat mycket lågaktivt avfall (<0,5 mSv/h)
Definition:
”Innehåll av mindre mängd kortlivade radionuklider med halveringstid (T1/2) ≤ 31 år, dosrat på
kolli < 0,5 mSv/h, långlivade radionuklider med halveringstid (T1/2) > 31 år kan förekomma.” [1]
Överlag mycket lågt aktivitetsinnehåll relativt den högaktiva strålning som finns i reaktornära
områden, där strålningen på exempelvis jonbytarmassor kan uppgå till
0,5-1 Sv/h. Vid deponeringstillfället utgör Co-60 ca 85-95% av aktiviteten. Ytdosraten är < 0,5
mSv/h. Slutförvaras i markdeponi under ca 50 år tills avfallet betraktas vara rent från aktivitet och
därmed en vanlig deponi.
[1]

3.5.2 Kortlivat lågaktivt avfall (<2,0 mSv/h)
Definition:
”Innehåll av kortlivade radionuklider med halveringstid (T1/2) ≤ 31 år, dosrat på kolli (och
oskärmat material) < 2 mSv/h, små mängder långlivade radionuklider med halveringstid (T1/2) >
31 år.” [1]
Överlag lågt aktivitetsinnehåll. Vid deponeringstillfället utgör Co-60 ca 70-95% av aktiviteten.
Ytdosraten är < 2,0 mSv/h och slutförvaras i SFR/BLA.
[1]

3.5.3 Kortlivat medelaktivt avfall (>2,0 mSv/h)
Definition:
”Signifikant innehåll av kortlivade radionuklider med halveringstid (T1/2) ≤ 31 år, dosrat på kolli
< 500 mSv/h, mindre mängder långlivade radionuklider med halveringstid (T1/2) > 31 år.” [1]
Det höga aktivitetsinnehållet kräver strålskärmning. Vid deponeringstillfället utgör Co-60 ca 7095% av aktiviteten. Ytdosraten är > 2,0 mSv/h och slutförvaras på SFR.
[1]
Hanteras ej på HLA och ingår därför inte i beräkningarna för detta examensarbete.
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3.6 Ej kompakterbart radioaktivt avfall
Avfall som ej är möjligt att kompakteras hamnar under denna kategori.
Ej kompakterbart avfall uppkommer mest vid revisionsperioderna och avfallsmängden varierar
väldigt mycket beroende på omfattning samt hur många delar/komponenter som byts ut under
revisionsperioden.
Ej kompakterbart avfall består huvudsakligen av kolstål och rostfritt stål. Även andra metaller
förekommer samt mindre skrot som exempelvis elkabel, byggavfall och betongrester.
OKG har tagit fram ett medelvärde på 90 ton avfall/år baserat på tidigare avfallshistorik, men
mängden avfall varierar mellan 25 - 400 ton/år beroende på omfattning av arbete som utförs
under revision. Figur 3.6 visar ett flödesschema för hur hanteringsprocessen ser ut för ej
kompakterbart avfall.

Fig 3.6 Flödesschema över hanteringsprocessen för ej kompakterbart radioaktivt avfall [7]
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3.6.1 Kortlivat mycket lågaktivt avfall (<0,5 mSv/h)
Definition:
”Innehåll av mindre mängd kortlivade radionuklider med halveringstid (T1/2) ≤ 31 år, dosrat på
kolli < 0,5 mSv/h, långlivade radionuklider med halveringstid (T1/2) > 31 år kan förekomma.” [1]
Mycket lågaktivt, ej kompakterbart avfall innefattar avfall med väldigt lågt aktivitetsinnehåll.
Avfallet betraktas dock som kortlivat. Avfallet består till största del av järn men inslag av andra
metaller förekommer. Dessa metaller försöker man att återanvända i så stor grad som det är
möjligt.
Avfall med en ytdosrat på < 0,5 mSv/h sorteras på HLA, där metaller med ytdosrat < 0,1mSv/h
utsorteras för att sedan behandlas externt och renas från aktivitet genom smältning, som
möjliggör friklassning. Metaller med en ytdosrat på > 0,1 mSv/h sänds till extern behandling för
att i huvudsak volymreduceras genom smältning. I vissa fall går det även att få avfallet renat och
därmed friklassat, beroende på aktivitet. All extern behandling utförs på Studsviks anläggningar.
Restavfall från Studsvik som ej är möjligt att friklassas returneras och deponeras slutligen på
OKGs Markdeponi för Lågaktivt Avfall (MLA). Andelen avfall som returneras varierar från år
till år, men i genomsnitt så är det < 5 % [8] som returneras från Studsvik som måste deponeras.
[1]

