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Abstract 

The consultancy company Rejlers has been assigned by E.ON Värme in Norrköping to introduce 
detection of radioactivity on arriving waste. This is done by installing a detector that tracks 
radiation in the load of a truck. The detection is going to be made when the truck enters the 
facility and will set of an alarm if radioactive material is discovered in the waste. If there are no 
radioactive material found in the waste, it is clear to be handled as normal. However, what the 
staff is supposed to do when there is radiation in the load is difficult to know, as there are no 
clear guidelines about it. Therefore, this bachelor thesis been carried out by a student at 
Jönköping School of Engineering.  

The purpose of the thesis it to provide suggestions for a logistic management, regarding legal 
requirements, from detection of radiation to final management. Three questions were 
formulated to fulfill the purpose of the thesis. The first question is to identify and analyze E.ON’s 
current waste logistics. The second question answers what legal requirements and 
recommendations there are available for these kinds of facilities. The last question provides 
information how other companies handle their logistics of radioactive material.  

The study has a qualitative focus based on a case study, where the data been collected primarily 
through interviews with other companies and the Swedish Radiation Safety Authority. In total 
has three companies been interviewed where they described how their logistics of radioactive 
waste are handled. To get information about what laws and recommendations E.ON must 
apply, a person was interviewed from the Swedish Radiation Safety Authority. 

The gathered information from this case study was analyzed together with the literature and 
documentation from the theoretical framework. A suggestion of a theoretical logistic 
management could then be made based on the analysis. The suggestion is presented in the form 
of a flowchart together with a description. If a radioactive material is detected, this flowchart 
should be a used as a help to handle the material.  
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Sammanfattning 

Konsultföretaget Rejlers har fått i uppdrag av E.ON Värme i Norrköping att införa 
radioaktivitetskontroller på ankommande avfall på Händelöverket. Det görs genom att 
installera detektorer som läser av strålningen i samband med att lastbilen åker in på området. 
Om lasten innehåller något radioaktivt avfall kommer detektorn att larma. Ger inte detektorn 
något larm får lastbilen åka in på området och tippa lasten i avfallshallen. Vad som ska göras 
när lasten innehåller radioaktivt avfall är dock svårt att veta, då det inte existera några klara 
riktlinjer för detta. Därför utförs detta examensarbete av en student på Jönköpings Tekniska 
Högskola.  

Syftet med arbetet är att ge förslag på en korrekt logistisk hantering med avseende på lagkrav 
från detektering till sluthantering. Tre frågeställningar formulerades för att arbetet ska kunna 
uppfylla syftet. Den första frågeställningen handlade om att identifiera och analysera E.ON:s 
nuvarande avfallslogistik. Den andra frågeställningen besvarar vad det finns för lagar och 
rekommendationer för en förbränningsanläggning som behöver hantera radioaktivt avfall. Den 
sista frågeställningen behandlar hur andra företag hanterar larm i en sådan detektor.  

Arbetet har haft en kvalitativ inriktning i form av en fallstudie, där empirin har insamlats 
framförallt genom intervjuer med bland annat andra förbränningsanläggningar och 
Strålskyddsmyndigheten. Personer från tre olika förbränningsanläggningar intervjuades där de 
fick berätta hur hanteringen av radioaktivt avfall ser ut på deras företag. För att få svar på vad 
det finns för lagar och rekommendationer för en förbränningsanläggning, intervjuades en 
person från Strålskyddsmyndigheten.  

Den information som insamlades från fallstudien analyserades med den litteratur och 
dokumentation som samlades in till det teoretiska ramverket. Utifrån analysen kunde sedan ett 
resultat fås i form av ett förslag på en teoretiskt fungerande hantering. Detta förslag presenteras 
i form av ett flödesdiagram med tillhörande beskrivning. Vid larm ska detta flöde följas för att 
enkelt få en överblick i hur hanteringen ska se ut.  
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens 
avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Radioaktiv strålning är en form av joniserad strålning som har större energi än vad synligt ljus, 
infraröd och ultraviolett strålning har. Strålningen sliter loss elektroner från atomer och 
förvandlar dem till joner, alltså laddade atomer. Det är denna förmåga att jonisera som gör att 
strålningen kan skada mänskliga celler. Strålning finns i vår vardag trotts det kan vi varken se 
eller känna den. Solen är den största och viktigaste naturliga strålkällan, förutom från solen 
kommer strålning också från rymden, berggrunden och byggnader. [1] 

Mätningen av strålning sker på olika sätt, varav enhet millisievert (mSv) är en av dem. Den 
beskriver mängden strålning som kroppen tar upp. Enligt Vattenfall är den dagliga stråldosen 
för varje svensk cirka 3 mSv/år [1]. För att få en uppfattning om hur mycket vardaglig strålning 
är presenteras ett antal exempel:  

Tabell 1 - Exempel på strålningskälla och stråldoser 

Strålningskälla: Stråldos: 

Radon i bostäder, strålning från mark och 
byggnadsmaterial 

1,4 mSv/år 

Medicinsk undersökning och behandling  0,9mSv/år  

Kosmisk strålning, partikelstrålning från 
rymden 

0,3 mSv/år 

Mat och vatten, naturligt förekommande 
radioaktiva ämnen 

0,2 mSv/år 

[1]  

Då joniserad strålning finns runt omkring oss i både små och större doser, är det inte omöjligt 
att dessa ämnen också följer med i den vardagliga avfallshanteringen. Ifall det följer med en 
strålningskälla i det avfall som förbränns på en förbränningsanläggning kan det innebära stora 
risker, exempelvis hälsorisker för personalen på anläggning och höga saneringskostnader.  

Varje år förbränns mellan 300 000 – 400 000 ton avfall på E.ON:s värmekraftverk, 
Händelöverket, i Norrköping och nästan allt utan kontroll av radioaktivitet. Det avfall som 
förbränns på värmekraftverket ankommer genom två leveranstyper: lastbil direkt till 
avfallshallen eller färja via hamnen. Av det avfall som importeras från andra länder står det i 
avtalen att avfallet ska vara fritt från strålning, men det har inte krävts någon specifik kontroll 
av avfallet för att klargöra om det innehåller strålning [2]. Det avfall som är inhemskt, alltså det 
avfall som anländer från närområden som Norrköping Kommuns vardagliga sophämtning, har 
idag inte heller några kontroller av radioaktivitet.  

Det betyder att E.ON inte kan garantera att det idag inte finns något radioaktivt avfall i det 
avfall som förbränns. För att kunna säkerställa detta driver just nu konsultföretaget Rejlers ett 
projekt på Händelöverket där de ska installera en detektor för att söka efter radioaktiv strålning. 
Alla lastbilar ska alltså kontrolleras innan de lastar av avfallet i avfallshallen. Projektet 
innefattar från kontroll till detektion till att det avfall som avger strålning tas tillvara.   

 



Introduktion 

2 

1.1.1 Företagsbeskrivning 

Examensarbetet kommer ske i tillsammans med två företag, då projektet drivs från 
konsultföretaget Rejlers AB till E.ON Värme AB. 

Rejlers AB grundades i Småland år 1942 av ingenjören Gunnar Rejler och sedan dess har 
företaget letts av Gunnar Rejlers son och sonson; Jan och Peter Rejler [3]. Rejlers är ett 
konsultföretag som är arbetar inom områdena bygg och fastighet, energi, industri, ICT/telekom 
och transportinfrastruktur. Dess hemmamarknad är i Sverige, Norge och Finland med 
tillväxtområden i övriga Norden och Östersjöområdet. I hemmamarknaden finns Rejlers på 
ungefär 80 orter och har sammanlagt 2000 arbetare. Enbart i Sverige finns de på ungefär 40 
orter med 1000 konsulter. [4]   

E.ON Sverige AB (E.ON) är en av Rejlers AB största kunder och är ett av de största 
energibolagen på den nordiska marknaden. De förser samhället med el, värme och bränsle [5]. 
E.ON Värme AB:s värmekraftverk Händelöverket ligger i Norrköping och det är där 
examensarbetet har utförts. Det är ett av Sveriges största värmekraftverk och byggdes år 1982. 
Anläggningen består av fem pannor, där det eldas med bränsle bestående av 95 procent avfall 
och biobränsle. Det ger en produktion av el och fjärrvärme samt processånga som levereras till 
grannföretaget AGRO Etanol för produktion av drivmedelsetanol. [6] 

1.2 Problembeskrivning 
Det är idag inte säkerställt att det finns radioaktiv strålning i det avfall som anländer till 
värmeverket. Av den information som finns att hämta hos E.ON idag har de inte haft någon 
sådan incident. E.ON har dock inte haft några rutiner för att kontrollera strålningen på det 
inkommande avfallet, därför kan de inte med säkerhet säga att det inte finns något radioaktivt 
material i det avfall som förbränns på anläggningen.  

Enligt rapport från Avfall Sverige, där Mälarenergi i Västerås och Sysav i Malmö gjorde en 
erfarenhetsinsamling angående radioaktivitet i avfall, visade det sig att båda företagen har 
detekterat radioaktiv strålning i avfallet sedan de installerade radiakbågar. Mälarenergi har 
ungefär två larm per månad, sammanlagt 16 st under 2–3 års drift, medan Sysav har i 
genomsnitt tre larm per månad, sammanlagt cirka 40 per år. [7, p. 27] 

Då Mälarenergi och Sysav får larm om radioaktiv strålning, skulle också E.ON:s värmekraftverk 
kunna få det. Alltså behöver E.ON:s värmekraftverk ett standardiserat arbetssätt för hur 
kontrollerna av radioaktivitet ska gå till, på samma sätt som Mälarenergi och Sysav redan har. 
Detta gör E.ON genom att installera radiakportalen Radcomm. Denna radiakportalen kommer 
att kontrollera det inkommande avfallet och kunna känna av hur mycket strålning som lasten 
innehåller samt vilken typ av strålning det är. I Bilaga 1 finns en tabell från 
funktionsbeskrivningen av radiakportalen som beskriver vilka isotoper, nuklider och 
strålningstyper portalen kan känna av, samt dess halveringstid. Tabellen kommer ifrån 
funktionsbeskrivningen av portalen. Projektet där radiakportalen sätts i drift förväntas vara 
klart i maj 2018.  

I projektet ingår det att ta fram instruktioner för hur det radioaktiva ämnet ska hanteras, från 
dess att det har detekterats tills det sedan separerat från resterande avfall. Vad som sedan ska 
göras med det avfall som är radioaktivt är svårt att hitta information om. 
Strålskyddsmyndigheten (SSM) har riktlinjer för vad som ska göras i vissa fall och den 
information som finns tillhandahållen handlar många gånger om hur kärnkraftsverksamheter 
ska hantera deras radioaktiva avfall. Det är svårt att få klara direktiv om vad ett värmekraftverk 
ska göra med ett radioaktivt avfall som inte har någon koppling till kärnkraftverk. För att 
klargöra vem som bär ansvaret för ett eventuellt radioaktivt avfall på en 
förbränningsanläggning samt hur det ska hanteras logistiskt, har en studie av detta utförts i 
detta examensarbete. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att ta fram förslag på en godkänd hantering av radioaktivt avfall 
med avseende på lagkrav, från detektering till sluthantering.  

Därmed är studiens frågeställningar: 

1) Hur ser den nuvarande avfallslogistiken ut på Händelöverket? 
 

2) Vad finns det för lagar och rekommendationer för en förbränningsanläggning vad 
gäller hantering av radioaktivt avfall?  
 

3) Hur hanterar andra förbränningsanläggningar radioaktivt avfall, från detektion till 
sluthantering samt slutförvaring?  

1.4 Avgränsningar 
Följande avgränsningar har gjort för att definiera vad arbetet inte kommer att beröra: 

• Det kommer inte att ske något praktiskt genomförande som exempelvis 
implementation. Rapporten kommer endast ge ett förslag på hur radioaktiva ämnen 
ska hanteras.  

• En geografisk avgränsning finns, då studien endast kommer beröra och ge förslag på 
E.ON:s logistikhantering av radioaktivt avfall.  

• Logistikhanteringen gäller från det att radioaktivt avfall har detekterats till 
sluthantering. 

• Avfallet kommer inte från kärnteknisk verksamhet, utan är endast IKA (radioaktivt 
avfall från icke kärnteknisk verksamhet) 

1.5 Disposition 
Denna rapport börjar med att ge en bakgrund till studien samt ge en problembeskrivning om 

nuläget. Sedan presenteras arbetets syfte och vilka frågeställningar som ska besvaras i slutet av 

rapporten. Här beskrivs också vad studien inte kommer att beröra, alltså vilka avgränsningar 

som gjorts.  

Nästa kapitel beskriver den teorin som behövdes för att kunna svara på studiens 

frågeställningar. Det är också den informationen som läsaren kan behöva för att fortsätta läsa 

denna rapport. Vidare beskrivs det i kapitel 3 hur studien utfördes och vilka 

datainsamlingsmetoder som användes för att samla information till arbetet.  

I kapitel 4 beskrivs sedan den information som samlades in med hjälp av de metoder som 

beskrevs i det tidigare kapitlet. Här beskrivs bland annat den nuvarande logistiken på 

Händelöverket, rekommendationer från SSM och andra avfallsanläggningars hantering av 

radioaktivt avfall. Informationen från kapitel 4, analyserades sedan i nästa kapitel tillsammans 

med den teorin som beskrevs i kapitel 2. Efter analysen presenteras det åtgärdsförslag som 

tagits fram från studien. Sedan beskrivs de slutsatser och rekommendationer och rapporten 

avslutas med en referenslista och bilagor.  
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2 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet ger en teoretisk grund som används i studieupplägget och en bas för att analysera 
resultatet av de frågeställningar som formulerats. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att svara på arbetets frågeställningar krävs en viss teoretisk bakgrund. Vad som krävs för 
att besvara respektive frågeställning beskrivs i Figur 1.  

