
Rivning av Ranstadsverket
Kemakta har beräknat doskonsekvenser för olika alternativ för omhän-
dertagande av avfall från rivning av byggnaderna som användes vid 
uranframställningen vid Ranstadsverket. Vi har beräknat dosen från 
rivning, transport och hantering av rivningsavfallet samt från spridning 
från avfallet i ett långtidsperspektiv. Beräkningarna har till stor del gjorts 
med Kemaktas modell DOS2U. Kemaktas arbete utgjorde underlag för 
ansökan till SSM om tillstånd för rivning och omhändertagande av riv-
ningsavfallet. Rivning av den sista kontaminerade byggnaden, lakverket, 
pågår nu.

Exponering från återvinning av skrot 
På uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har vi utvärderat 
europeiska friklassningsnivåerna för återvinning av skrot (Radiation 
Protection 89/117) med hänsyn till processerna i svenska kärntekniska 
anläggningar, återvinningsanläggningar och smältverk. Vi beräknade 
årsdoser för alla scenarier i RP117 med parametrarna för svenska förhål-
landen och ett nytt scenario för fragmentering av skrot. Friklassnings-
nivåer härleddes och jämfördes med nivåerna i RP89/117 och med de 
generella friklassningsnivåerna i det europeiska strålskyddsdirektivet 
(BSS 2013/59/Euratom).

Nyheter

Kemakta Konsult AB

Friklassning av mark
Vi jobbar vidare inom Ranstadsprojektet med att få tillstånd att friklassa 
marken som påverkats av verksamheten. Uppdraget omfattar avgräns-
ning av det förorenade området, framtagning av preliminära friklass-
ningsgränser, kompletterande provtagning och kontrollmätningar. I 
arbetet ingår följande rapporter: friklassningsplan, kontrollprogram och 
slutgiltig friklassningsrapport. 

Avvecklingsavfall: Friklassning till ett 
specifi kt ändamål
Vi har på uppdrag av Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, beräknat 
nivåer för friklassning för specifi ka ändamål av begränsade mängder 
betong, kompakterbart organiskt material samt jord. Vi utredde olika 
sätt att omhänderta dessa material, tog fram begränsande scenarier för 
varje steg i processen samt utvecklade en specialanpassad version av 
modellen DOS2U för att beräkna kort- och långsiktiga doskonsekven-
ser av de nya 
scenarierna 
för de 45 mest 
relevanta radio-
nukliderna. 
Resultaten 
visar på fl era 
möjligheter att 
omhänderta 
dessa material 
utan risk för 
människors 
hälsa.

Detta nyhetsbrev fokuserar på projekt gällande avveckling och friklass-
ningsfrågor. Vår långa erfarenhet av arbete rörande deponering och 
återvinning av icke radioaktivt avfall samt förorenad mark är ett stort 
stöd för att utreda alternativ för att hantera och friklassa material och 
mark med radioaktiva ämnen. Vi har även erfarenhet från 40 års arbete 
med hantering av kärnkraftsavfall. Kemakta erbjuder heltäckande 
utredningar som inkluderar planering, genomförande och utvärdering 
av provtagningar, datainsamling, framtagning av scenarier, spridnings- 
och doskonsekvensberäkningar samt åtgärdsförslag. Vi använder både 
kommersiellt tillgängliga och egenutvecklade modeller i vårt arbete. 

Kemakta Konsult AB erbjuder högkvalitativa konsulttjänster inom förorenade områden, avfalls-
hantering, radioaktivt avfall och strålningsrisker. Vi har över 40 års erfarenhet av att anta 
utmaningar inom dessa arbetsområden, både nationellt och internationellt.

Har du någon fråga om hur Kemakta kan hjälpa dig, 
tveka inte att kontakta 

Maria Lindgren 08-617 67 67,

maria@kemakta.se

Mark Elert 08-617 67 57,

mark@kemakta.se

Håkan, Miranda, Mark, Celia och Maria - några av oss på Kemakta som jobbar 
med avveckling och friklassningsfrågor. 

Avveckling av kärntekniska
anläggningar

Exponeringstillfällen när betong friklassas för att bygga väg 
på deponi.

Rivning av Ranstadsverket.