3.6.2 Kortlivat lågaktivt avfall (0,5-2,0 mSv/h)
Definition:
”Innehåll av kortlivade radionuklider med halveringstid (T1/2) ≤ 31 år, dosrat på kolli (och
oskärmat material) < 2 mSv/h, små mängder långlivade radionuklider med halveringstid (T1/2) >
31 år.” [1]
Lågaktivt ej kompakterbart avfall med ytdosrat 0,5 - 2,0 mSv/h innefattar avfall med relativt lågt
aktivitetsinnehåll. Avfallet betraktas dock som kortlivat.
Avfallet består till största del av järn men inslag av andra metaller förekommer. Även metaller i
denna kategori återanvänds i så stor grad som möjligt. Lågaktivt avfall kan skickas till extern
behandlingsanläggning för att renas från aktivitet om möjligt, men huvudsakligen skickas avfallet
till extern behandling för att volymreduceras genom smältning. OKG skickar normalt sätt ej
avfall med denna ytdosrat till Studsvik.
Aktivitetsinnehållet i denna kategori är för högt för att kunna markdeponeras på MLA. Därför
deponeras detta avfall i Bergsal för Lågaktivt Avfall (BLA) som sedan kommer att lagras i SFR.
Bergsalen är konstruerad på ett sådant sätt att avfall som lagras ej kan komma i kontakt med
omgivningen.
[1]
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3.6.3 Kortlivat medelaktivt avfall (>2,0 mSv/h)
Definition:
”Signifikant innehåll av kortlivade radionuklider med halveringstid (T1/2) ≤ 31 år, dosrat på kolli
< 500 mSv/h, mindre mängder långlivade radionuklider med halveringstid (T1/2) > 31 år.” [1]
Medelaktivt ej kompakterbart avfall med ytdosrat > 2,0 mSv/h innefattar avfall med hög aktivitet,
och kräver således att avfallet skärmas av då det strålar. Avfallet betraktas som kortlivat. Avfallet
består till största del av av järn men inslag av andra metaller förekommer.
P.g.a det högre aktivitetsinnehållet för denna kategori deponeras avfallet i Bergsal för
Medelaktivt Avfall (BMA) som sedan kommer att lagras i SFR. Avfallet innesluts i
betongkokiller och har betongkringgjutits för att dels skärma av strålningen vid
hantering/transport av avfallet, samt för att skydda omgivningen från det högre aktivitet.
[1]
Detta avfall ingår inte i detta arbete, då hanteringen ej sker på HLA.

3.7 Friklassningsbart avfall
3.7.1 Bakgrund till friklassning
All utrustning och material som förs in på kontrollerad sida på ett kärnkraftverk anses vara
kärnavfall vid utpassage, oavsett aktivitetsinnehåll. Utrustning och verktyg som använts tillfälligt,
samt material som anses utgöra extremt liten risk måste därför mätas samt verifieras för att kunna
friklassas. Om materialet eller utrustningen går att friklassa får utrustningen tas ut från
kärnkraftverket. Avfallet anses vara konventionellt avfall och hanteras därefter.
[1]
Gränsen som finns för att kunna friklassa material på OKG regleras av SSM. Kravet är att
aktiviteten är ≤ 40 kBq/m2 [7].
Om material eller utrustning överstiger denna gräns hanteras det enligt de rutiner som finns, med
möjlighet till friklassning i ett senare skede om en eventuell dekontaminering kan utföras.
Om det ej är möjligt att dekontaminera materialet från aktivitet betraktas det som kärnavfall och
hanteras därefter, i enlighet med de rutiner som finns på respektive kärnkraftverk, i detta fall
OKG.
[1]
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3.7.2 Friklassning genom Studsvik
OKG skickar allt avfall som går att friklassa till Studsvik för extern behandling. Avfallet
volymreduceras samt friklassas genom smältning. Det avfall som ej är möjligt att friklassa
returneras till OKG. Restprodukterna utgör < 5% av den totala mängden avfall som skickas till
Studsvik [4]. Friklassning på Studsvik kostar 32,50 kr/kg exkl. transport [2]. Avfall med ytdosrat
0,5-2,0 mSv/h skickas normalt ej till Studsvik men det kan förekomma och då endast för
volymreducering. [8]

3.7.3 Friklassning på OKG
OKG friklassar även en del skrot i egen regi, men för det mesta friklassas utrustning och verktyg
som tillfälligt varit inne på kontrollerad sida.
Friklassningsutrustningen står i en tillfällig lokal på OKG där två typer av mätutrustning används
beroende på dels hur föremålet som ska mätas ser ut samt vikt.
Det finns en boxmätningsmaskin som används för enklare geometrier och som får plats i den
avsedda boxen. För skrymmande eller svårare geometrier används istället en portablare
mätutrustning, se figur 3.7.3, för en s.k “ISOCS”-mätning [9]. Utrustningen används för att göra
en nuklidspecifik mätning och mäter bl.a. ytdosrat, aktivitet samt specifika gammaenergier för
isotopidentifiering.