 

Figur 1 - Kopplingen mellan frågeställningar och teori 

2.2 Joniserad strålning 

2.2.1 Grundteori om radioaktivitet 
Joniserad strålning är ett samlingsnamn för elektromagnetisk strålning och partikelstrålning. 
När strålningen är tillräckligt energirik alstras joner och då slår strålningen ut elektronerna från 
atomer och molekyler. På så sätt bryts deras kemiska bindningar. Joniserad strålning omfattar 
alfa-, beta- och gammastrålning samt neutronstrålning och röntgenstrålning. Det är dock 
endast alfa-, beta- och gammastrålning som uppkommer vid radioaktivt sönderfall från 
radioaktiva ämnen. [8, p. 71] 

Radioaktivt sönderfall är en naturlig process, även kallad transformation, där ett grundämne 
omvandlas till ett annat. Från grunden är det alltså inget mänskligt påfund, men genom den 
senare tidens forskning och utveckling har det blivit möjligt att tillverka radioaktiva ämnen. Då 
radioaktiva ämnen från början är naturlig, ingår den också som en naturlig del i vår kropp där 
isotopen 40K (Kalium) är den vanligaste. Radioaktivt sönderfall innebär att en instabil 
atomkärna gör sig av med överskottsenergi. Detta genom att sända ut en eller flera partiklar 
från kärnan, som också kallas radioisotop eller radionuklid. Tidigt i forskningen av 
radioaktivitet upptäcktes det att radioaktiva ämnen sänder ut olika typer av strålning, närmre 
bestämt tre stycken: Alfa- (α), beta- (β) och gammastrålning (γ). [9, pp. 38-41]  

Alfastrålning utgörs av partiklar som består av två protoner och två neutroner, dvs. atomkärna 
av grundämnet helium. Det är framför allt radioaktiva ämnen med tunga atomkärnor (t.ex. 
radon-222) som sänder ut alfastrålning. Denna slags strålning har en kort räckvidd och kan inte 
tränga igenom huden. Dock kan strålningen skada om det äts eller andas in. [8, p. 71]  

Betastrålning utgörs av elektroner och de flesta radioaktiva ämnen avger betastrålning, bland 
annat kol-14 och cesium-137. Strålningen skadar den mänskliga kroppen aningen mer än 
alfastrålningen, då huden och de närmsta millimetrarna under huden kan ta skada om den 
utsätts för betastrålning. [8, p. 72]  

Gammastrålning utgörs av elektromagnetisk strålning, där strålningens vågor är besläktade 
med ljus, dock saknar de massa och laddning. Gammastrålning uppstår efter ett radioaktivt 
ämne har sönderfallit, då den nybildade atomkärnan många gånger har ett överskott på energi, 
detta i form av gammastrålning. Till skillnad från alfa- och betastrålning passerar denna 
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strålning mycket lättare genom materia, därför behövs ett starkare skydd för att stoppa denna 
strålning. [8, p. 72]  

2.2.2 Viktiga begrepp och storheter 
Aktivitet 

Beskriver antal kärnor som sönderfaller under en given tid. Aktiviteten A beror på antalet 
kärnor N av ett radioaktivt ämne och sönderfallskonstanten λ. Sönderfallskonstanten anger 
takten för sönderfallet och anges i enheten s-1 (per sekund). [9, p. 40] 

Enhet: 1 becquerel (Bq) = 1 sönderfall/sekund. [9, p. 40] 

Ekvivalent dos 

Är ett mått på hur skadlig strålningen är. Den fås genom att multiplicera den absorberade dosen 
med en faktor som är beroende av stråldosens biologiska verkan. För beta- och gammastrålning 
är den absorberade och ekvivalenta dosen dock numeriskt lika.  

Enhet: 1 Sievert (Sv) [10, p. 4] 

Effektiv dos 

Fås genom att den ekvivalenta dosen i varje organ multipliceras med en faktor som är beroende 
av det bestrålade organets strålkänslighet. Den effektiva dosen används i sammanhang för 
strålskydd, för att beskriva risken för hälsoeffekter.  

Enhet: 1 Sievert (Sv) [10, p. 4] 

Cps 

Betyder Counts per second och beskriver antalet sönderfall per sekund en radiakportal 
detekterar. Den mäter alltså aktiviteten multiplicerad med detektorns effektivitet. [7, p. 4] 

Halveringstid 

För att beskriva hur snabbt ett ämnes aktivitet avtar, också kallat avklingar, används uttrycket 
halveringstid. Det är den tid det tar innan aktiviteten sjunkit till 50 % av den ursprungliga 
aktiviteten. Den beskriver alltså ett mått på hur snabbt aktiviteten avtar och är en fysikalisk 
konstant. Den kan variera mycket beroende på vad det är för ämne och tiden kan vara inom 
intervallet av en bråkdels sekund till flera miljarder år. Ett instabilt ämne sägs ha en oändligt 
lång halveringstid. Halveringstiden beror på vilken radionuklid det är och den kan inte 
påverkas av yttre faktorer som att värma ämnet. [9, p. 42] [11, p. 6] 

Gånger bakgrundsstrålningen 

Radiakportalen, som beskrivs i kapitel 2.4.1 Radiakportal, mäter strålningen och anger den 
som en faktor baserat på vad den omgivande strålningen är, alltså bakgrundsstrålningen. Den 
genomsnittliga strålningen i Sverige ligger mellan 0,05 µSv/h och 0,3 µSv/h, därför är en 
lämplig nivå att jämföra med 0,1 µSv/h. För att få fram hur stor strålningen är när man vet att 
den är X antal gånger så stor som bakgrundsstrålningen, multipliceras bakgrundsstrålningen 
med X, alltså:  

Strålningen i µSv h⁄ = 0,1 µSv h⁄ ∗ 𝑋   

Där X är faktorn som beskriver hur många gånger större strålningen är jämfört med 
bakgrundsstrålningen, alltså den omgivande strålningen. [7, p. 22] 
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2.2.3 Konsekvenser vid exponering av radioaktivitet 
Det farliga med radioaktiva ämnen är att de påverkar mänsklig vävnad och människans celler. 
Utsätts människan för stora mängder av joniserad strålning kan cellerna förstöras och då kan 
cancer utvecklas [11, p. 8]. Att utsätta enskilda organ för strålning skadar mindre än att bestråla 
hela kroppen med samma dos. Det ger också mindre skador om en viss stråldos ges över en 
längre tid än att bara utsätta motsvarande dos vid ett enda tillfälle. [11, p. 8]  

Vid utsättning av strålning kan tre strålskador uppkomma; Specifika organskador, fosterskador 
eller sena skador. Specifika organskador kan exempelvis vara tunntarmsskador (akut 
strålsjuka), lunginflammation och nedsatt sköldkörtelfunktion. Fosterskador kan exempelvis 
vara mentala efterblivenhet och sena skador kan exempelvis vara cancer och ärftliga skador. 
[11, p. 8] 

2.3 Lagar om strålning 

2.3.1 SFS 1988:220 Strålskyddslagen  
Strålskyddslagen (SFS 1988:220) är den övergripande lagen och gäller tillsammans med de 
föreskrifter som utfärdats av SSM. Den har syftet att skydda människor, djur och miljö mot att 
skadas av strålning. Verksamheter som arbetar med joniserad strålning är enligt 
strålskyddslagen tillståndspliktiga. Förbränningsanläggningar klassas inte som verksamheter 
med strålning och är alltså inte tillståndspliktiga. Därför finns inga föreskrifter om hur de ska 
hantera radioaktiva strålkällor. Däremot gäller de allmänna skyldigheterna från 
strålskyddslagen för förbränningsanläggningar. [7]  

Strålskyddslagen säger att den som ansvarar för en verksamhet ska också vidta åtgärder för att 
se till att strålskyddet erhålls. Denne är skyldig att återkommande ha utbildningar i 
grundläggande strålskydd till de som kan komma i kontakt med strålning. Även fördjupade 
utbildningar för de som arbetar med hanteringen av ett larm, till exempel driften av 
övervakningssystem, genomsökning av lasten, mätningar, kommunikation med SSM. 
Arbetstagarna är också skyldiga att använda den avsedda skyddsutrustningen som finns 
tillgänglig. [7] 

13 § i Strålskyddslagen beskriver följande: 
”Den som bedriver eller har bedrivit verksamhet med strålning ska svara för att det radioaktiva 
avfall som förekommer i verksamheten  
1. hanteras och, när det behövs, slutförvaras på ett från strålskyddssynpunkt tillfredsställande 
sätt ” [12] 

Enligt Strålskyddslagen 20 §, krävs det tillstånd för att bland annat transportera, överlåta, 
upplåta, inneha eller återanvända ett radioaktivt ämne eller ett material som innehåller 
radioaktiva ämnen. [12] 

2.3.2 SSMFS 2010:2 – För verksamhet med öppna strålkällor 
Denna föreskrift reglerar hur verksamheter med öppna strålkällor används, t.ex. på sjukhus och 
laboratorier. Föreskriften har bestämt att doshastigheten på ytan av en avfallsförpackning som 
kommer från sådana verksamheter och överlämnas till förbränningsanläggningar inte får 
överstiga 5 µSv/h. Det är baserat på att både människor eller miljö är skyddade. Detta avfall har 
ett lågt aktivitetsinnehåll och är tillåtet att förbränna. Det kan dock ge utslag i en portal. Då 
måste det först undersökas för att säkerställa att det rör sig om öppna källor med tillräckligt låg 
aktivitetsnivå att de kan undantas från larmet portalen gav. [7]  

Enligt erfarenheter som samlades in utgjorde den största källan till larm sjukhusavfall. Det kan 
exempelvis vara avfall som kommer direkt från patienter, exempelvis blöjor. Dessa har 
tillräckligt låga nivåer av strålning, att de inte behöver märkas. De har kort halveringstid och är 
inga problem ur strålskyddssynpunkt. Dessa behöver endast klinga av till dess att den når 
acceptabla nivåer. [7] 
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2.4 Identifiering av radioaktiva strålkällor  
Ett radioaktivt avfall kan vara i gas, flytande eller fast form. Detta gör det svårt att själv avgöra 
om ett föremål är radioaktivt. För att kunna mäta om ett ämne eller material är radioaktivt kan 
en specifik mätutrustning användas, exempelvis radiakportaler. Dessa beskrivs mer i kapitel 
2.4.1 Radiakportal.  

En del strålkällor kan finnas i en tät kapsel som är placerad i en utrusning till 
transportbehållare, dessa kallas slutna strålkällor. Att strålningen är inkapslad gör att 
strålningen är svag på utsidan, men hög på insidan. Även metallskrot och annat material som 
jordmassa kan vara förorenade med radioaktivitet. Ett exempel på en sådant material kan vara 
rör eller andra större metallkomponenter från processindustri, där stora volymer vatten 
hanterats där naturligt förekommande radioaktivitet har förekommit i vattnet. [13] 

2.4.1 Radiakportal 
En radiakportal är en portal med monitorer som mäter joniserande strålning, exempelvis då en 
lastbil behöver undersökas innan dess innehåll lastas av i en avfallshall. Mätningen sker genom 
att radiakportalen är placerade på varsin sida av en väg, där lastbilen sedan åker mellan. En last 
som innehåller material med gammastrålning är lätt att detektera. Det är dock svårare att 
detektera alfa- och betastrålning, då den strålningen är skärmad och inte tar sig igenom lika 
mycket material som gammastrålning. Alfa- och betastrålning förekommer många gånger i 
kombination med gammastrålning, alternativt sekundär strålning som går att detektera vid 
starkare källor. [7] 

Radiakportalen som har installerats på Händelöverket heter Radcomm och kan detektera 
gammaisotoper med en energimängd i spannet 18 KeV till 3.0 MeV [7]. Hittills har alla 
radiakportaler krävts ett handburet mätinstrument som kompletterar radiakportalerna. Dessa 
används för att vidare hantera ett positivt larm. Dock kommer inte detta krävas på 
Händelöverket, då de har införskaffat radiakportaler med ny teknik. Dessa kan detektera vad 
för slags strålning som finns i lasten och var den befinner sig. [14] 

2.4.2 Nivåer för strålning och åtgärder 
För att dra gränser för acceptansnivåer, jämförs strålningen med bakgrundsstrålningen. Den 
genomsnittliga bakgrundsstrålningen i Sverige är mellan 0,05 till 0,3 µSv/h, lämplig nivå att 
jämföra är 0,1 µSv/h. Om en lastbil larmar med en stråldos på dubbelt så mycket som 
bakrundsnivån, alltså 0,2 µSv/h, rekommenderar Avfall Sverige att följande åtgärder som 
beskrivs i Tabell 2, bör göras. [7] 

Tabell 2 - Beskrivning av klassning och åtgärdsnivåer 

Förhållande till bakgrundsdosen, 
mätt i µSv/h  

Åtgärdsnivå 

Doshastigheten <0,2 Ingen åtgärd: Avfallet kan förbrännas 

1: 0,2 ≤ doshastighet <2 1: Undersökning 

2: 2 ≤ doshastighet <20 2: Undersök med försiktighet 

3: doshastighet ≥20 3: Fordonet med last bör spärras av direkt 

[7] 

Åtgärdsnivå 1 – 3: 

• Informera föraren, då fordonet kan behöva behållas på anläggningen. 

• Kommunikation med leverantör samt transportbolag. 

• Samtala om händelsen med ansvarig driftpersonal, säkerhetschef och ansvarig för 
kontakt med avfallsleverantör. 
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• Klargöra att föraren inte bidrar till en ökad strålning, om personen genomgått 
sjukhusbehandling med hjälp av strålning (bland annat cancerbehandling). [7] 

Åtgärdsnivå 1 och 2: 

• Innan fordonet flyttas, ska mätning ske. Om strålningsnivån understiger 20 µSv/h kan 
materialet förflyttas manuellt.  

• Lasten ska tippas på ett avsett område. När detta görs, kan stråldosen ändrats och blivit 
starkare. Om den någon gång överskrider 20 µSv/h ska området spärras av och SSM 
ska kontaktas.  

• Kontrollera vilken typ av isotop det rör sig om och då kunna klargöra strålkällans 
ursprung och halveringstid. Därefter kan ett beslut tas om förvaring kan göras på 
anläggningen för att det ska avklinga innan förbränning eller om en tredje part ska 
hantera detta. Här rekommenderas dialog med SSM.  

• Kontrollera fordonet, för att säkerställa att fordonet inte bidrar till en ökad strålning. 
Om fordonet har en strålningsnivå på över två gånger bakgrunden, alltså 0,2 µSv/h, får 
detta fordon inte användas förrän SSM har kontaktats. [7] 

Åtgärdsnivå 2: 

• Extra försiktighet krävs när personalen rör sig i närheten av fordon och tippad last. 

