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SIM1ARY

In the present paper, survey interviews with

125 Swedish nuclear safety engineers are sum-

marized and camiented upon.

A short historical background is given, claiming

that the major safety issues of nuclear energy

have been debated continously during the 50's

and 60"s in a way that could well have been

watched and interpreted by a political, demo-

cratic system involving political parties, go-

vernment departments,etc.

With a few exceptions, these 125 engineers repre-

sent 10 - 20 years experience in nuclear research

and development. By a certain definition they belong

to a professional group of about 800 in Sweden (1978).

The main aim of the study is to find out if (how and

why) a public debate can bring about changes in an

industrially established technology through influen-

cing the attitudes and technical judgements of the

individuals and/or organizations involved.

Examples are given where the nuclear specialists

themselves admit or claim that direct or indirect

ijtpacts from the public debate have been important.

A cannon experience is that the scientists and engi-

neers have been forced to broaden their professional

scope through a time-consuming but - as a whole -

"positive" process.

A year after the Interviews started, a serious reactor

breakdown occurred near Harrisburg/Pennsylvania. The

group has been used for a survey of the immediate

reactions in order to see if it could cause sudden

changes of attitudes among the experts. A minority

demonstrated clear changes towards a more cautious

attitude regarding nuclear risks.



FÖRORD

I föreliggande rapport sammanfattas och kommenteras en

intervjuundersökning med 125 svenska kärnkrafttekniker,

samtliga med lång erfarenhet av miljö- och säkerhetsfrågor

på kärnkraftområdet. Bakgrunden till studien är utvecklingen

av den internationella kärnkraftdebatten ur lokal och tekniskt

specifik kritik mot kärnkraftutbyggnad i USA från mitten av

1960-talet. Syftet har varit att få en bild av hur en offentlig

kritisk debatt uppfattas av forskare och tekniker inom en

ifrågasatt teknik och om det finns samband mellan debatt och

tekniska förändringar. Intresset har därvid koncentrerats till

teknik och tekniskt-administrativa åtgärder av betydelse för

säkerhet och miljö.

Undersökningen utfördes under våren och hösten 1978 i en

situation, då den intensiva politiska debatten kring kärn-

kraften i Sverige hade dämpats tillfälligt. Opinionsunder-

sökningar pekade till och med på en viss svängning till förmån

för kärnkraften.

Det bor ändå observeras att en påtaglig irritation över

politiskt betingade osäkerheter i den egna arbetssituationen

ofta gjorde det svårare än väntat att koncentrera samtalen

till analyser över säkerhetsteknisk utveckling på kärnkraft-

området före och under kärnkraftdebatten.

Studien är avsiktligen både retrospektiv och explorativ. Mot

bakgrund av en förhistoria från 1940-talet överblickas en tio-

årsperiod av speciellt intresse. Kärnkrafttekniken fick ett

"kommersiellt genombrott" i USA 1964, varefter kraftindustrin

snabbt lade upp utbyggnadsprogram med allt större kärnkraftverk,

så även i Sverigt. Detta kunde ske praktiskt taget utan debatt.

Det är först efter 1970 som kärnkraften på allvar börjar ifråga-

sättas i Sverige, då på basis av kritik, som utlösts av den
2)

snabba kommersialiseringen i USA från 1966-1967.



Den studerade tioårsperioden slutar för Sveriges del i ett

läge av politisk oenighet om en stor samhällelig teknikbe-

dömning. För första gången i modern svensk historia hade en

fråga om naturvetenskap och teknik fått ett sådant politiskt

genomslag att den hade kunnat bidra till att fälla en regering.

Perioden 1965-1975 består i Sverige av en i huvudsak debattfri
4)övergång till kommersiell utbyggnad av kärnkraften och en

debattpåverkad politisering av frågan om fortsatt utbyggnad.

Utomlands kunde dämpningar i kärnkraftutbyggnaden relateras

till kraftindustrins tveksamhet inför verkningarna av dels en

konjunkturnedgång (efter oljekrisen 1973) dels svårigheter till-

följd av ett växande kärnkraftmotstånd (demonstrationer, för-

seningar och fördyrningar). Politiseringen av kMrnkraftfrågan

hade 1975 sina tydligaste uttryck i Sverige. I USA kom den i

n
6)

och med president Carters tillträde 1977. Politiska effekter

kunde då också förutses i andra länder med kärnkraftprogram.