Fig 3.7.3 Tillverkarens bild på mätutrustning för ISOCS-mätning [4]
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4.

Metod

4.1 Platsstudie HLA
För att kunna bilda en uppfattning kring kostnaderna för avfallet gjordes en platsstudie på
Hanteringsbyggnad Lågaktivt Avfall, HLA, där vi iakttog processen för hantering av
kompakterbart avfall samt ej kompakterbart avfall. Några saker som noterades var tidsåtgång
samt personalstyrka.

4.1.1 Kompakterbart avfall
Processen går till så att containrar hämtas med truck från respektive driftblock och körs till HLA
där de tas emot och dumpas i en balpress, se figur 4.1. Containrarna körs en och en och kräver att
en vakt står vid respektive (blocket och HLA) “grind” så att dessa kan hållas öppna under
transporten. Balpressen pressar sedan samman soporna till en bal på 1 m3 och ca 550 kg som
sedan bandas med stålband för hand.

Fig 4.1 Avfall lastas i komprimatorn [7]
Därefter flyttas balen med gaffeltruck till en våg där den vägs samt mäts av en
strålskyddstekniker. Balen kläs sedan i en plastsäck och märks med vikt samt högst uppmätta
ytdosrat.
Sedan flyttas balen till en strålskärmad uppställningsplats där den förvaras, se figur 4.2.
När tillräckligt många balar pressats utförs en nuklidspecifik mätning. Dessa mätningar utförs
kampanjvis när tillräckligt många balar har pressats. Detta eftersom det har visat sig vara
tidseffektivt då en initial kalibrering av mätutrustningen behöver utföras innan mätningen kan
påbörjas.
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Fig 4.2 Färdigpressade och emballerade balar redo för deponi [7]

4.1.2 Ej kompakterbart avfall
Det lågaktiva ej kompakterbara avfallet utsorteras samt samlas upp i olika typer av
kärnkraftslådor, se figur 4.3, på respektive driftblock och transporteras därefter med truck till
HLA.
Det krävs en vakt för vardera port (driftblock och HLA) för att bägge portar ska kunna hållas
öppna under transporten. Tidsåtgången för transport av en kärnkraftslåda är i genomsnitt 15
minuter med en medelvikt på 350 kg per kärnkraftslåda/transport [2] [9].

Fig 4.3 Kärnkraftslådor som används för transport av
ej kompakterbart avfall mellan driftblock och HLA [7]
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Inkommande avfall på HLA töms sedan i halvhöjdscontainers, se figur 4.4, men utsorteras på
metaller med ytdosrat <0,1mSv/h. Det utsorterade avfallet skickas vidare till Studsvik för att i
huvudsak renas från aktivitet samt volymreduceras och kan därmed friklassas. Avfallet renas från
aktivitet samt volymreduceras genom en typ av smältningsprocess.

Fig 4.4 Diverse ej kompakterbart avfall uppsamlat i en container [7]
Resterande avfall >0,1mSv/h skickas även till Studsvik för att i huvudsak smältas ned för
volymreducering. Beroende på mängd och aktivitet sker även en utsortering av metaller >0,1
mSv/h då det i vissa fall går att renas samt friklassas.
[1]