• Skyddsutrustning krävs för de som utför mätningar. Engångsoverall och handskar ska 
finnas på plats. Skoskydd på skor avsedda för industriellt arbete krävs för att undersöka 
lasten. Halvmask med utandningsventil krävs också. [7] 

Åtgärdsnivå 3: 

• Behöver inte verifiera larmet med handinstrument. 

• Avspärrning av fordon tillsammans med last bör göras direkt.  

• SSM och Tjänsteman i beredskap (TiB) för radiologiska händelser ska kontaktas direkt 
via 112. [7] 

Sannolikheten att åtgärdsnivå 3 händer är liten. [7] 

2.4.3 Handlingsplan för hantering av radioaktivt avfall 
I rapporten som Avfall Sverige tagit fram med hjälp av ÅF Industry, har de gett förslag på en 
handlingsplan. Denna handlingsplan finns beskriven som ett flödesdiagram, se Bilaga 2. Det 
som behövs för att hantera en last som har larmat är ett område för att tippa lasten, som bör 
vara under tak och markyta, samt en plats för att förvara det eventuella radioaktiva materialet.  
[7] 

SSM har gett ut rekommendationer för hur ett larm från ett fast detektorsystem ska hanteras. 
Vid larm ska följande göras: 

1. Mät igen, larmar den igen är det ett skarpt larm. 
2. Om det inte larmar den andra gången, kör igenom en tredje gång. Larmar den, anses 

det vara ett skarpt larm. Om den inte larmar kan lasten hanteras som icke radioaktiv.  
3. Vid två larm ska lasten köras vidare till den förbestämda plats där närmare mätningar 

kan göras enligt följande: 
a. Mät med handinstrument. Börja med där föraren sitter, därefter på flera 

ställen längst fordonets utsida (handinstrumentet rekommenderas att mäta i 
µSv/h). 

b. Tippa lasten för att fortsätta med manuell genomsökning. 
c. Placera fordonet mer än 25 meter från den tippade lasten och undersök 

lastutrymmet med hjälp av handinstrumenten. Om strålningsnivån är mer än 
dubbelt så stor som bakgrundsstrålningen bör SSM kontaktas.  

d. Mät med handinstrument den tippade lasten. Är strålningsnivån högre än 20 
µSv/h på någon plats ska området spärras av och SSM ska kontaktas. [15] 
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För att fortsätta mätningarna manuellt rekommenderar SSM att följa detta tillvägagångssätt: 

1. Maximalt två personer bör arbeta med genomsökningen och de bör använda 
skyddsoverall, andningsskydd och handskar.  

2. Varje föremål bör mätas innan något flyttas. Om strålningsnivån är mindre än 20 µSv/h 
kan föremålet flyttas manuellt.  

3. Om ett föremål hittas som avger strålning, ska denna avlägsnas/avskärmas så den inte 
stör resterande mätningar.  

4. Om strålningen kommer ifrån vätskor eller pulver är det viktigt att hantera dessa så att 
det inte sprids till resterande last.  

5. När det inte finns någon radioaktivitet kvar i lasten, bör denna köras igenom ytterligare 
en gång för att säkerställa att all radioaktivitet har eliminerats. 

6. Radioaktiva ämnen ska förvaras oåtkomliga för obehöriga. Strålningsnivån får inte 
överstiga 20 µSv/h där någon tillfälligt uppehåller sig och den får inte överstiga 2 µSv/h 
där någon stadigvarande vistas.  

7. Förvaringen ska vara märkt med: 
a. Varselsymbol för joniserande strålning, se Figur 2 
b. Texten ”Förvaringsplats för radioaktiva strålkällor” 
c. Namn och telefonnummer till den som ansvarar för förvaringsplatsen 

8. En händelserapport ska skickas till SSM inom en vecka. [15] 

 [16] 

Figur 2 - Symbol för joniserande strålning 

2.5 Hantering av radioaktivt avfall 
Nedanför beskrivs hur hanteringen av låg- och medelaktivt avfall ser ut, se Figur 3, samt 
högaktivt avfall, se Figur 4. De anläggningar som återstår att byggas är markerade med orange 
pil. Låg- och medelaktivt avfall omfattar avfall från icke kärnteknisk verksamhet och högaktivt 
avfall omfattar avfall från kärnteknisk verksamhet. [17] 

 

Figur 3 - Beskrivning av logistisk hantering av låg- och medelaktivt avfall 

 

Figur 4 - Beskrivning av logistisk hantering av högaktivt avfall 
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2.5.1 Ansvar för hantering av radioaktivt avfall 
Radioaktivt avfall kan förekomma på olika sätt, exempelvis där radioaktiva ämnen används så 
som i kärnkraftverk eller kassering av brandvarnare. För att det ska hanteras på ett sätt så att 
miljön eller människan inte skadas av strålningen, ansvarar SSM för hanteringen. De tar fram 
föreskrifter som reglerar detta samtidigt som de granskar hur verksamheter hanterar avfallet. 
De kontrollerar också att reglerna följs. [18] 

Det finns krav på att alla länder som är EU-medlemmar ska ha en nationell plan för hur 
hanteringen av radioaktivt avfall ska se ut. Planen ska innehålla vilka typer av radioaktivt avfall 
som kan uppstå, hur det ska hanteras, hur transporter och slutförvaring sker och vem som har 
det yttersta ansvaret för att det sker säkert med avseende på strålsäkerhet. [19] 

2.5.2 Hantering av radioaktivt avfall från kärnteknisk verksamhet 
Hanteringen av radioaktivt avfall från kärnteknisk verksamhet ska ske på ett strålsäkert sätt 
och varierar beroende på: 

• Hur radioaktivt det är och vad det är för typ av avfall 

• Hur det ska hanteras hos avfallsproducenten och vid slutföringen 

• De föreskrifter som bestämmer hur avfallet får transporteras 

• Om det finns ett aktuellt slutförvar för avfallet 

Oavsett måste hanteringen ske på ett strålsäkert sätt så att miljön eller människan inte kommer 
till skada. I de fall som slutförvaring saknas, kan mellanlagring ske i form av bassänger, tankar 
eller liknande typer av behållare. [20] 

2.5.3 Hur olika strålkällor hanteras  
Slutförvaringen av avfallet beror på hur aktivt det är. Mycket lågaktivt avfall deponeras i 
markförsvar vid anläggningarna, om de är kärntekniska. Kortlivat låg- och medelaktivt avfall 
ska, om det kommer från kärntekniska anläggningar, skickas i behållare till slutförvaret för 
kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Långlivat låg- och medelaktivt avfall kommer 
främst från inre reaktordelar (alltså inte från icke kärnteknisk verksamhet) och denna kan inte 
förvaras i SFR. Först mellanlagras detta vid de kärntekniska verksamheterna, till dess att det 
omhändertas för slutförvar för långlivat radioaktivt avfall (SFL). Högaktivt avfall kommer från 
kärnbränsle som använts från kärnkraftverk. Detta avfall innehåller både kortlivade och 
långlivade radioaktiva ämnen. [20] 

2.5.4 Slutförvaring av kortlivat radioaktivt avfall  

I närheten av Forsmarks kärnkraft ligger slutförvaring av kortlivat radioaktivt avfall (SFR), där 
slutförvaras låg- och medelaktivt radioaktivt avfall, se Figur 3. Avfall som förvaras här, har 
relativt kort halveringstid. Anläggningen ligger 50 meter under Östersjöns botten och kan 
förvara 63 000 kubikmeter avfall. Anläggningen består av fyra 160 meter långa bergsalar och 
ett bergrum med en 50 meter hög betongsilo, där det medelaktiva avfallet kan förvaras. [21] 

Av det radioaktiva avfall som förvaras på SFR har det mesta anlänt från kärnteknisk verksamhet 
i Sverige. Det kan exempel vara filter som samlat upp radioaktiva ämnen i reaktorns vatten, 
verktyg eller skyddskläder. Det förvaras även en del radioaktivt avfall som ankommer från icke 
kärnteknisk verksamhet, närmare bestämt tar de emot 10–20 kubikmeter av detta avfall, 
exempelvis från sjukvården, veterinärvården, forskning och industrin. [21] 
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3 Metod  
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av i studien använda angreppssätt med referenser. 
Kapitlet avslutas med att beskriva vilka analysmetoder som använts för resultat. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I Figur 5 beskrivs de datainsamlingsmetoder som har tillämpats för att samla in den 
information som krävts för att besvara respektive frågeställning. Metoderna valdes för att få en 
heltäckande information av litteratur, kunskap och erfarenheter.  

För att upprepa studiens frågeställningar, beskrivs de återigen nedan: 

1) Hur ser den nuvarande avfallslogistiken ut på Händelöverket? 
 

2) Vad finns det för lagar och rekommendationer för en förbränningsanläggning vad 
gäller hantering av radioaktivt avfall?  
 

3) Hur hanterar andra förbränningsanläggningar radioaktivt avfall, från detektion till 
sluthantering samt slutförvaring?  

 

Figur 5 - Beskriver koppling mellan frågeställningar och metoder av datainsamling 

3.2 Fallstudie 
En fallstudie har gjorts av Händelöverket där ett antal andra förbränningsanläggningar har 
studerats. Förbränningsanläggningarna som studerades var Sysav, Mälarenergi och Eskilstuna 
Strängnäs Energi & Miljö. Dessa företag använder sig av radiakportaler i dess vardagliga 
logistikhantering, på samma sätt som E.ON kommer göra. Därför studerades dessa företag för 
att sedan ta fram lösningsförslag på en fungerande hantering för E.ON, genom företagens 
erfarenheter och lärdomar.   

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Kvalitativa intervjuer och samtal 
I Figur 5 beskrivs det att intervjuer och samtal har använts som datainsamlingsmetod för att 
besvara alla tre frågeställningar. Detta för att få information och erfarenheter som inte finns 
dokumenterad.  Stor del av studien har varit uppbyggd av intervjuer, då det inte finns tillräckligt 
mycket dokumenterad information kring ämnet. 

Kvalitativa intervjuer fördes med Supply Chain Manager och Miljösamordnare på E.ON. Dessa 
intervjuer var uppbyggda som semistrukturerade, vilket betyder att intervjuerna styrs mer som 
ett samtal och att ett antal teman förbereddes innan intervjun för att styra samtalet. Den 
intervjuade fick också ett brett svarsområde, där de fick berätta vad de har för erfarenheter och 
kunskap kring ämnet [22]. För att sedan kartlägga det övergripande flödet av det ankommande 
avfallet, fördes diskussioner med Supply Chain Manager och kunniga på E.ON.  

Vidare har en kvalitativ intervju utförts med en utredare för avfall och transport på SSM för att 
klargöra vad de ställer för krav på hanteringen av radioaktivt avfall för 
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•Litteraturstudie

Frågeställning 2

•Kvalitativ intervju
•Litteraturstudie

Frågeställning 3

•Kvalitativa intervjuer
•Litteraturstudie
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förbränningsanläggningar samt vad de har för föreskrifter och lagar. Innan intervjun 
förberedes frågor som skickades till den intervjuade, se Bilaga 3. Själva intervjun var även 
denna uppbyggd som ett samtal, för att den intervjuade ska få ett brett utrymme att svara.  

För att ta reda på hur andra värmekraftverk hanterar denna logistiska hantering, alltså för att 
besvara frågeställning tre, har ytterligare tre intervjuer genomförts med personer från 
Mälarenergi, Eskilstuna Energi & Miljö och Sysav. Dessa hade ett antal förberedda frågor som 
skulle besvaras under intervjuerna för att garantera att samma information samlades från alla 
värmeverk, se Bilaga 4. 

3.3.2 Observationer  
Utöver samtal, intervjuer och dokument har även ett fåtal observationer gjorts. Dessa 
observationer utfördes i samband med att besvara den första frågeställningen för att identifiera 
E.ON:s flöde på Händelöverket. Tillsammans med diskussioner och samtal med kunniga, har 
denna information applicerats genom att observera delar av det faktiska flödet. Det gav en 
förståelse om hur flödet faktiskt ser för att kunna sammanfatta det i denna rapport. 

3.3.3 Litteraturstudie  
En litteraturstudie har utförts och sammanfattats i Kapitel 2 Teoretiskt ramverk. Detta skapar 
en teoretisk grund för ämnet och innehåller det som krävs för att utföra studien. Den innefattar 
grundteorier om strålning, hur radioaktivitet identifieras i en last, lagar och 
rekommendationer, samt hur det radioaktiva avfallet ska hanteras. Litteratur har eftersökts 
genom böcker om strålning och hur det påverkar omvärlden. Även strålskyddslagen och SSM 
har använts som hjälpmedel, samt tidigare rapporter från Avfall Sverige.  

3.4 Analysmetoder för resultat  
I kapitel 4 Empiri kommer den data och information som har samlats in under genomförandet 

av studien att presenteras, vilket framförallt är den informationen som samlades in genom de 

intervjuer som genomförts. Informationen kommer att presenteras i samma ordningsföljd som 

frågeställningarna är uppställda för att få en god struktur.  

Denna information kommer sedan att analyseras i kapitel 5 Analys och resultat. Här kommer 

den information som samlades in under datainsamlingen jämföras och analyseras tillsammans 

med den information som samlades under litteraturstudien, som finns presenterad i kapitel 2 

Teoretiskt ramverk. För att strukturera analysen kommer denna att delas upp i tre delkapitel, 

baserade på studiens frågeställningar: 5.1 Händelöverkets nuvarande avfallslogistik, 5.2 

Lagar och rekommendationer för en förbränningsanläggning och 5.3 Hantering av 

radioaktivt avfall. Analysen kommer ske med kopplingar till insamlad empiri och litteratur 

genom att referera till tidigare kapitel.   
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4 Empiri  
Kapitlet ger en beskrivning av rådande förhållanden kopplade till problembeskrivningen. 

4.1 Nulägesbeskrivning av flöde på Händelöverket 
Figur 6 beskriver det övergripande flödet över avfallet från att det ankommer till anläggningen 
tills dess att det förbränns och blir till el och fjärrvärme.  