Drygt ett år efter det att intervjuundersökningen inleddes, in-

träffade ett reaktorhaveri i kärnkraftverket Three Mile Island

(Harrisburg, Pennsylvania den 28 mars 1979). Effekten av denna

händelse på de tekniker, som med några få undantag ett år tidi-

gare avvisade debattens olycksargument, redovisas i form av en

undersökning, som gjordes en månad efter haveriet.

Intervjuundersökningen har inte gjorts för att ge argument till

kärnkraftdebatten, även om materialet oundvikligen har sådana

inslag. Det allmänna syftet är att fästa uppmärksamhet på rolle

relationer och attityder inom forskning och teknik samt forskare;

och teknikers kommunikation med "omvärlden" i vid mening. Det

är inte svårt att se exempelvis forskningen om hybrid-DNA som
7)

en parallell till kärnkraften i många avseenden. Men det be-

hövs ökad kunskap om forskares och teknikers roller, lojaliteter

och värderingar i dagens och framtidens teknikutveckling, vare

sig denna kan beskrivas som "högteknologisk" eller inte.



Forskningens "expertis" har under senare år varit föremål för

internationella studier, i första hand inriktade på forsknings-

politiskt ledande och opinionsmässigt tongivande skikt. Skill-

naderna mellan naturvetenskaplig forskning och teknisk utveck-

ling (science and technology) har härvid alltmer rationalise-

rats bort. För tekniker på olika nivåer kan det vara svårt

att känna igen sig i forskningssociologiskt betonad litteratur.

Dessutom skapar teknikens kommersiella kriterier annorlunda

förutsättningar. Det ligger också andra möjligheter i kontakten

med omvärlden än för t ex grundläggande forskning. Detta kan

motivera särskilda tekno-sociologiska studier, som då gäller

såväl "interna" förhållanden som "externa", d v s samhälls-

kontakt och samhällspåverkan för ett speciellt teknikområde.

Kärnkraftteknikens historik tyder på svårigheter för politiker

och administratörer att genomföra en konsekvent kritisk bevak-

ning och teknikbedömning under trycket av kommersiellt ekono-
2 4 9)

raiska förhållanden. ' ' Konsekvensanalyserna har varit

tekniska och ekonomiska och presenterats på formaliserat sätt,

vilket oftast bar betytt en företagspolitiskt sanktionerad

ståndpunkt. För??t på senare år har teknikens sociala verkningar

pa gott och ont börjat att medvetet analyseras i en strävan

efter att identifiera problem och risker i god tid.

Mera sällan diskuteras de sociologiska aspekterna på organisa-

tion av forsknings- och teknikprogram. Forskare och tekniker

underskattar själva sina kunskapsmässiga övertag och betydelsen

för omvärlden av deras påtagliga inlevelse i en utmanande

problemvärld. För dem finns det faktiskt ofta fler driv-

fjädrar än de uppenbara ekonomiska lönsamhetskriterierna för

en färdig teknik. Det gäller drivfjädrar, som ligger i arbetets

särart och arbetsmiljöer, som svarar mot högt ställda krav på

intellektuell stimulans och kreativitet.

Självklart återverkar detta också på hur man fungerar och vill

fungera socialt. Inte sällan dominerar ett umgänge och ett ut-

byte med personer hemma och utomlands, som har samma eller lik-

nande bakgrund, intresseinriktning och kapacitet. Sådana iakt-

tagelser, som kunnat göras på kärnkraftområdet, bör inte snabbt

och lättfärdigt klassas som negativa. De har ofta en positiv



Innebörd, men negativa verkningar kan i vissa lägen inte ute-

slutas. Tecken finns på att "det tekniska kollektivet" har

slutit sig inför angreppen på kärnkraften. Dessa tecken ^r i ii •:

helt igenom positiva, inte ens lätta att upptäcka. Det kan inne-

bära en ovilja att förstå andra värderingar.

Cm forskning och teknik skall kunna utvecklas under gynnsamma

omständigheter i ett nytt och aktivare intresseklimat, kan

detta för forskare och tekniker betyda krav på breddningar i

kunskaper och orientering, större öppenhet för olika varderina:

För politiker betyder det krav på insatser för att på ett bättr-

sätt bevaka och förstå forskning och teknik, forskarroller och

teknikerroller.

Formerna för forsknings- och teknikkemmunikation behöver ut-

vecklas. En demokrati måste kunna modernisera sitt arbetssMtu,

när de politiska frågornas karaktär kräver det. Ett nytt engage

roang från fackförbund och andra organisationer är nödvändigt.