4.1.3 Friklassning
Friklassningsbyggnaden på OKG samt mätutrustningen som finns används i huvudsak för att
friklassa verktyg och utrustning som personal/ konsulter haft inne på kontrollerad sida.
Aktiviteten på dessa föremål är oftast inom gränserna för ren utrustning och behöver därmed ej
dekontamineras. Således används mätutrustningen endast för att verifiera aktivitetsinnehållet och
därmed kan de flesta föremål friklassas direkt efter mätningen. I annat fall sker först en
dekontaminering av föremålet innan mätning.
Processen för friklassning har studerats på plats och gett en inblick i hur hanteringen sker. I
friklassningsbyggnaden används två olika typer av mätutrustning beroende på främst föremålets
geometri men även vikt.
Den ena mätutrustningen, se figur 4.5, kan användas för föremål som får plats på den pall som
maskinen är designad för och en s.k “boxmätning” kan genomföras.
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Fig 4.5 Mätutrustning för box-mätning [7]
Föremålet placeras då på pall och förs sedan genom mätskannern. Genomsnittliga tiden för själva
mätningen med denna maskin uppgår till ca tre minuter. Om föremålet ej får plats på pallen eller
om vikten överskrider maxvikten måste den andra mätutrustningen användas. Den totala
tidsåtgången för denna typ av nuklidspecifik mätning (box-mätning) uppgår till ca 2,5 h per kolli.
I denna tidsåtgång ingår detektorunderhåll, logistik, mätning mm. [9]
Föremål som är för stora för boxmätning och föremål med komplicerade geometrier mäts med
den andra portabla mätutrustningen, som använder Germanium-detektorer. Denna typ av
mätutrustning kallas för ISOCS (In Situ Object Counting System), se figur 4.7.

Fig 4.7 Aktuell utrustning på OKG för ISOCS-mätning [7]
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På föremålet som ska mätas av behöver det först göras detektorförberedelser och 3D-modellering
av objektet. 3D-modelleringen måste göras på objekten för att kunna få en noggrann överblick av
objektets form och så att en noggrann ytdosrat kan uppmätas.
Därefter placeras föremålet på en cirkulär platta. Sedan mäts hela objektet och själva mätningen
tar ca 3h för att kunna få en detaljerad överblick av aktivitetsnivåer över hela objektet. Sedan
granskas och godkänns mätningen.
Den totala genomsnittliga tidsåtgången för en ISOCS-mätning uppgår till ca 5 h per kolli. I denna
tidsåtgång ingår detektorförberedelser, logistik, mätning, granskning och godkännande samt
korrigering för mer komplicerade geometrier, som tar längre tid än normalt då de kräver en mer
avancerad 3D-modell av objektet för att kunna utföra en noggrann mätning.
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5.

Resultat

Nedan presenteras beräkningarna som gjorts för att erhålla respektive kilopris. Först presenteras
de gemensamma beräkningarna följt av kompakterbart, ej kompakterbart och friklassning.
Tidsuppskattningarna som gjorts under platsstudien har diskuterats med berörd personal och
bedömts vara representativa.

5.1 Gemensamma beräkningar/underlag
Följande beräkningar nedan är gemensamma för kompakterbart, ej kompakterbart och
friklassning.

5.1.1 Timlön
Avfallsteknikerna som arbetar på HLA har en månadslön på strax under 30.000 kr, för att göra
beräkningarna hanterbara antogs all inblandad personal ha samma lön som sattes till 30.000
kr/månad. Enligt HR kan man räkna med ett påslag på månadslönen med 50 % för att ta hänsyn
till ytterligare utgifter för företaget som arbetsgivaravgifter, sociala avgifter och försäkringar. En
heltidsanställning på OKG innefattar 160 arbetstimmar/månad. Med hjälp av detta kan timlönen,
vilket egentligen är timkostnaden för företaget för en arbetare, beräknas enligt:
!".!!!  !"  ∗  !"#  %
!"#  !

  = 281.25 kr/h

5.1.2 Förvaringsyta
För att beräkna kostnaden för förvaringsytor användes ett schablonvärde på 1.500kr/m2/år [2].
Arean för en 20 fots container beräknades till 14,77 m2, för att ta hänsyn till spillyta används 15
m2 för en 20 fots container.

5.2 Beräkningar/underlag för kompakterbart avfall
Nedan följer de fullständiga beräkningar som är gjorda för det kompakterbara avfallet.
Kostnaden för mycket lågaktivt avfall (<0,3 mSv/h) beräknades till 6,72 kr/kg.
Kostnaden för lågaktivt avfall (<2,0 mSv/h) beräknades till 6,97 kr/kg.
I båda fallen gäller ett markdeponeringsintervall på 4 år.