Figur 6 - Flödesbeskrivning av det avfall som ankommer till Händelöverket 

Avfallet anländer till Händelöverket genom två alternativ: lastbil eller färja. Det avfall som 
anländer via lastbil kommer ifrån Norrköpings Kommun, samt angränsande länder exempelvis 
Norge. Det som anländer via färja kommer från andra länder i Europa, exempelvis England och 
Irland. De tar inte in något avfall som kommer direkt från något sjukhus i närheten. De kan 
dock inte garanteras att övrigt avfall så som hushållsavfall, inte innehåller avfall från 
sjukvården. Innan avfallet tas tillvara vägs fordonet med avfallet för att sedan tippas ner i 
avfallshallen. I avfallshallen hämtas sedan avfallet med hjälp av en gripklo och transporterar 
det till nästa operation. [23] [24] 

Efter avfallshallen börjar processen med att krossa avfallet till små delar. Det är två krossar som 
gör detta, en primärkross följt av en sekundärkross. Efter varje kross finns också en magnet för 
att separera metallskrot från avfallet. Här transporteras avfallet på gummiband framåt. Efter 
den andra magneten hamnar det krossade avfallet i A-ladan. Detta är ett slags mellanlager där 
avfallet ligger i genomsnitt en dag. Här finns alltså ett dygnsbehov av avfall, om något av de 
tidigare stegen skulle gå sönder eller andra komplikationer skulle inträffa. Längst ner i A-ladan 
finns det två horisontella skruvar, se Figur 7, som matar ner avfallet ner på gummiband för 
vidare transport till Panna 14 och 15. Där förbränns avfallet för att bli till fjärrvärme och el. [24]  

Ankommande 
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Figur 7 - Beskrivning av flödet mellan A-ladan och Panna 14 och 15 

4.2 Uppstart av radioaktivitetskontroller 
För att garantera att radioaktivt avfall inte förbränns, införs radioaktivitetskontroller. Detta 
görs med hjälp av radiakportaler, vilket beskrivs mer i kapitel 2.4.1 Radiakportal. Dessa 
kontroller införs i samband med vägning av lastbilen innan avfallet hamnar i avfallshallen. 
Radiakportalen Radcomm, som E.ON har valt att installera, mäter strålningen och jämför 
denna med bakgrundsstrålningen. Vad som är nytt för denna portal är att den också läser av 
vad för slags isotop och strålning det rör sig om samt var på lasten det radioaktiva materialet 
befinner sig. Denna teknik är helt ny och E.ON är först i världen med att installera den. Företag 
som använder en annan version av Radcomm behöver använda handinstrument för att avläsa 
vad det rör sig om för strålning och för att kunna identifiera var den befinner sig på lasten. [14]  

E.ON har valt att sätta gränsen för när radiakportalen ska larma på fem gånger 
bakgrundsstrålningen, vilket beskrivs i kapitel 2.2.2 Viktiga begrepp och storheter. Det betyder 
om strålningen är fem gånger mer än bakgrundsstrålningen eller mer får lasten inte åka vidare 
in på anläggningen och tippa avfallet i avfallshallen. Vid larm måste lastbilen åka igenom 
radiakportalerna ytterligare två gånger för att säkerställa att det rör sig om ett skarpt larm. Om 
det larmar två av tre gånger, anses larmet vara skarpt. Larmar det endast en av tre gånger anses 
det vara ett felaktigt larm och då är lastbilen godkänd att tippa lasten i avfallshallen. Är det ett 
skarpt larm, ska lasten tippas på en specifik avgränsad plats på området. Det saneringsföretag 
som E.ON har avtal med kommer sedan att undersöka avfallet för att identifiera strålkällan och 
separera den från övrigt avfall. Då denna radiakportal redan vid första avläsningen har 
identifierat vad för slags isotop som finns i avfallet, har en handlingsplan redan kunnat 
upprättats. Om det är en strålkälla som E.ON inte kan hantera kommer Cyclife AB kontaktas. 
Cyclife arbetar bland annat med att hantera icke kärntekniskt avfall, alltså låg- och medelaktivt 
radioaktivt avfall. [14]  

4.3 Rekommendationer och krav 

4.3.1 Rekommendationer från SSM 
Att en verksamhet är tillståndspliktiga betyder att företaget kontinuerligt arbetar med joniserad 
strålning. Förbränningsanläggningar räknas inte som tillståndspliktiga. Det betyder att 
Strålskyddsmyndigheten (SSM) inte ställer några krav på att förbränningsanläggningar 
behöver några kontroller utav radioaktivitet enligt lag. Därför finns det heller inga lagar eller 
krav på hur förbränningsanläggningar ska hantera eventuella larm av radioaktivitet i avfallet. 
Dee lagar som Rolén beskrev i intervjun är de två lagar som beskrivs i kapitel 2.3 Lagar om 
strålning, varav en är en föreskrift. Denna föreskrift är riktad mot hur tillståndspliktiga 
verksamheter ska hantera deras radioaktiva avfall på ett korrekt sätt. Den är alltså inte tillämpar 
på förbränningsanläggningar som inte är tillståndspliktiga. De lagar som måste tillämpas är 
dock Strålskyddslagen som beskrivs i kapitel 2.3.1 SFS 1988:220 Strålskyddslagen [25]. 

Att förbränningsanläggningar väljer att installera radiakportaler är relativt nytt för SSM, vilket 
gör att de inte har så mycket erfarenhet kring området än. När en förbränningsanläggning 
installerar radiakportaler, har de på något sätt räknat med att radioaktivt avfall kommer att 
uppstå. SSM har tagit fram specifika villkor som är riktade mot förbränningsanläggningar, 
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vilket går att ansöka om. Dessa villkor gör det möjligt för förbränningsanläggningar att 
mellanlagra avfallet på anläggningen. Dessa villkor innehåller följande:  

• Vid larm ska en händelserapport skickas in till SSM, där det ska beskrivas vad som har 
inträffat, vilka mätvärden som har fåtts och bild på materialet.  

• Om ett företag vill skicka tillbaka det radioaktiva avfallet till leverantören, måste lagen 
om transport av farligt gods följas. I de flesta fall är det olagligt att skicka tillbaka 
radioaktivt avfall. I vilket fall ska detta ske i kontakt med SSM.  

• En lämplig förvaring för det radioaktiva avfallet. Denna förvaring ska vara avskärmad 
samt otillgänglig för obehöriga. Stråldosen får inte överskrida 20 µSv/h där någon 
tillfälligt uppehåller sig och 2 µSv/h där någon stadigvarande vistas. Förvaringen ska 
ske på ett sådant sätt att människor och miljö skyddas mot skadlig verkan av strålning.  

• Förvaringen ska märkas korrekt. Det ska finnas markering och text som uttrycker att 
det är en förvaringsplats för material med radioaktiv strålning. Det ska också finnas ett 
namn och telefonnummer till en ansvarig person, ifall brand eller olycka skulle uppstå 
och någon behöver veta vad som förvaras där just nu.  

• En organisation på företaget som avgör vem som är ansvarig för varje del av 
radioaktivitetskontrollerna. Vem det är som ska skicka in händelserapporter och vem 
har kontakt med SSM exempelvis.  

• Personalen som ska arbeta med radioaktivitetskontroller ska ha rätt kunskap och 
utbildning för att kunna hantera arbetet.  

• En handlingsplan innehållande rutiner om hur ett eventuellt larm ska hanteras.  

• En förteckning med uppgifter om vad för radioaktivt material det finns i förvaring på 
anläggningen.  

Viktigt att veta är att dessa inte är lagar, utan endast rekommendationer från SSM. Ska 
mellanlagring ske på anläggningen krävs dock dessa villkor i form av ett tillstånd från SSM. [25] 

4.3.2 Förändringar vid nya strålskyddslagen 
Den 1 juni 2018 kommer en ny strålskyddslag att träda i kraft, vilket gör att delar av detta kan 
komma att påverkas och förändras. I dagsläget finns det ingen information om vad som 
kommer att förändras. Det som gäller idag är i alla fall att 13 §, som beskrevs i kapitel 2.3.1 SFS 
1988:220 Strålskyddslagen, att allt radioaktivt avfall måste tas tillvara på ett sådant sätt att det 
inte skadar naturen eller människorna. Hur detta ska göras beskrivs sedan i föreskrifter som 
SSM tar fram och det skiljer sig beroende på vad det gäller för verksamhet. Idag finns inga 
föreskrifter om vad en förbränningsanläggning bör göra. [25] 

I samband med att den nya strålskyddslagen träder i kraft, planerar SSM att ta fram en handbok 
med rekommendationer om hur larmen ska hanteras i en radiakportal. Detta arbete har de 
börjat med genom att lära sig från förbränningsanläggningar som installerat dessa 
radiakportaler tidigare. [25] 

4.3.3 Herrelöst radioaktivt avfall 
Om det inte går att identifiera var det radioaktiva avfallen kommer ifrån, är detta herrelöst. Det 
är då viktigt att ämnet tas tillvara på anläggningen och att handlingsplanen följs för hantering. 
Det är alltså inte tillåtet enligt transportregelverket att skicka tillbaka avfallet med vändande 
last, alltså direkt när avfallet har larmat som radioaktivt. För att få skicka tillbaka ett radioaktivt 
avfall krävs dokumentation om vad det är för avfall, det räcker alltså inte med att det har gett 
utslag i en radiakportal. För att få transportera ett radioaktivt avfall på allmän väg krävs först 
kontakt med SSM, där en säkerhetsrådgivare behöver utreda fallet. [25] 

Ifall det anländer radioaktivt avfall som är herrelöst, kan företag ansöka om hjälp i form av 
bidrag från SSM. Dessa bidrag ska stå för kostnader för att ta tillvara på avfallet. [25] 
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4.4 Sysav 
Följande information kommer från intervjun som gjordes med Sysav i Malmö. Den intervjuade 
var Jonas Wehlin som är verksamhetsutvecklare på företaget.  

4.4.1 Bakgrund 
Sysav är det företaget som har mest erfarenhet av de företag som har ingått i fallstudien. De 
installerade deras första radiakportal år 2011 och har sedan dess installerat ytterligare två till. 
Totalt har de alltså tre stycken radiakportaler där vardera är installerad i samband med en våg 
för inkommande avfall. De har i genomsnitt 2–3 larm i månaden och de har själva utarbetat en 
god rutin på hur larmen ska skötas.  

Anläggningen har både förbränning av avfall samt återvinning och de tar emot allt slags avfall, 
exempelvis hushållsavfall, sjukhusavfall och industriavfall. De tar även in importavfall från 
bland annat England. De tar tillvara på allt avfall de får in och förbränner det som går att 
förbränna. Resterande avfall som inte går att förbränna tas tillvara och förses vidare till andra 
återvinningsföretag, exempelvis metaller.  

4.4.2 Handlingsplan 
Den handlingsplan som de har upprättat är anpassad för deras anläggning samt deras 
radiakportaler. Deras portaler mäter i enheten cps, vilket beskrivs i kapitel 2.2.2 Viktiga 
begrepp och storheter. Gränserna för vad som går att förbränna har de tagit fram själva och går 
därför inte att jämföra med andra radiakportaler. Enligt Wehlin är den största utmaningen att 
hitta rätta gränsnivåer för sin specifika portal. På Sysav har de driftpersonal som arbetar som 
avfallskontrollanter. De ansvarar för vågen in till anläggningen, vilket betyder att de också 
ansvarar för radiakportalerna och hanteringen av ett eventuellt larm.  

Det första som händer vid ett larm är att lastbilen får köra igenom en annan radiakportal för att 
säkerställa att det rör sig om ett riktigt larm. Larmar det även då anses det vara ett skarpt larm. 
Då söker avfallskontrollanterna igenom lastbilen med en Gammaspektrometer, en slags 
handdetektor, för att kolla vilken isotop det är. När isotopen är identifierad behövs ett 
ställningstagande göras, då det finns ett antal alternativ att välja mellan. Om isotopen har en 
låg aktivitet handlar det ofta om sjukhusavfall. Dessa har kort halveringstid så Sysav väljer att 
hantera det som ett vanligt avfall och transportera det vidare till förbränning. Aktiviteten hinner 
klinga av innan den hinner förbrännas och är alltså ingen fara för miljö eller människor. Då 
behövs heller ingen händelserapport skickas till SSM.  

Har isotopen en längre halveringstid eller om den har en hög aktivitet är dock hanteringen mer 
komplicerad. Då tippas lasten på en specifik utvald plats, där det radioaktiva avfallet sedan 
separeras från övrigt avfall med hjälp av en plockmaskin. Det radioaktiva materialet lastas 
sedan om i en container och låter den stå för att aktiviteten ska klinga av. Här behöves ett 
tillstånd från SSM för att förvara materialet på anläggningen, vilket beskrivs i kapitel 4.3.1 
Rekommendationer från SSM. Här är det viktigt att varje fall drivs enskilt så ansvariga har 
kontroll över vad som förvaras på anläggningen. Sysav väljer att förvara radioaktivt avfall i 
containrar, där det längsta materialet har legat i upp till 1–2 år. Därefter skickas 
händelserapport till SSM. Personalen utför mätningar efter en viss tid för att kontrollera om 
avfallet går att förbränna. Om aktiviteten har klingat av tillräckligt mycket att det går att 
förbränna, lastas det om på en lastbil. Då körs det igenom radiakportalerna en sista gång för att 
säkerställa att aktiviteten klingat av tillräckligt mycket. Sedan transporteras det in för att 
förbrännas.  

Om avfallet har en lång halveringstid kan en tredje part tas in för att få hjälp att hantera detta, 
vilket är Cyclife. Kostnaden för detta ligger mellan 80 000 – 90 000 kr för ett par kilogram. Är 
det en herrelös strålkälla kan företag ansöka om bidrag från SSM, dock tar handläggningen av 
detta mellan 1–2 år. Kan personalen identifiera var det radioaktiva avfallet kommer ifrån och 
det har för lång halveringstid för dem att hantera, ska leverantören stå för eventuella 
hanteringskostnader av strålkällan. Det står tydligt i avtalen till leverantörerna att avfallet ska 
vara fritt från strålning och att leverantören ska ge ersättning för hantering av ett eventuellt 
radioaktivt avfall.  
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4.4.3 Övriga erfarenheter 
När Sysav började med radioaktivitetskontroller ville de gärna höja gränserna så portalerna 
endast känner av de med högre aktivitet. Det som hittades då var framförallt det avfall som 
anländer från sjukhus, det med lite högre aktivitet men kort halveringstid. Det är detta avfall 
som hinner klinga av innan det förbränns. Sänks gränserna fångas även de slutna strålkällorna. 
Dessa är större chans att missa när gränserna höjs, då de är byggda att strålningen inte ska 
märkas på utsidan. Ett exempel på en sådan strålkälla är en röntgenmaskin. Den använder 
elektromagnetisk strålning men strålar inte när den inte används. Därför är den heller inte 
farlig när den inte används, då strålningen finns inkapslad i maskinen. Det är dessa slutna 
strålkällor som är viktiga att upptäcka innan förbränning, då dessa ofta har hög strålning i den 
slutna källan. Hamnar en sådan i krossen som finns på Händelöverket, kommer anläggningen 
utsättas för farlig strålning som kan skada arbetsmiljön. Det kommer också krävas sanering av 
anläggningen, vilket blir dyrt. Risken att en inkapslad strålkälla kommer till anläggningen är 
liten, men inte obefintlig.  

