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Strålsäkerhetsmyndigheten	
 
Typ	av	objekt	 Typ	av	kontroll	 Kravspecifikation	
ESS-anläggning		
• Mekanisk	anordning	

	

Vid återkommande kontroll 
ü granskar underlag för kontroll av att omfattning och 

inriktning har följt ändamålsenliga program 
baserade på principer och metoder vilka har 
anmälts till Strålsäkerhetsmyndigheten, samt att 
hänsyn har tagits till de beslut som 
Strålsäkerhetsmyndigheten har fattat med anledning 
av gjorda anmälningar, 

ü övervakar avsyningar av anordningar 
ü övervakar avsyningar av funktionsprovningar 
ü kontroll av förreglingar  
ü kontrollerar att provningar och andra 

undersökningar är utförda 
ü granskar utredningar av förutsättningarna för 

fortsatt drift med en skadad anordning för kontroll 
av att tillräckliga säkerhetsmarginaler föreligger 
under den tid anordningen avses att behållas i drift 
utan att reparations- eller utbytesåtgärder vidtas 

ü utfärdande av intyg om överensstämmelse  
 
 
Vid ändringar i en anläggning eller i dess driftförhållanden 

ü granskar konstruktionsspecifikationer och övrigt 
konstruktionsunderlag för att säkerställa att: 
- klassindelningen är baserad på principer vilka har 
anmälts till Strålsäkerhetsmyndigheten , och att 
hänsyn har tagits till de beslut som 
Strålsäkerhetsmyndigheten fattat med anledning av 
gjorda anmälningar, 
- kontrollerar att de tillämpade 
konstruktionsförutsättningarna är anmälda till 
Strålsäkerhetsmyndigheten, och att hänsyn har tagits 
till de beslut som Strålsäkerhetsmyndigheten fattat 
med anledning av gjorda anmälningar 

ü utfärdande av intyg om överensstämmelse  
 
 
Vid ändringar, utbyten och andra åtgärder som rör 
mekaniska anordningar 

ü granskar belastningsunderlag, hållfasthetsanalyser 
och övrigt underlag 

ü genomför avsyningar under och efter installation 
samt övervakar driftprov 

ü kontrollerar märkning 
ü utfärdande av intyg om överensstämmelse  
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Typ	av	objekt	 Typ	av	kontroll	 Kravspecifikation	
 
 

Vid serietillverkning som sker på ett styrt sätt 
ü initialt bedöma den tillverkande organisationen 

uppfyller kraven 
ü utfärdande av typkontrollintyg 
ü stickprovsvis kontrollera att förutsättningarna 

för typkontrollsintyget förblir uppfyllda 
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