5.2.1 Medelvikt för en bal
Medelvikten för en bal är 563 kg och är hämtad ur OKGs databas Avf.mapper och är baserad på
alla balar från 2014-2015.
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5.2.2 Transport
Beräkningarna avser transporten från driftblock till HLA för en bal.
Enligt platsstudien kräver transporten 3st personal, 2st vakter som håller dörrarna öppna samt en
chaufför som kör avfallet till HLA. Transporten uppskattades ta ca 30min totalt. Kilopriset för
transporten beräknas således enligt:

5.2.3 Kompaktering
Beräkningarna avser kostnaden för att kompaktera avfall till en bal på 1m3 samt väga och mäta
gammastrålning.
Enligt platsstudien på HLA utförs detta arbete av 2 st avfallstekniker, tidsåtgången uppskattades
till ca 45 min för mycket lågaktivt avfall samt ca 1 timme för lågaktivt avfall.
Utöver arbetskostnaden tillkommer även maskin- och emballagekostnader på ca 170kr/bal (se
bilaga excel, blad 3). Detta ger ett kilopris för kompakteringen enligt:

5.2.4 Nuklidspecifik mätning
Beräkningen avser kostnaden för att genomföra en nuklidspecifikmätning på en bal.
Dessa mätningar sker kampanjvis då mätutrustningen måste kalibreras mot bakgrundstrålningen
över natten och inte mellan varje mätning. När dessa kampanjer har körts mäter man ca 8
balar/dag. Medan maskinen jobbar så kan teknikern uföra annat arbete men med inrapportering av
resultaten så uppskattas handpåläggningen av 1 st tekniker till 1 timme/bal. Kilopriset beräknas
således enligt:

5.2.5 Förvaring
Beräkningarna avser förvaringskostnaden innan balarna markdeponeras.
Balarna förvaras i 20 fots containrar som rymmer 20 balar/container. Dessa containtrar staplas på
varandra i höjd om 2 , vilket ger en “effektiv area” på 15 m2/2 = 7,5 m2, och har en förväntad
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livslängd på 15 år. En container kostar 17.900kr.
Det går i genomsnitt 4 år mellan varje markdeponikampanj vilket ger en förvaringstid på 4 år.
Detta ger:

5.2.6 Summering
Slår vi ihop detta får vi ett totalt kilopris för kompakterbart avfall (4 års förvaring) enligt:

5.3 Beräkningar/underlag för ej kompakterbart avfall
Den totala kostnaden för ej kompakterbart avfall har beräknats avseende de tre möjliga vägar
som avfallet hanteras beroende på aktivitet.
Avfall (<0,5 mSv/h) som returnerats från Studsvik med planerad deponi i MLA/BLA kostar 48,71
kr/kg.
Avfall (<0,5 mSv/h) som sänds och omhändertas av Studsvik kostar 36,29 kr/kg.
Avfall (0,5-2,0 mSv/h) som endast hanteras på OKG med planerad deponi i BLA kostar
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4,35 kr/kg.
Nedan följer utförliga beskrivningar av de beräkningar och antaganden som gjorts.

5.3.1 Medelvikt
Då det ej kompakterbara avfallet transporteras i kärnkraftslådor från driftblocken till HLA har
medelvikten för en kärnkraftslåda använts för beräkningarna. Enligt data som hämtats från
databasen AVF-mapper om den totala vikten som transporterats till HLA de senaste 10 åren,
erhölls en medelvikt på 350 kg per kärnkraftslåda.

5.3.2 Transport
Beräkningarna avser transport mellan driftblocken och HLA och är beräknade per kärnkraftslåda.
För transporten krävs det enligt platsstudien tre st personal, varav två vakter för att hålla portarna
öppna samt en truckförare som sköter transporten till HLA.
Tidsåtgången för transport av en kärnkraftslåda har ej kunnat klockas under platsstudien. Därför
användes istället ett schablonvärde på 15 minuter [2].

5.3.3 Hantering HLA
Beräkningarna under posten “Hantering HLA” innefattar utsortering av material, uppsamling i
container, mätning av kolli samt nuklidspecifik mätning och eventuellt övriga arbetsmoment som
tillkommer. Tidsåtgången för detta moment uppgår till ca 2 h för avfall <0,5 mSv/h och ca 4 h för
avfall 0,5 - 2 mSv/h pga den förhöjda aktiviteten [8].
Detta ger ett kilopris för:
Avfall <0,5 mSv/h

Avfall 0,5 – 2 mSv/h
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Även förvaringstiden innan avfallet sänds vidare ingår i denna post. Med en förvaringskostnad
om 7500 kr/år för en container samt en medelvikt om 9000 kg per container fås ett kilopris om:

Detta kilopris gäller avfall <0,5 mSv/h då de förvaras i halvhöjdscontainrar.
Kostnaden för avfall 0,5-2,0 mSv/h blir således lägre eftersom förvaringen sker i
helhöjdscontainrar. Medelvikten på en helhöjdscontainer uppgår till 14100 kg [8].