Något som också är svårt för vågansvariga är att se till att lastbilschaufförerna kör med rätt 
hastighet genom portalen. Den tillåtna hastigheten är 5 km/h, vilket är väldigt svårt att hålla. 
Kör lastbilen för fort hinner inte portalen med att mäta och detektera en eventuell radioaktiv 
strålkälla och då behöver lastbilen köra igenom igen. Det är också viktigt hur personalen 
hanterar lastbilschaufförerna vid ett larm. Att de får rätt information om vad som har hänt och 
vad som kommer att hända. Chauffören får ett dokument med information samt ett 
ärendenummer så företaget kan följa upp om vad som händer sedan. Chauffören får också 
lämna kontaktuppgifter om det visar sig att strålningen är så pass hög att ytterligare 
undersökning av lastbilen och chauffören kommer behövs göras.  

Från den erfarenhet som Sysav har samlat sedan 2011, ankommer större delen av radioaktivt 
avfall från Sverige. Av det avfall som de importerar från exempelvis England är det nästan alltid 
kontrollerat och sorterat. Är det dock sjukhusavfall eller liknande med i lasten, hinner det 
nästan alltid att klinga av innan det kommer till Sverige. Om det skulle larma från importerat 
avfall, anser Wehlin att det är allvarligt och något som verkligen inte ska förbrännas.  

4.5 Mälarenergi 
Följande information kommer från intervjun som gjordes med Mälarenergi. Den intervjuade 
var Peter Ottosson som är produktionsingenjör på avdelningen för värme, produktion och 
kraftvärme. 

4.5.1 Bakgrund 
Mälarenergi har aktivt använt sina radiakportaler i tre år och har totalt haft cirka 25 skarpa 
larm. Implementeringen av radiakportalerna blev lång för företaget, totalt cirka ett år. I början 
var det många frågetecken kring hanteringen, exempelvis vad de ska göra vid larm och vem som 
bär ansvar för avfallet. Idag har de tre stycken radiakportaler och har börjar kolla på att 
installera en fjärde. Dessa är placerade i samband med vågarna in på anläggningen. Två på 
framsidan för ankommande lastbilar och en på baksidan, där lastbilar kommer med importerat 
avfall. Av det avfall som ankommer till Mälarenergi är 50% importerat avfall, resterande avfall 
från Sverige kommer från vanligt hushåll och industrier.  

4.5.2 Handlingsplan 
När en lastbil kör igenom en radiakportal, kommer en av tre statusar visas. Vid grönt ljus är 
lasten godkänd och innehåller ingen strålning. Vid gult ljus har föraren kört för fort genom 
radiakportalen, maxhastigheten är 5 km/h. Vid rött ljus går en blinkande siren igång och då är 
det chaufförens ansvar att reagera. Idag har de ingen bom eller hinder som fälls ner, utan 
chauffören måste själv förstå att något är fel och inte åka vidare. Detta kommer Mälarenergi att 
ändra på när de hittar en lösning för hur det ska gå till. 

För att garantera ett skarpt larm ska lastbilen köra igenom ytterligare en gång. Larmar det två 
av tre gånger, anses det vara ett skarp larm. Då startar vågpersonalen mätningar och börjar 
närma sig lastbilen med hjälp av handinstrument. Om mätvärdena är tillräckligt låga för att 
kunna närma sig utan att skada personalen, börjar mätningarna göras där chauffören sitter. 
Detta för att garantera att den personen inte utsatts för någon fara. Sedan mäts resten av 
lastbilen för att identifiera vad lasten kan innehålla för slags strålning. Är det över 20 µSv anses 
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det vara så pass farligt för omgivningen, så att SSM ska kontaktas för att få rådgivning och hjälp 
med hanteringen. Vid värden under 20 µSv anses det säkert att flytta lastbilen för att fortsätta 
mätningarna. Står lastbilen kvar på vågen stoppar den upp för nya lastbilar som ska lasta av 
dess avfall. Efter förflyttning har skett så fortsätter mätningarna av lasten. Anses det vara ett 
skarpt larm som de inte vill ha kvar på anläggningen, ska containern lastas av från lastbilen. 
Går inte lasten att lossas från lastbilen behöver hela lastbilen vara kvar. Detta är viktigt då 
lastbilarna inte får köra omkring med farligt gods i lastbilen utan tillstånd på allmän väg. 
Därefter kontaktas leverantören av lasten och här slutar vågpersonalens ansvar. Platsen märks 
med farligt avfall och spärrar av så pass långt det behövs för att strålningen inte ska skada 
personalen på anläggningen.  

Mälarenergi har valt att överlåta ansvaret att ta hand om den aktiva strålkällan på leverantören 
i fråga. Då det står i deras avtal att avfallet ska vara fritt från strålning, vill de inte att deras 
personal ska hantera avfallet. Det är alltså upp till leverantörerna att separera strålkällan från 
resterande avfall och se till att det hanteras korrekt. Mälarenergi är villiga att tillhandahålla en 
plats och en lastmaskin för att hjälpa till med hanteringen. Det är dock upp till leverantören att 
kontakta någon med rätt kunskap för att skicka någon kunnig med rätt mätutrustning som kan 
hantera avfallet. I början funderade de över om de borde ta en avgift från leverantören och 
istället ta hand om det själva, då det står på deras anläggning och tar upp onödig plats. 
Mälarenergi ansåg dock att de vill förhindra att det ska hända fler gånger och att det är större 
chans att det inte händer igen ifall de låter leverantörerna själva hantera det faktiska problemet 
än att bara betala en engångsavgift. De rekommenderar leverantörerna att ta kontakt med 
Westinghouse i Västerås eller Studsvik som ligger en bit utanför Västerås, då de kan hjälpa till 
med hanteringen. Mälarenergi vill att denna hantering ska ske inom en vecka.  

Skulle det inte gå att identifiera var strålkälla kommer ifrån är det en herrelös strålkälla. Det är 
då en fördel om det är isotopen I-131, som används i sjukvården. Den har en halveringstid på 8 
dagar, se Bilaga 1. Då kan de förvara den på anläggningen i en container tills aktiviteten klingat 
av tillräckligt för att kunna förbränna den. Mälarenergi förvarar endast på anläggningen om det 
rör sig om max ett par månader. Är det en strålkälla med längre halveringstid, kontaktar de 
Cyclife för att få hjälp med hanteringen.  

4.5.3 Övriga erfarenheter 
Precis som Sysav, har Mälarenergi inte fått larm på det avfall som är importerat. De har alltså 
bara fått larm på det inhemska avfallet. De har problem med att förare kör för fort genom 
portalen. De har försökt förhindra detta genom att placera ut farthinder innan portalen. De 
anser att det har hjälpt till en viss del, men det är fortfarande ett problem som de arbetar med. 

Mälarenergi har införskaffat två handinstrument, vilket Ottosson även rekommenderar E.ON 
att göra. En gång per år ska nämligen handinstrumentet skickas till leverantören i Belgien för 
att kalibreras. Detta tar cirka 1–2 veckor. Det gör att företaget står utan något handinstrument 
under dessa veckor, vilket inte fungerar.  

Det enda fallet då de har fått ansöka om bidrag från SSM var när de fick in en glasampull med 
isotopen Ra-226, vilket har en halveringstid på 1600 år, se Bilaga 1. De fick då hjälp av SSM, 
där Studsvik fick hämta strålkällan och SSM tog kostnaderna. Det tog dock cirka två månader 
innan de blev av med källan från anläggningen. Under tiden var det Mälarenergis ansvar att 
förvara den.  

4.6 Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö   
Följande information kommer från intervjun som gjordes med Eskilstuna Strängnäs Energi & 
Miljö. Den intervjuade var Mattias Hellström som är projektledare och utredare på 
affärsområdet Återvinning.  

4.6.1 Bakgrund 
Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö (Esem) installerade första radiakportalet för 1,5 år sedan 
och har sedan dess installerat ytterligare två portaler. Två av tre portaler sitter på affärsområdet 
återvinning medans den tredje finns på affärsområdet förbränning. Anledningen till att de 
skaffade radiakportaler var för att företagen som de levererar vidare avfallet till har detekterat 
radioaktivitet i avfallet från dem. Dessa anläggningar är exempelvis Mälarenergi. Det gör att 
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avfallet blir ståendes hos Mälarenergi, då ansvaret återgår till Esem att ta hantera strålkällan. 
Det blev relativt dyrt för Esem då det var svårt att identifiera var felkällan var, alltså var avfallet 
kom ifrån innan det skickades vidare till Mälarenergi.  

På affärsområdet återvinning, där Hellström arbetar, har de nyligen skaffat en internvåg. Detta 
för att underlätta att lastbilar behöver åka in och ut på området vid larm och nya vägningar. 
Alltså har Esem på återvinning en radiakportal för ankommande avfall i samband med vågen 
in på området, samt en portal i samband med internvågen.  

Då systemet är relativt nytt för Esem, har de inte hittat rätt gränsnivåer för när det bör larma. 
Idag har de larm flera gånger per dag, vilket inte skapar en bra arbetsmiljö för personalen som 
ansvarar för vågen och radiakportalen. Leverantören av radiakportalen har varit på 
anläggningen ett antal gånger för att hjälpa dem att ställa in portalerna korrekt. Trots det har 
de svårt att hantera larmen, då det fortfarande larmar flera gånger per dag.  

4.6.2 Handlingsplan 
Hos Esem har de vågansvariga från driftpersonalen som hanterar vågen. De ansvarar för 
avfallet som anländer till anläggning och nu ansvarar de också för radiakportalerna. När ett 
larm inträffar kör lastbilen igenom radiakportalerna två gånger till på den interna vågen för att 
säkerställa att det rör sig om ett skarpt larm. Om det larmar en andra gång ska lasten läsas av 
med hjälp av handburna instrument. Om strålningen är över gränsvärdena, körs lasten till ett 
specifikt område, där det kan stå utan att vara en fara för personal. Här kan ytterligare 
mätningar göras för att identifiera vad det är för slags strålning, hur mycket det rör sig om och 
vad det skulle kunna vara för något.  

Längre än så har Esem inte kommit i hanteringen, då de inte fått in starkare källor. Om det 
skulle inträffa att en starkare strålkälla finns i avfallet ska lasten tippas av på samma specifika 
plats. Sedan är rutinerna lite oklara, enligt Hellström. Det finns inget avtal med något företag 
som eventuellt skulle kunna ta tillvara på avfallet. De rutiner som finns idag är att de tar hjälp 
av andra företag för att få experthjälp, exempelvis Studsvik utanför Nyköping och 
Westinghouse. Westinghouse är ett företag som arbetar med kärnkraftsteknologi, belägna 
bland annat i Västerås. Esem hoppas på att kunna hantera detta själva i framtiden, istället för 
att köpa in den tjänsten som de skulle gjort idag. De anser dock att det krävs mer erfarenhet än 
vad de har idag för att kunna hantera sådana larm.  

4.6.3 Övriga erfarenheter 
Precis som Sysav har också Esem svårt att se till att lastbilschaufförerna håller en låg hastighet 
genom radiakportalen. Den tillåtna hastigheten är 5 km/h, kör de snabbare behöver mätningen 
göras om. Esem har erfarenheten att många lastbilschaufförer har för bråttom när de kör 
igenom, vilket är något de behöver arbeta med. De är rädda att få dåliga mätvärden så de missar 
något som hade behövts undersökas.  
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5 Analys och resultat 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat samt 
teorin från det teoretiska ramverket genom analys. 

5.1 Händelöverkets nuvarande avfallslogistik 
I kapitel 4.1 Nulägesbeskrivning av flöde på Händelöverket beskrivs hur flödet ser ut idag på 
Händelöverket. Där beskrivs att inkommande avfall anländer enligt två sätt: via färja och via 
lastbil. E.ON importerar avfall från bland annat England och enligt fallstudien, som beskrivs i 
kapitel 4 Empiri, har varken Mälarenergi eller Sysav fått larm på avfall som är importerat. Från 
denna erfarenhet kan även E.ON räkna med att få enstaka larm från importerat avfall.  

I kapitel 4.2 Uppstart av radioaktivitetskontroller beskrevs det att E.ON valt att införa 
radioaktivitetskontroller med hjälp av radiakportaler. Dessa portaler är nya på marknaden och 
underlättar redan vid första läsningen då den mäter direkt vad det är för isotop, hur stark 
strålningen är och var på lasten den befinner sig. Denna portal skiljer sig alltså från de portaler 
som företagen i fallstudien har som endast läser av hur stark strålningen är. E.ON:s portaler 
kommer göra det enklare att hantera larmen, då personalen direkt vet vad det rör sig om för typ 
av strålning. Om resultatet visar att det är en isotop med lång halveringstid kan personalen 
direkt kontakta SSM för rådgivning samt leverantören. Är det kortlivat, exempelvis I–131 som 
har en halveringstid på åtta dagar, vet personalen nästan säkert att det rör sig om sjukhusavfall, 
se Bilaga 1.  

Det finns dock en oro över att mätningarna kan bli svårare med denna portal. I fallstudien 
berättade alla tre företag att de hade problem med att förare körde för fort igenom portalerna, 
vilket gav dåliga mätningar. Portalerna är väldigt känsliga på grund av att många mätningar 
ska göras samtidigt. Om portalen också ska läsa av vad för slags isotop det är, kan portalen bli 
mer känslig än vad den redan anses vara. Det gör att mätningarna kan bli mer känsliga och det 
blir extra viktigt att förarna kör i rätt hastighet. E.ON är först med att installera denna portal, 
vilket gör att det inte finns någon tidigare erfarenhet om just denna portal. Att få chaufförerna 
att köra i rätt hastighet är något som även E.ON kommer att behöva arbeta med. 