Summering
En summering av dessa priser ger ett totalt kilopris för posten “Hantering HLA” om:
Avfall <0,5 mSv/h
1,6kr/kg + 0,84 kr/kg = 2,44 kr/kg
Avfall 0,5-2,0 mSv/h
3,2 kr/kg + 0,55kr/kg = 3,75 kr/kg

5.3.4 Extern behandling
Kostnaden för att få material behandlat på Studsvik är 32,50 kr/kg exkl. transport.
Transportkostnaden uppgår till ca 15.000 kr för en container, med en maxlast om 20.000 kg.
Detta ger ett kilopris på:

Således fås ett totalt kilopris på 33,25 kr/kg inkl. transport [2].

5.3.5 Förvaring
Beräkningarna för denna post avser förvaringskostnad för ej kompakterbart avfall i container
innan deponering på MLA/BLA. Förvaringstiden varierar eftersom deponier sker kampanjvis när
tillräckligt mycket avfall producerats. Enligt OKGs avfallsplan mellanlagras avfall till MLA
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normalt mellan 4-6 år och avfall till BLA maximalt 10 år. Till beräkningarna valdes en
förvaringstid innan deponering på 4 år, detta p.g.a den stundande rivningen av O1 och O2, vilket
kommer generera stora mängder avfall som därmed innebär att förvaringstiderna kommer bli
kortare. I excelfilen kan dock valfri förvaringstid väljas och ett nytt kilopris genereras.
Medelvikten på avfall som ryms i en 20-fots halvhöjdscontainer är 6080 kg och är hämtad från
databasen AVFmapper. Containrarna förvaras 3 st i höjdled och arean som en container upptar
uppgår till 15 m2, vilket ger en effektiv area om 15 m2/3 = 5 m2.
En 20-fots halvhöjdscontainer har ett inköpspris på 45.500 kr och i dessa beräkningar räknar man
med att containrar ej återanvänds [2].

Förvaringskostnaden för 4 år blir:
(7500 kr * 4) + 45500 kr / 6080 kg = 12,41 kr/kg

5.4 Beräkningar/underlag för friklassning
Kilopriset för friklassning med avdrag för den skrot som återvinns redovisas i tabell 5.4, för
boxmätning resp. ISOCS-mätning.

Tabell 5.4 Totalpriser inkl. återvinning
Totalpriser inkl. återvinning för boxmätning resp. ISOCS-mätning
Material

Boxmätning [kr/kg]

ISOCS-mätning [kr/kg]

Blandskrot

4,95

7,79

Rostfritt

-3,11

-0,26

Koppar

-24,11

-21,26

5.4.1 Medelvikt
Medelvikten som använts i beräkningarna för friklassning har beräknats genom statistik över
antal kolli samt vikt för varje kolli som friklassats under 2015 [10].
Endast metaller och skrot är av intresse för detta arbete, eftersom avgränsningarna är satta till
kompakterbart/ej kompakterbart där vätskor och liknande föremål ej ingår.
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Den totala vikten på skrot som friklassats under 2015 uppgår till 9492,7 kg. Totalt antal kollin
som friklassats uppgår till 48 st.
Detta ger en medelvikt på:
!"!#,!  !"
!"  !"

  = 197,8 kg

5.4.2 Tidsåtgång
Tidsåtgång för friklassning av skrot innefattar logistik, detektorunderhåll, eventuell 3Dmodellering, mätning och uppgår enligt platsstudien till 2,5 h för en box-mätning och 4,5 h för en
ISOCS-mätning [9].
Med en timlön om 281,3 kr/h samt medelvikt om 197,8 kg uppgår kilopriset till:

5.4.3 Förvaring
Friklassad skrot körs ut kampanjvis till miljöstation. I dessa beräkningar har en transport per år
antagits Förvaringsytan som en container upptar uppgår till 15 m2. Förvaringsytan kostar 1500
kr/m2/år som tidigare redovisats i rapporten.
Detta ger med en medelvikt om 10000 kg ett kilopris på:
!"! ! ∗!"##  !"/! !
!""""  !"

= 2,25 kr/kg

5.4.4 Transport till återvinningsstation
Kostnaden för transport av friklassad skrot till miljöstation är 867 kr per transport med en maxlast
om 20 ton. I beräkningarna har dock en last om 10 ton använts då det motsvarar hur mycket som
OKG friklassat under 2015. Kilopriskostnaden blir då:
!"#  !"
!""""  !"

= 0,09 kr/kg
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5.4.5 Återvinningspriser
Denna del av beräkningen visar dagens pris i kr/kg som betalas ut vid återvinning av blandskrot,
rostfritt och koppar. Dessa priser varierar med marknaden och går således inte att få en exakt
siffra på. Priset för blandskrot och rostfritt är den summa OKG senast fick vid återvinning, för
koppar lyckades inget pris från OKG fås och därför valdes dagspriset.

De siffror som angivits är enligt tabellen:
Tabell 5.4.5 Återvinnigsersättning
Återvinningspriser
Material

Pris [kr/kg]

Blandskrot

0,94

Rostfritt

9

Koppar

30
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6.

Diskussion

6.1 ALARA-perspektiv
De platsstudier som har gjorts under detta examensarbete har gett förslag på potentiella
förbättringar kring hur hanteringen av avfall ur ett ALARA-perspektiv skulle kunna förbättras,
och möjligen bidra till lägre stråldoser till personalen som praktiskt arbetar med
avfallshanteringen.
På HLA används en komprimator som pressar ihop avfallet till en bal. När komprimatorn pressat
färdigt avfallet till en bal ska stålband dras runt balen. Dessa stålband sätter personalen fast för
hand och utsätter sig då för en ytterligare stråldos eftersom de står över balen under tiden (1-2
min) stålbanden dras åt. Räknar vi på 160 balar per år och en tidsåtgång på 2 min per bal samt en
snittytdosrat på 0,5 mSv/h får vi en stråldos på ca 2,6 mSv per år. Detta är dock mycket
överdrivna siffror då ca 150 av 160 balar befinner sig långt under en ytdosrat på 0,5 mSv/h.
Detta är dock ett moment i hanteringsprocessen som skulle kunna göras per automatik genom att
investera i en helautomatiserad komprimator.
Sett ur ett etiskt perspektiv är detta något att föredra då man i största mån vill minimera dos till
personalen och man vill i så stor utsträckning som möjligt undvika onödiga stråldoser, enligt
ALARA-principen.
Ur ett ekonomiskt perspektiv har OKG tidigare gjort bedömningen att en ersättning av den
nuvarande komprimatorn mot en ny helautomatiserad komprimator inte skulle vara lönsamt, då
den extra stråldos som personalen utsätts för anses vara minimal.
Den merkostnad som en investering av en ny komprimator medför (X antal miljoner beronde på
modell) är inte ekonomiskt försvarbar i förhållande till den minskade stråldosen för personalen.
Vi anser dock att en helautomatiserad komprimator bör beaktas när det är dags att investera i en
ny komprimator, då merkostnaden för att få komprimatorn helautomatiserad utgör en bråkdel av
det totala inköpspriset.

6.2 Friklassning
Enligt våra beräkningar är det lönsamt att friklassa det som inte kräver någon ytterligare
behandling, så som kapning eller dekontaminering, i egen regi jämfört med att sända det till
Studsvik för smältning/friklassning. Våra beräkningar ger även OKG en “behandlingsbuffert”
som kan användas som underlag för bedömning om det är lönsamt att dekontaminera och/eller
kapa delar för friklassning. Denna buffert kommer förhoppningsvis leda till att en större mängd
skrot friklassas i egen regi samt återvinns vilket är en stor vinst ur ett miljöperspektiv.
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6.3 Sensibilitetsanalys
6.3.1 Kompakterbart
En sensibilitetsanalys har gjorts för att analysera vilka parametrar som har störst inverkan på
slutpriset för båda typerna av avfall. För det kompakterbara avfallet har två åtgärdar identifierats.
Den första är att stapla containrarna, som innehåller färdiga balar i väntan på markdeponi, i höjd
om 3.
Den andra åtgärden är att minska tiden mellan markdeponeringskampanjerna.

Fig 6.1 Totalpris för mycket lågaktivt kompakterbart avfall

Genom att stapla containrarna i höjd om 3 istället för 2 som är fallet idag minimeras den area som
varje container upptar. Denna åtgärd minskar kostnaden från 6,72 kr/kg till 5,39 kr/kg för ett
deponeringsintervall på 4 år, se figur 6.1. Det är en besparing på 1,33 kr/kg förutsatt att det inte
tillkommer några extra utgifter för att kunna stapla containrarna på detta vis.
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Fig 6.2 Totalpris för mycket lågaktivt kompakterbart avfall
I figur 6.2 ovan visas det totala kilopriset för kompakterbart avfall beroende på hur många år som
går mellan markdeponeringskampanjerna. Från beräkningarna framgår det att den årliga
förvaringskostnaden är ca 1,1 kr/kg. Även här finns alltså utrymme för att skära ner på
avfallskostnaderna. Rimligtvis borde dock kilopriset för själva markdeponeringen vara högre för
en mindre deponi än för en större, men med hjälp grafen ovan kan man räkna ut vilket
deponerinngsintervall som blir mest lönsamt.