5.2 Lagar och rekommendationer för förbränningsanläggning  
Något som behövde kartläggas för denna studie var vilka lagar som gäller för en 
förbränningsanläggning som ska hantera radioaktiva ämnen. I kapitel 2.3 Lagar om strålning 
beskrivs en lag och en föreskrift. Lagen som beskrivs är strålskyddslagen som säger att alla som 
bedriver en verksamhet med strålning ansvarar för att det radioaktiva avfallet hanteras korrekt. 
Denna lag tillsammans med SSM:s föreskrifter ska berätta hur hanteringen ska gå till. Dock 
beskriver bara dessa föreskrifter hur verksamheter ska hantera deras radioaktiva avfall och när 
de får slänga det i vanligt avfall. Det finns idag ingen föreskrift som säger hur en 
förbränningsanläggning ska hantera radioaktivt avfall. I intervjun med SSM berättade Rolén 
att hanteringen av radioaktivt avfall med hjälp av radiakportaler är relativt nytt för dem och de 
arbetar med att ta fram förslag på hantering. Vilket beskrivs i kapitel 2.4.3 Handlingsplan för 
hantering radioakt avfall.  

Föreskriften SSMFS 2010:2 beskriver hur företag med öppna strålkällor ska hantera deras 
radioaktiva avfall och gäller bland annat för sjukhus. Den säger bland annat att avfallssopor 
innehållande strålning får kastas i vanligt avfall om det underskrider 5 µSv/h. Enligt Tabell 2 i 
kapitel 2.4.2 Nivåer för strålning och åtgärder hamnar ett avfall med aktiviteten 5 µSv/h i 
åtgärdsnivå. Det betyder att detta larm ska hanteras med extra försiktighet och skyddskläder 
ska användas vid undersökning. Så när det avfall som är strax under 5 µSv/h anländer till 
förbränningsanläggningen, kommer radiakportalen att larma och hanteras enligt 
handlingsplan. Ingen har dock brutit mot någon lag, då företag enligt SSMFS 2010:2 får slänga 
avfallet. Det blir en onödig process för förbränningsanläggningen, då det fortfarande måste 
hanteras som ett vanligt larm för att de inte vet att det kommer från sjukhuset. E.ON tar dock 
inte in något avfall direkt från ett sjukhus vilket gör att dessa larm förhoppningsvis kommer att 
bli färre. Denna strålning kan också komma från vanligt hushållsavfall, där exempelvis 
kroppsvätskor från patienter som blivit behandlade med strålning kan förekomma. Det kan 
också ge larm i en radiakportal.  
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Förbränningsanläggningar tillhör inte verksamheter som är tillståndspliktiga, vilket beskrivs i 
kapitel 4.3.1 Rekommendationer från SSM. Därför bör E.ON ansöka om att få villkoren som 
beskrivs i det kapitlet. De villkoren gör att E.ON får förvara på anläggningen, vilket kan 
behövas. Enligt 20 § i strålskyddslagen krävs det tillstånd för att transportera radioaktiva 
ämnen på allmän väg. Det betyder att när ett radioaktivt ämne hittas på anläggningen, får det 
inte transporteras tillbaka till leverantören direkt. Detta måste ske i kontakt med SSM. Alltså, 
om det anländer ett herrelöst ämne med hög strålning måste det kunna förvaras korrekt på 
anläggningen, tills dess att SSM kan hantera det. För Mälarenergi tog det cirka två månader 
innan Studsvik kunde hämta det radioaktiva materialet på grund av handläggningstiden hos 
SSM, vilket beskrivs i kapitel 4.5.3 Övriga erfarenheter. Detta gjorde att de var tvungna att 
förvara en strålkälla i två månader på ett korrekt sätt som inte skadade miljön eller personalen.  

Även om inte villkoren från SSM är ett lagkrav, anses dessa ändå vara en bra grund i hur avfallet 
bör hanteras. Villkoren beskriver ingen handlingsplan med mätvärden men de ger kunskaper 
som krävs runt om handlingsplanen. De kan bland annat användas som en checklista så E.ON 
har kontroll på vad som krävs för att hantera ett larm.  

5.3 Hantering av radioaktivt avfall 

5.3.1 Gränsnivåer för larm 
Var gränsen går för vad som är acceptabelt att förbränna har varit den svåraste frågan att 
besvara under denna studie. Alltså när avfallet anses som tillräckligt lågaktivt att det inte längre 
utgör någon fara att förbränna. I kapitel 2.4.2 Nivåer för strålning och åtgärder beskrivs Avfall 
Sveriges rekommendation på var gränsen bör gå. De anser att en god referens att mäta ifrån är 
två gånger bakgrundsstrålningen. Den genomsnittliga bakgrundsstrålningen i Sverige är runt 
0,1 µSv/h, så den gräns radiakportalen bör larma ifrån är 0,2 µSv/h. E.ON:s radiakportal mäter 
i gånger bakgrundsstrålningen, därav bör deras gräns enligt Avfall Sverige vara två gånger 
bakgrundsstrålningen.  

E.ON har valt att lägga denna gränsnivå på fem gånger bakgrundsstrålningen, vilket betyder att 
aktiviteten då ligger på: bakgrundsstrålning * fem = 0,1 µSv/h * 5 = 0,5 µSv/h. Alltså skiljer det 
0,3 µSv/h på vad E.ON har tänk sätta gränsnivån mot vad Avfall Sverige rekommenderar. Det 
är dock svårt att avgöra hur mycket detta skiljer sig åt i verkligheten, då det är svårt att veta hur 
mycket 1 Sv är. Det som kan konstateras är att det ändå är en förhöjd nivå mot vad som är 
rekommenderat. I intervjun med Sysav, vilket beskrivs i kapitel 4.4 Sysav, berättar Wehlin att 
det misstaget de gjorde i början var att lägga gränserna alldeles för högt. Det gör att viktiga 
strålkällor missas, alltså de som är slutna strålkällor. Om en sådan källa hamnar i krossarna på 
Händelöverket kommer hela anläggningen att bli kontaminerad, det vill säga förorenad av 
strålning, och sanering av anläggningen kan komma att behövas. Wehlin menar alltså att det är 
bättre att sätta gränserna lägre, då det är dessa strålkällor som är allra viktigast att fånga. I 
intervjun med Esem, vilket beskrivs i kapitel 4.6 Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö, berättar 
Hellström att de har placerat deras gränser för lågt, vilket gör att de får larm flera gånger per 
dag. Det ger en dålig arbetsmiljö för personalen då de flera gånger per dag måste hantera larm 
enligt den förbestämda handlingsplanen. I de flesta fall är dessa ofarliga, men skulle det komma 
ett riktigt larm finns det risk att detta skulle missas då det är ett av flera larm att hantera. Vilken 
gräns Esem och Sysav använder sig av vid larm är dock okänd.  

I och med att Sysav anser att det är bättre att lägga gränsvärdena för larm lågt, för att garantera 
att slutna strålkällor upptäcks, bör detta följas. Sysav har mer erfarenhet kring radiakportaler 
och hur hanteringen bör gå till, än vad Esem har idag. Det är förståeligt att ett fåtal larm på en 
högre gräns egentligen är att föredra över larm på minsta lilla strålning, men E.ON bör följa 
Sysav och Avfall Sveriges rekommendationer för att senare ändra den gränsen om det krävs. 
Bättre att börja med en lägre gräns för att arbeta uppåt mot en god och fungerande gräns, än 
att börja för högt och tro att det inte anländer något radioaktivt avfall alls.  

För att återgå till Avfall Sveriges rekommenderade gränser finns dessa samlade i Tabell 2. 
Första gränsen är då mellan 0,2 µSv/h och 2 µSv/h, detta är åtgärdsnivå 1. Dessa värden blir i 
gånger bakgrundsstrålningen:  
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0,2µSv/h

0,1µSv/h
= 2 𝑔å𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑏𝑎𝑘𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛 

2µSv/h

0,1µSv/h
= 20 𝑔å𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑏𝑎𝑘𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛 

När larmet hamnar mellan 2 gånger bakgrunden och 20 gånger bakgrunden bör lasten fortsätta 
undersökas enligt anvisning, vilket analyseras i kapitel 5.3.2 Hantering av radioaktivt avfall 
vid larm. 

I denna åtgärdsnivå, alltså nivå 1, hamnar också avfall som kommer från sjukvården. I kapitel 
2.3.2 SSMFS 2010:2 – För verksamhet med öppna strålkällor beskrivs att sjukvården får kasta 
avfall som är under 5 µSv/h i vanligt avfall. Det gör att det larmar i radiakportalen, då detta 
hamnar inom gränsen av nivå 1. E.ON tar dock inte emot något avfall som kommer direkt från 
sjukvården, vilket betyder att E.ON inte borde få lika många larm om detta som de andra 
företagen får som ingick i fallstudien. Det kan däremot finnas sjukhusavfall i det vanliga 
hushållsavfallet, vilket inte går att undgå.  

Är strålningen mellan 2 µSv/h och 20 µSv/h är det åtgärdsnivå 2. Det betyder att det går att 
flytta lastbilen utan att det ska vara skadligt för personalen, men lasten ska genomsökas med 
extra försiktighet och skyddskläder ska användas. I gånger bakgrunden ligger värdena: 

2 µSv/h

0,1µSv/h
= 20 𝑔å𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑏𝑎𝑘𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛 

20 µSv/h

0,1µSv/h
= 200 𝑔å𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑏𝑎𝑘𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛 

Är det över 20 µSv/h, alltså över 200 gånger bakgrunden, hamnar larmet i åtgärdsnivå 3. Detta 
är väldigt liten sannolikhet att det händer, men bör ändå inte uteslutas. Dessa strålkällor med 
hög aktivitet kan vara skadliga för personal och miljön, därför ska lastbilen inte förflyttas utan 
spärras av direkt.  

5.3.2 Hantering av radioaktivt avfall vid larm 
När en radiakportal larmar ska lastbilen börja med att köra igenom ytterligare en eller två 
gånger. Det bör larma två av tre när lastbilen kör igenom portalen innan det anses vara ett 
skarpt larm. Detta rekommenderas av SSM, vilket beskrivs i kapitel 2.4.3 Handlingsplan för 
hantering av radioaktivt avfall, och de företag som ingick i fallstudien gör också detta.  

I samma kapitel finns också en handlingsplan som ÅF Industry tagit fram i en rapport 
publicerad av Avfall Sverige. Denna handlingsplan finns som Bilaga 2 och är ett flödesdiagram 
över hur larm ska hanteras. I början är en fråga i flödet ”Över 2 000 000 cps?”. E.ON:s portal 
mäter inte i cps utan i gånger bakgrunden, vilket används senare i flödesdiagrammet när 
mätningar ska utföras med handinstrument. I detta flödesdiagram ingår också att mäta runt 
fordonet med handinstrument, vilket E.ON heller inte behöver då de redan vid första 
mätningen i radiakportalen ser var strålningen befinner sig.  

När radiakportalen larmar kommer information visas om var strålkällan befinner sig på lasten, 
vad det rör sig om för isotop och hur stark strålningen är. I kapitel 2.4.2 Nivåer för strålning 
och åtgärder beskrivs också vad som ska göras för varje åtgärdsnivå. Dessa beror lite på hur 
hög strålningen är. Vid varje larm ska chauffören informeras, då lastbilen kan behöva stanna 
på anläggningen. Har lastbilen en strålning på över 0,2 µSv/h får den inte återvända ut på vägen 
igen, detta enligt lag då det blir transport av farligt gods. Sysav väljer att ge ut ett dokument till 
chauffören med information samt ärendenummer så företaget kan kontakta Sysav för att följa 
upp på ärendet. Chauffören får också lämna kontaktuppgifter om det visar sig att strålningen 
är så pass hög att den kan vara farlig. E.ON bör också ha kommunikation med leverantör om 
att deras avfall innehållit radioaktiv strålning, så de kan kontrollera var det kommer ifrån. Även 
eventuella transportbolag bör kontaktas om det är en tredje part som står för leveransen. 
Driftpersonal, säkerhetschef och ansvariga ska få reda på händelsen så de vet vad som har hänt.  
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Personalen bör också kontrollera att föraren inte bidrar till en ökad strålning, om personen 
exempelvis genomgått sjukhusbehandling med strålning nyligen.  

Visar portalen att strålningen är över 200 gånger bakgrunden, alltså åtgärdsnivå 3, ska SSM 
kontaktas direkt och lasten ska spärras av. Är strålningen i åtgärdsnivå 2, alltså mellan 2 µSv/h 
(20 gånger bakgrunden) och 20 µSv/h (200 gånger bakgrunden), är det enligt Avfall Sverige 
och SSM säkert att flytta lastbilen till en specifikt avgränsad plats, där mätningar kan fortsätta. 
I denna åtgärdsnivå bör skyddsutrustning användas vid mätningar, då den kan vara farlig för 
personalen. Här har E.ON beslutat sig om att lämna över ansvaret till deras saneringsföretag så 
de hanterar resterande del av undersökningarna. De andra företagen har valt att hantera detta 
på olika sätt, vilket analyseras i kapitel 5.3.3 Ansvar för larm och undersökning av last.  

I E.ON:s portal syns det var strålningskällan befinner sig redan vid första mätningen. Om det 
kommer från lastbilens förarhytt, kan det vara så att chauffören nyligen genomgått en specifik 
behandling på sjukhuset, exempelvis för cancer. Är det endast hos chauffören det strålar, kan 
det säkerställas att personen får gå igenom portalen. Är det samma slags strålning som visas 
då, som när lastbilen körde igenom, är lasten fri från strålning och kan lastas in i avfallshallen.  

Är strålningen mellan 0,2 µSv/h och 2 µSv/h, alltså i åtgärdsnivå 1, ska lastbilen köras till det 
specifika området för att fortsätta undersöka lasten. Nu krävs dock inga skyddskläder för att 
undersöka lasten. Personalen behöver dock vara uppmärksamma på om strålningen ökar. 
Skulle mätningarna någon gång överskrida 20 µSv/h, ska fordonet direkt spärras av och SSM 
ska kontaktas för rådgivning.  

Efter lastbilen har placerats på det specifika området ska mätningar börja göras med 
handinstrument. Enligt SSM:s rekommendationer, som beskrivs i kapitel 2.4.3 Handlingsplan 
för hantering av radioaktivt avfall, ska personalen börja att mäta i förarhytten och runt om 
fordonet. Dock kommer E.ON se var den befinner sig direkt vid första mätningen, vilket betyder 
att de inte behöver mäta runt om fordonet för att mäta strålningen. Att mäta i förarhytten bör 
ändå göras, för att garantera att chauffören inte utsatts för någon skada från hög strålning. 
Enligt SSM ska lasten sedan tippas för att fortsätta en manuell genomsökning. Fordonet ska 
placeras minst 25 meter från lasten för att undersöka att lastbilen inte har utsatts för strålning 
så att den inte kan fortsätta att användas. Är strålningen under 0,2 µSv/h, alltså två gånger 
bakgrunden, får fordonet användas igen. Annars ska SSM kontaktas för rådgivning.  

För att sedan söka igenom avfallet ska detta göras systematiskt för att inte missa något. SSM 
rekommenderar att mäta varje föremål innan det förflyttas. Hittas en strålkälla ska denna 
läggas åt sidan så den inte stör resterande mätningar. Manuell förflyttning får endast ske om 
strålningen är mindre än 20 µSv/h. När avfallet arbetas igenom manuellt måste personerna 
som undersöker hela tiden vara uppmärksamma om hur hög strålningen är. Även om 
strålningen var låg när lasten tippades, kan den öka när strålkällan blir avskärmad och därav 
kan strålningen bli starkare. Detta beror helt på vad som ligger i vägen för strålkällan innan den 
tippas. Något som SSM också varnar för är att strålningen kan komma från vätskor eller pulver, 
vilket gör att extra försiktighet behövs för att dessa inte ska sprida sig. Om inget radioaktivt 
avfall hittas efter noggrann genomgång av avfallet, bör SSM och Cyclife kontaktas för att få hjälp 
med hanteringen.   

När strålningskällan har identifierats ska ett beslut tas om E.ON kan bevara föremålet på 
anläggningen eller om extern aktör måste ta tillvara på det. E.ON har bestämt tillsammans med 
Cyclife att de tar tillvara på det avfall som E.ON inte kan hantera själva. När E.ON kan och inte 
kan förvara på anläggningen är inte helt klart. Detta analyseras i kapitel 5.3.4 Förvaring av 
radioaktivt avfall. I detta läge bör också leverantören av avfallet kontaktas. Om E.ON kan 
förvara strålkällan på anläggningen bör de kontakta leverantören så de får informationen om 
att det ankommit radioaktivt avfall från dem. Har en extern aktör behövt hantera avfallet ska 
leverantören stå för kostnaderna för detta.  

För att leverantörerna ska ta på sig skulden för detta, krävs att detta står i avtalet. Idag står det 
i avtalet att avfallet ska vara fritt från strålning. Om det står något om vad som händer om 
strålning förekommer är dock oklart. I och med att kontrollerna kommer börja genomföras bör 
det stå i avtalen att leverantörerna ska stå för eventuella kostnader för hantering av en 



Analys och resultat 

24 

strålkälla. Om E.ON väljer att göra som Mälarenergi, att leverantörerna får hantera larmen, ska 
detta också stå i avtalen.  

När avfallet sedan är strålningsfritt ska det lastas på en lastbil igen. Innan det lastas av i 
avfallshallen ska lastbilen med avfallet åka igenom radiakportalen en sista gång för att 
säkerställa att det är fritt från strålning. Detta är en rekommendation från SSM. Om portalen 
inte larmar denna gång kan avfallet hanteras som icke radioaktivt, alltså kan avfallet tippas i 
avfallshallen.  

5.3.3 Ansvar för ett larm och undersökning av last 
De företag som ingick i fallstudien har valt att överlåta ansvaret för fortsatta undersökningar 
på olika sätt, vilket beskrivs i kapitel 4.4 Sysav, 4.5 Mälarenergi och 4.6 Eskilstuna Strängnäs 
Energi & Miljö. Sysav och Esem har valt att låta driftpersonalen, alltså den personal som 
hanterar vågen in på anläggningen, undersöka lasten vid larm. De är dock noggranna med att 
de har fått rätt utbildning och kunskap för att hantera larmen på ett korrekt sätt. Mälarenergi 
har en annorlunda process där ansvaret lämnas över till leverantören av avfallet. De kör bort 
lastbilen till en specifik avgränsad plats där lasten blir ståendes medan de kontaktar 
leverantören. De får i uppgift att kontakta ett företag som kan hjälpa dem att hantera avfallet 
som finns på Mälarenergis anläggning. De vill att detta ska ske inom en vecka då det tar upp 
plats på deras anläggning. Även leverantören vill få tillbaka lastbilen och containern, vilket 
betyder att de försöker göra det så snart som möjligt.  

Ifall E.ON skulle ansvara för all hantering av både radiakportalerna och den manuella 
undersökningen, skulle personalen behöva införa helt nya rutiner i deras arbete. De skulle 
behöva lära sig hur portalen fungerar, hur de ska agera vid larm, hur avfallet ska undersökas, 
samt vad de ska göra med strålningskällan. Lämnas ansvaret för undersökningen över till någon 
annan blir inlärningsprocessen för E.ON:s personal mycket kortare. Detta på grund av att de 
endast behöver lära sig hur portalerna fungerar och när de ska kontakta det företag som får 
ansvaret. Det är en betydligt enklare rutin att lära sig än hela arbetssättet. Därför är det bra att 
lämna över ansvaret för denna del till ett annat företag. Om ansvaret ska lämnas över på ett 
saneringsföretag eller på leverantören går dock att diskutera, det finns både för- och nackdelar 
med respektive alternativ. Får saneringsföretaget ta ansvar för undersökningen, kommer E.ON 
antagligen kunna lära sig mer av hanteringen, då de kommer arbeta med ett och samma företag 
vid varje larm. 

Ska E.ON lämna över ansvaret för undersökningar på leverantörerna försöker de komma till 
felkällan för problemet. Då behöver leverantörerna agera och faktiskt hantera själva problemet 
i stället för att endast betala en engångskostnad och sedan släppa ansvaret. Får leverantörerna 
själva hantera detta är chansen större att de ser över deras rutiner kring vad deras avfall 
innehåller. Förhoppningsvis försöker de då arbeta med att det inte ska finnas något radioaktivt 
i deras avfall, så de inte behöver hantera detta igen. Det blir också enklare hantering för E.ON, 
då de endast behöver hålla koll på om det är ett avfall som ska förvaras på anläggningen samt 
att sedan skicka en händelserapport till SSM. I övrigt sköter leverantören och det företag de 
väljer att anlita resterande hantering.  

Skulle det vara så att det inte går att identifiera var strålkällan kommer ifrån och den är så kallad 
herrelös, bör saneringsföretaget ta hand om undersökningarna och vidare mätningar. Om det 
är en stark strålkälla som inte kan förvaras på anläggningen bör Cyclife anlitas för att hantera 
strålkällan, hantering beskrivs i kapitel 2.5 Hantering av radioaktivt avfall. Här bör SSM 
kontaktas då E.ON kan få bidrag för att hantera en herrelös strålkälla.  

Sammanfattningsvis är det bättre att överlåta ansvaret för undersökningarna på ett annat 
företag, för att inte utsätta sin personal för större förändringar än nödvändigt till en början. Det 
bästa vore att överlåta ansvaret till leverantörerna, för att de ska se över deras rutiner för att 
säkerställa att det inte händer igen.  

5.3.4 Förvaring av radioaktivt avfall 
När strålkällan har hittats, ska isotopen klargöras samt vad den har för halveringstid. Detta ska 
kunna göras redan vid första mätningen genom radiakportalen hos E.ON. Lista med eventuella 
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isotoper som kan förekomma finns i Bilaga 1. Sedan ska ett beslut tas om källan kan förvaras 
på anläggningen tills dess att aktiviteten har klingat av eller om det måste tas tillvara av Cyclife.  

När E.ON kan förvara på anläggningen är svårt att få ett konkret svar på, då det beror på hur 
hög aktiviteten är och vad det är för slags isotop. Sysav, som har lång erfarenhet, har valt att 
förvara material i upp till ett par år, där de längsta har legat i 1–2 år. Mälarenergi och Esem 
förvarar på anläggningen om det rör sig om maximalt ett par månader. Med den erfarenhet som 
E.ON har bör de inte förvara längre än ett par månader. Behöver strålkällan förvaras längre är 
det enklare om Cyclife hanterar den. Är det endast ett par månader blir hanteringen enklare, 
jämfört med att förvara i ett par år. Exempelvis blir det enklare att ha koll på vad som förvaras 
och det blir enklare att se till så att förvaringen sker korrekt, vilket analyseras nedan.  

Från intervjuerna med Sysav och Mälarenergi framkom det att många av deras larm är avfall 
från sjukvården. Enligt Bilaga 1 kan detta vara I-131 med halveringstid på 8 dagar, Tc-99m med 
halveringstid på 6 h eller Ga-67 med halveringstid på 3,2 dagar. Enklast vore om denna last 
kunde stå ett par dagar för att låta aktiviteten klinga av, vilket leverantören kanske inte skulle 
gå med på då deras container eller lastbil blir kvar på Händelöverket denna tid. Annars kan 
lasten tippas och separeras enligt förgående kapitel, för att packas om i en ny förvaring där 
materialet kan klinga av.  

Förvaringen att ha strålkällor ska enligt SSM vara korrekt utfärdad, för att inte skada personal 
eller omgivningen. Här behöver E.ON ansöka om att få de villkor som beskrivs i kapitel 4.3.1 
Rekommendationer från SSM. Dessa krävs för att få förvara strålkällor på anläggningen och 
hur förvaringen ska ske korrekt. I dessa villkor ingår det att det ska finnas en lämplig förvaring 
och att den ska märkas korrekt. Den ska vara korrekt utformad då den bland annat inte ska vara 
tillgänglig för obehöriga och den ska vara uppbyggd så den inte skadar personer eller miljön. 
E.ON har, precis som Sysav, Esem och Mälarenergi, valt att förvara i containrar på 
anläggningen. Strålningen får inte vara över 2 µSv/h där någon stadigvarande vistas, alltså där 
personal ständigt befinner sig. Strålningen får heller inte överskrida 20 µSv/h där någon 
tillfälligt uppehåller sig, alltså där personal kan befinna sig i arbete. Förvaringen måste också 
ha korrekta märkningar. Utanför containern ska det finnas skylt om att det är en förvaringsplats 
för radioaktivt avfall. Det ska också finnas en märkning med ett namn och telefonnummer till 
den som är ansvarig för förvaringen. Den personen ska alltid veta vad som finns i containern, 
ifall det skulle ske någon form av olycka och containern exempelvis behöver öppnas. Det finns 
också beskrivet i villkoren att en förteckning behövs, som ska innehålla uppgifter om vad som 
finns förvarat på anläggningen. Detta bör den personen, vars namn och telefonnummer står på 
containern, vara ansvarig för.  

I handlingsplanen från SSM, som beskrivs i kapitel 2.4.3 Handlingsplan för hantering av 
radioaktivt avfall, tas samma gränsvärden upp som i villkoren. Att strålningen inte får 
överskrida 20 µSv/h där någon kan utföra arbete och 2 µSv/h där personal ständigt arbetar. 
Det finns också beskrivet att förvaringen ska märkas med varselsymbol för joniserande 
strålning, se Figur 2, texten ”Förvaringsplats för radioaktiva strålkällor” samt namn och 
telefonnummer till en ansvarig för förvaringsplatsen.  
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6 Åtgärdsförslag och diskussion 
Kapitlet ger en beskrivning av åtgärdsförslag utifrån studiens resultat och analys.  

6.1 Åtgärdsförslag  
I kapitel 4.3.1 Rekommendationer från SSM beskrivs de villkor en förbränningsanläggning kan 
ansöka om att få för att få mellanlagra och förvara radioaktivt avfall på anläggningen. Dessa 
rekommenderas E.ON att ansöka om. 

6.1.1 Gränsvärden 
Genom analysen rekommenderas E.ON att följa de gränsvärden som beskrivs i Tabell 2 i kapitel 
2.4.2 Nivåer för strålning och åtgärder. Dessa värden sammanfattas i Tabell 3, där mätvärdena 
beskrivs i µSv/h och gånger bakgrundsstrålningen. 

Tabell 3 - Gränsnivåer för förbränning och åtgärdsnivåer 

Strålningsdos, mätt i 
µSv/h  

Förhållande till 
omgivande strålning 

Åtgärdsnivå 

Strålningen <0,2 Strålningen <2  Ingen åtgärd: Avfallet kan 
förbrännas 

1: 0,2 ≤ strålningen <2 2 ≤ strålningen <20 1: Undersökning 

2: 2 ≤ strålningen <20 20 ≤ strålningen <200 2: Undersök med 
försiktighet 

3: strålningen ≥20 strålningen ≥200 3: Fordonet med last bör 
spärras av direkt 

6.1.2 Handlingsplan vid larm 
För att presentera det åtgärdsförlag som tagits fram från det tidigare kapitlet, har ett nytt 
flödesdiagram gjorts som är specifikt anpassat för E.ON:s radiakportal och hantering. 
Diagrammet finns presenterat i Bilaga 5. Vid larm ska detta flöde följas för att se hur 
hanteringen bör gå till. Följande information ska finnas med som stöd till flödesdiagrammet. 
Diagrammet är baserat på de gränsnivåer som beskrivs i Tabell 2, som E.ON rekommenderas 
att följa. Åtgärdsnivåerna är ändrade något för att vara anpassade till E.ON:s hantering. 

Högst upp till höger finns först en varningstext som beskriver att om strålningen någon gång 
under hanteringen överskrider 20 µSv/h ska lastbilen spärras av och SSM ska kontaktas för 
rådgivning. 

Vid larm ska lastbilen först köra igenom portalen igen. Minst två av tre ska larma för att det ska 
anses som ett skarpt larm. Då fortsätter arbetet vidare i diagrammet. Larmar endast en av tre 
anses larmet vara falskt och det kan hanteras som vanligt avfall. Vid skarpt larm ska åtgärderna 
från Tabell 2 följas. Följande punkter gäller för alla skarpa larm: 

• Klargöra vad det rör sig om för isotop och dess halveringstid. Till hjälp finns Bilaga 1, 
annars kan SSM kontaktas för rådgivning.  

• Lastbilschauffören ska informeras, då fordonet kan behöva behållas på anläggningen. 

• Leverantören och eventuellt transportbolag ska kontaktas. 

• Samtala om händelsen med driftpersonal, säkerhetschef och ansvariga. 

• Klargöra att föraren inte bidrar till en ökad strålning, om personen genomgått 
sjukhusbehandling med strålning nyligen.  