6.3.2 Ej kompakterbart
För det ej kompakterbara avfallet är det i första hand den externa behandlingen som är kostsam
och dominerar kilopriset. Den kostnaden skulle i praktikten endast kunna förändras vid en ny
förhandling med Studsvik.
De parametrar som påverkar priset mest förutom den externa behandlingen är
förvaringskostnaderna.
Containrarna förvaras idag 3 st i höjdled, men om möjligheten skulle finnas för att förvara 4 st
containrar i höjdled, skulle kostnaden minska från 48,71 kr/kg till 47,27 kr/kg, vilket ger en
besparing på 1,44 kr/kg. Se figur 6.3.
Observera att kilopriset som används i diagrammen gäller avfall som returneras från Studsvik
med planerad deponi i MLA/BLA.
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Fig 6.3 Totalpris för mycket lågaktivt kompakterbart avfall
Deponeringstiden är en faktor som också påverkar kostnaderna. Förvaringstiden uppgår till ca 4
år innan slutdeponi och det ger en kostnad på 48,71 kr/kg.
Om förvaringstiden istället är 3 år sjunker totalkostnaden från 48,71 kr/kg till 47,48 kr/kg.
Detta ger en besparing på 1,23 kr/kg. Figur 6.4 visar hur kostnaden varierar med deponeringstiden
och i genomsnitt ökar kostnaden med ca 2,5 % för varje år som avfallet förvaras. Med hjälp av
dessa beräkningar kan OKG få ett underlag för ett optimalt deponeringsintervall som kan leda till
besparingar på längre sikt.

Fig 6.4 Totalpris för mycket lågaktivt ej kompakterbart avfall
inkl./exkl. extern behandling
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7.

Slutsats

Beräkningarna visar att det är förvaringskostnaderna som utgör den största delen av priset för det
kompakterbara avfallet, detta stämmer även för det ej kompakterbara avfallet om man bortser från
den externa behandlingen hos Studsvik. Då Studsvikskostnaden endast kan ändras genom en ny
upphandling granskas istället möjligheten att skära ner på förvaringskostnaden.

7.1 Sensibilitetsanalys
Vi ser att åtgärdena som föreslagits i sensibilitetsanalysen kan minska avfallspriset förutsatt att de
är genomförbara. Deponeringstiden bestäms av totalproducerad mängd avfall som finns
tillgängligt, men graferna från sensibilitetsanalysen kan användas för att hitta den optimala
förvaringstiden innan deponering. Att stapla fler containrar på varandra innebär ett problem då
kraven för fysiskt skydd inte längre uppfylls, vilket medför att denna åtgärd kräver
anläggningsförändringar som i praktiken innebär ett högre staket.

7.2 Friklassning
Gällande möjligheten att friklassa och återvinna mer skrot i egen regi på OKG visar resultaten, att
OKG bör friklassa så mycket skrot som möjligt, eftersom det blir betydligt billigare än att sända
det till Studsvik. I synnerhet koppar visar sig vara lönsamt då man för varje kg återvunnen koppar
får tillbaka 21-24 kr/kg.
Även om tilläggskostnader skulle uppstå i form av större lokaler, högre personalomsättning eller
liknande finns det fortfarande hög marginal på det kilopris som beräknats fram, vilket resulterar i
att kilopriset antagligen skulle bli lägre än Studsviks pris på 32,50 kr/kg.
Beräkningarna kan även användas som underlag för beslut om en viss komponent bör
dekontamineras för friklassning eller skickas till studsvik för nedsmältning.

7.3 Felkällor
Almänna felkällor som bör beaktas är att beräkningarna genomförts med medelvikter samt
uppskattade tidsåtgångar i hanteringsprocessen. Priset för varje enskilt kolli, bal eller container
kan variera men då det är så stora volymer årligen så ger medelprisen ändå en relativt bra bild av
totalkostnaden.
Då ett definitivt svar aldrig erhölls från OKGs ekonomiavdelning angående lönepåslag användes
det allmänt accepterade värdet på 50 % i samråd med två av varandra oberoende ekonomer.
Antagandet att all relevant personal har samma lön fick göras av genomförbarhetsskäl men
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beräkningar av olika löner visade att slutpriset enbart marginellt påverkades av detta antagande.
Hanteringen på friklassningen kunde aldrig studeras och således fick den informationen som
angavs av den aktuella personalen accepteras som trovärdig samt de beskrivningar som finns.
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8.

Bilagor

1. Avfallsberäkningar plus friklassning
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