När isotopen och dess halveringstid har identifierats, bör ansvariga börja fundera över om 
föremålet skulle kunna förvaras på anläggningen eller om Cyclife behöver hantera det. Även om 
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inte ett beslut kan tas då personalen inte vet exakt vad det är förrän de hittar föremålet, bör 
denna process ändå förberedas. 

Sedan frågar diagrammet vilken åtgärdsnivå larmet anses vara i genom att fråga hur hög 
strålningen är. Den börjar med att fråga om det är över 200 gånger bakgrunden, alltså 20 
µSv/h. Då är larmet i åtgärdsnivå 3 och här ska följande göras: 

• Avspärrning av fordon tillsammans med last bör göras direkt. 

• SSM och Tjänsteman i beredskap (TiB) för radiologiska händelser ska kontaktas direkt 
via 112.  

Är den inte över 200 gånger bakgrunden fortsätter den att fråga om strålningen är mellan 2 
gånger bakgrunden och 200 gånger bakgrunden. Larmet hamnar då i åtgärdsnivå 1 eller 2. 
Lastbilen ska då köras vidare till det specifikt utvalda området och där lämnar personalen över 
ansvaret för undersökningarna. Detta visas i flödesdiagrammet med ett horisontellt streck. Här 
föreslås leverantörerna få ansvar för den strålkälla som befann sig i deras avfall. Sedan frågar 
det om strålningen är över 20 gånger bakgrunden, alltså 2 µSv/h, vilket gör att larmet hamnar 
i åtgärdsnivå 2. Följande bör då göras: 

• Extra försiktighet krävs när personer rör sig i närheten av fordonet och den tippade 
lasten.  

• Skyddsutrustning krävs för de som ska utföra mätningar. Engångsoverall, handskar, 
skoskydd och halvmask rekommenderas.  

I både åtgärdsnivå 1 och 2 ska följande sedan göras: 

• Börja mäta i förarhytten för att garantera att chauffören inte utsatts för någon fara.  

• Lasten ska tippas på det avsedda området. 

• Gå igenom lasten systematiskt med hjälp av handinstrument för att hitta strålkällan. 
Inget föremål bör flyttas förrän det har undersökts. Är strålningen under 20 µSv/h får 
det förflyttas manuellt.  

• Fordonet ska kontrolleras genom att placera det minst 25 meter från det tippade 
avfallet och mäta lastutrymmet med hjälp av handinstrument. Är strålningsdosen 
under två gånger bakgrundsstrålningen, alltså 0,2 µSv/h, är fordonet utom fara att 
användas. Annars bör SSM kontaktas.   

Diagrammet visar sammanfattat att i åtgärdsnivå 1 och 2 ska förarhytten börja att mätas, sedan 
ska lasten tippas för att börja genomsökningen av strålkällan. Hittas inte föremålet bör SSM 
och Cyclife kontaktas för att få hjälp med sökningen. Hittas föremålet måste nu ett beslut tas 
om det går att förvara detta på anläggningen för att klinga av eller om Cyclife ska ta tillvara på 
det. Förvaring på anläggning bör endast ske om det rör sig om max två månader. Behöver 
föremålet förvaras längre tid bör Cyclife anlitas. Till sist för en händelserapport skickas till SSM.  

6.1.3 Förvaring på anläggningen 
För att förvaringen ska vara uppbyggd korrekt ska den ha följande: 

• Stråldosen får inte överskrida 20 µSv/h där någon tillfälligt uppehåller sig, samt inte 
överskrida 2 µSv/h där någon ständigt uppehåller sig.  

• Den ska vara otillgänglig för obehöriga. 

• Korrekta märkningar med följande: 
o ”Förvaringsplats för radioaktivt avfall”. 
o Namn och telefonnummer till en ansvarig som vet vad som förvaras. 
o Varselsymbol för joniserande strålning, se Figur 2. 

Varje föremål som förvaras på anläggningen ska hanteras som ett eget ärende, detta för att 
ansvariga ska hålla koll på respektive föremål. En förteckning ska också göras, för att enkelt 
hålla koll på vad som finns förvarat. Personen som är ansvarig för förteckningen bör vara 
samma person vars namn och telefonnummer står på containern.  
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6.2 Diskussion kring validitet och reliabilitet i 
undersökningen 
Reliabilitet avser hur väl instrumentet står emot inflytande av slumpmässiga betingelser, alltså 
instrumentets tillförlitlighet [22, p. 103]. En hög reliabilitet har försökt uppnås i studien genom 
att spela in respektive intervju som ingått i fallstudien samt intervjuerna med SSM. 
Ljudinspelningen har sedan analyserats för att säkerställa att ingen information tolkats fel. För 
att säkerställa att rätt information samlades in från fallstudien, besvarades samma frågor av 
alla företag i fallstudien. Intervjun med SSM utfördes i två omgångar med en veckas mellanrum, 
för att garantera att rätt information samlades in.   

Något som sänkte graden av reliabilitet kan vara att intervjuerna utfördes av en person, vilket 
gjorde att endast en person analyserade intervjun. Därför var ljudupptagningen ett bra val, då 
detta gjorde det enklare att efter intervjun lyssna på ljudupptagningen och analysera ytterligare 
en gång. Trots att alla företag skulle besvara samma slags frågor, hade alla olika mycket 
erfarenhet. Det gjorde att vissa företag kunde dela med sig av mer information och andra 
mindre. Detta togs hänsyn till då det förutsågs redan innan. Intervjuerna utfördes också via 
telefon, vilket kan sänka reliabiliteten något. För att öka reliabiliteten borde intervjuerna utförts 
i ett personligt möte. Detta kunde tyvärr inte utföras, då alla företag befinner sig på olika delar 
i landet. 

Har en studie god validitet betyder att det som faktiskt undersöks är det som avses att 
undersökas. Alltså att rätt företeelser faktiskt studeras [22, p. 102]. Av den kunskap som finns 
att hämta idag, har endast tre förbränningsanläggningar i Sverige installerat radiakportaler. 
Dessa tre företag ingick i fallstudien och en anställd från respektive företag har valt att ställa 
upp på en intervju. Detta har ökat validiteten, då alla företag med radiakportaler har kunnat 
intervjuats och hämtat erfarenheter ifrån. För att sedan få god kunskap över vilka lagar och 
rekommendationer som måste följas, har intervjuer med anställd på SSM gjorts.  
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7 Slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens slutsatser och rekommendationer. 
Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning. 

7.1 Slutsatser och rekommendationer 
Genom studiens frågeställningar har ett förslag på hantering tagits fram och utifrån detta kan 
vissa slutsatser dras.  En förbränningsanläggning har en lag att följa som gäller för alla som kan 
komma i kontakt med radioaktiv strålning. Denna berättar dock inte hur hanteringen ska gå 
till. SSM har inga krav på att en förbränningsanläggning ska kontrollera radioaktivitet i 
ankommande avfall, därför finns inga föreskrifter om hur detta ska hanteras. SSM har tagit 
fram rekommendationer som ska hjälpa hanteringen. E.ON:s radiakportal är av en nyare 
version, därför behövde dessa anpassas till E.ON:s logistik. Genom den insamlade 
informationen från andra anläggningar kunde slutsatserna dras om att hanteringen skiljer sig 
åt, beroende på erfarenhet och hantering.   

Då inga lagar finns att följa om hantering av radioaktivt avfall, rekommenderas E.ON att följa 
det SSM har gett ut i form av rekommendationer. Även en nära kontakt med SSM är att föredra, 
då de kan hjälpa E.ON med hanteringen. I övrig bör E.ON också ta erfarenheter från andra 
förbränningsanläggningar som hanterar denna logistik, vilket i denna rapport är Sysav, 
Mälarenergi och Esem. Med deras erfarenhet och SSM hjälp kommer hanteringen kunna 
utformas på ett bra sätt.  

De tre frågeställningar formulerades för att tillsammans hjälpa studien att uppfylla dess syfte. 
Syftet var att ta fram ett förslag på en godkänd hantering av radioaktivt avfall från detektering 
till sluthantering, med avseende på lagkrav. Vardera frågeställningen har besvarats under 
studiens gång, för att sedan vara underlag till den analys som utfördes i kapitel 5 Analys och 
resultat. Utifrån analysen presenterades sedan ett förslag på hur hanteringen bör se ut från 
detektering till sluthantering, med avseende på lagar och rekommendationer. Förslaget 
presenteras i kapitel 6.1 Åtgärdsförslag och därmed anses syftet ha uppfyllts.  

7.2 Vidare arbete eller forskning 
Denna studie är utförd för att lösa E.ON:s värmekraftverks problem med hur de ska hantera ett 
radioaktivt avfall som ankommer till anläggningen. Därför är resultatet riktat mot hur E.ON 
ska hantera logistiken kring detta. I och med att alla tre företag som ingick i fallstudien tycker 
denna hantering är svår, borde en vidare forskning göras på detta. Fler studier och 
dokumentation borde göras för att få en ökad förståelse om hur hanteringen ska gå till.  

E.ON borde också fortsätta att arbeta med den nya lagen som träder i kraft den 1 juni 2018. Den 
kommer att ändras och, som beskrevs i kapitel 4.3.2 Förändringar vid nya strålskyddslagen, 
påverka hur hanteringen ska se ut från förbränningsanläggningar. Vilka förändringar som 
kommer påverka E.ON, bör undersökas när lagen börjar gälla.  
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9 Bilagor 

Bilaga 1 Tabell med radioaktiva isotoper 
Radiakportalen kan detektera gammastrålning från följande radioaktiva isotoper. 

 

Kategorier: 

1: Ofta förekommande 
2: Påträffas ibland 
3: Ganska sällsynt 

Nuklidförkortning Namn Kategori Halveringstid Kommentar 

Co-60 Cobolt-60 1 5,3 år Ganska vanlig strålkälla. 

Cs-137 Cesium-137 1 30 år Finns lite överallt. 

I-131 Iodine-131 1 8 dagar Används mycket inom sjukvården. 
Halveringstid ung 8 dagar 

Ir-192 Iridium-192 1 74 dagar Vanlig inom sjukvården. Mycket hög aktivitet. 
Inte troligt att dessa hamnar i soporna, har egna 
specialbehållare. 

K-40 Potassium-40 1 1.3 miljarder år Finns överallt, i människokroppen, i träd och 
flis. 

Tc-99m Technetium- 
99m 

1 6 timmar Troligen den mest använda nukliden inom 
sjukvården. Alltid med hög aktivitet, dock kort 
halveringstid, 6 timmar. 

Th-232 Thorium-232 1 1.4 miljoner år Finns naturligt, men aktiviteterna är mycket 
låga 

Co-57 Cobolt-57 2 272 dagar Används i vissa sammanhang, men inte så 
vanlig. 

Am-241 Americium- 241 2 430 år Ganska vanlig. Am-241. Hög radiotoxicitet. 

Cs-134 Cesium-134 2 2,1 år En ”broder” till den mer vanliga Cs-137 

U-MIX Uranium-MIX 2 4.5 miljarder år  

Ga-67 Gallium-67 2 3.2 dagar Används inom sjukvården ibland. 

Np-237 Neptunium- 237 2 2.1 miljoner år En restprodukt efter Am-241 sönderfall 

Ra-226 Radium-226 2 1600 år Finns i gamla klockor, påträffas då och då. Har 
en lång halveringstid, 1600 år. 

U-238 Uranium-238 2 4.5 miljarder år Låga halter vanligen. Måste anmälas till SSM 

Ba-133 Barim-133 3 10,5 år Heter Barium, tror jag är ganska ovanlig. 

TI-201 Thallium-201 3 73 timmar  

Pu-239 Plutonium- 239 3 24 110 år Får man sopor från ett kärnkraftverk så…Om 
detta påträffas, måste en anmälan göras till 
SSM. 

U-235 Uranium-235 3 0.7 miljarder år Finns i uranmineral, men mycket låga halter. 
Om detta påträffas, måste anmälas till SSM 

Xe-133 Xenon-133 3 5.2 dagar  

Au-198 Guld-198 3 2.7 dagar  

Cr-51 Cromium-51 3 28 dagar  

I-123 Iodine-123 3 13 dagar Används ibland, men inte så vanlig 

I-125 Iodine-125 3 59 dagar Används inom vården, toxisk. 

In-111 Indium-111 3 2.8 dagar  

[26] 
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Bilaga 2 Handlingsplan från ÅF Industry 
Beskriver en handlingsplan som ÅF Industry tog fram i en rapport från Avfall Sverige. 
Handlingsplanen beskriver hur personalen ska gå tillväga för att hantera ett larm i en 
radiakportal. 

 
[7]  
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Bilaga 3 Intervjufrågor till SSM 
Frågor som skickades innan intervjun med Strålskyddsmyndigheten  

 

- Vad finns det för lagar och rekommendationer för hantering av radioaktivt avfall från 
icke kärnteknisk verksamhet? 

- Har ni specifika rekommendationer för hur värmekraftverk ska hantera radioaktivt 
avfall? 

- Vad finns det för lagar på EU- och nationellnivå?  
- Hur mycket styr ni om hur hanteringen ser ut och när ska man ta kontakt med er? 
- Vad finns det för gränser och nivåer vad gäller friklassning av radioaktivitet? 

 
- Hur skiljer ni på avfall från kärnteknisk verksamhet och från icke kärnteknisk 

verksamhet? Specifikt när det gäller lagar och rekommendationer.  
 

  



Bilagor 

35 

Bilaga 4 Intervjufrågor till fallstudie 
Vid intervjuer med andra värmeverk som installerat radiakportaler användes följande frågor. 

- Vad förbränner ni för avfall? Import? Från Sverige?  
- Vad har ni för krav på leverantörer vad gäller radioaktivitet? 

 
- Hur länge har ni haft Radiakportaler? När installerades dem?  
- Var ni i kontakt med SSM när den installerades? 
- Är ni i kontakt med SSM annars? 

 
- Hur ofta får ni larm? Vad är det för larm? 
- Vad har ni för larmnivå vid mätning?  
- Hur ser handlingsplan/rutiner ut för larm?  
- Vem har ansvar för vad vid larm? Är det driftpersonal? Osv. 

 
- Förvarar ni på anläggningen? 
- Vem tar hand om det eventuella radioaktiva avfallet? 
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Bilaga 5 Förslag på handlingsplan 
Detta flödesdiagram ges som förslag på hur larm ska hanteras. 

 