For massmedierna kan detta betyda krav på en kunskapsmässig

skärpning och medvetna ambitioner när det gäller tidig bevaknin

presentation av överblick vid sidan av aktuell punktinforrnatici,

"undersökande" journalistik, när det gäller positiva såväl so/n

negativa konsekvenser av forskning och teknisk utveckling. Det

kravet ställs inte minst på massmediaföretagens ledningar. Det

understryks av ett nytt intresse för folkomröstningar och

direktdemokrati.1:L)

X X X

Fiksbankens Jubileumsfond har givit anslag till arbetet och

främjat kontakter ned andra forskare. Institutionen för Värme-

och kraftteknik vid Lunds Tekniska Högskola har stött projekts

och givit mig en nödvändig hemvist. Fem företag i kärnkraft-

branschen lät mig välja bland deras personal och göra besök



på arbetsplatserna: ASEA-ATOM, Studsvik Energiteknik AB

(tidigare AB Atomenergi) , Oskarshamnsverkets Kraftgrupp ...

(OKG), Sydkraft AE och Vattenfall. 125 tekniker satte i e:

för dera pressande situation av tid för timslånga intervju-

samtal på mycket personlig nivå.

PER RAGNARSON



•.:x^LA,i uen behandlar urvals- och metodproblem för och resultaten

av en mtervjuandersökning med 125 svenska kärnkrafttekniker,

vars gemensamma arbetsområde har varit de miljö- och säkerhets-

frågor, pä vilka kärnkraftdebatten har fokuserats sedan dess

upptaict i USA i slutet av 1960-talet.

2)
f-'icrccriaiet ber ces mot en kärnkrafthistorisk bakgrund, son

ger anledning till en rad frågor beträffande kommunikation krir;.-•

1-ckniK.utvo.cklin^. Det gäller dels teknikorganisationernas externe

relationer och information dels statsmakters och politiska

..J ar t ie_*s -"tj/cTJaujlS, äv den pågående utvecklingen under 1950- och

lOOO-vai^r. Bristerna har i många avseenden varit så stora att

ut; ii/ör ;;tadora.i for att med alla medel undvikas, när det gäller

framtida forskning och teknisk utveckling. Till den Mstoriska

bakgrunden ;iör föregående "kärnkraftdebatter" och utvecklingen

från slutet av 1960-talet av kärnkraftdebatten sådan den nu

kulminerar (?) i folkomröstningar.

Förf acui ren.-., 'jitmdj nställning, som visas i ett historiskt

per^pektxv på kiJrnkraf tdebatten, är trots allt att de princip-

iellt allvarligaste bristerna har legat i "samhällets" beva.tninq

av :.ir- utveckling, som statsmakterna själva har satt igång.

j(.-A\r-.'.. uppfj.ttnir.g förringar inte på något sätt betydelsen av de

'or ;.äti. r och missförhållanden, som tidvis har kännetecknat olika
;:oAr.i;,oryar.i.£.itioners agerande. Debatten har lett till en

:i1ŝ  i samhället, som är ett unikt socio-

on från demokratisk synpunkt mycket positiv

tvecklinq, samtidigt som den kan ha en rad besvärande inslag.



: ri.'r'.i'».-.L-.ci M . ; — a : ; o : / .If^r d e b a t t

Kärnkrartdebatten har rört sig om naturvetenskapligt och tekniskt

karaktäristiska egenskaper hos den nya energitekniken, egenskaper

som har varit väl kända sedan 1940- och 1950-talen och som har

varit uppe till behandling vid internationella och nationella

"informationstillfällen'1. ' Kontroll av stora energimängder,

olycksrisker, radioaktiva ämnen, strålning och inte minst kärn-

vt'»penrisJ-'ar är problem, som har präglat utvecklingsprogrammen.

r'oraridrinyur i attityder och värderingar i samhället med datering

tillbaka i:i 1.1 x.achel Carsons miljöväckelse samt 1960-tdlets

kritik mot. expertor och auktoritära system kan ge en del av för-

kiaring*ir;u. tiJl ö.tL ,'crutsättningar för en allmän debatt radi-

kalt, fcränuradrs unde- 1960-talet. Här kan erinras om student-

rrvo];:. :r, •:..xr\,...,;:,)c'••• .pa.;ionor, Vietnam-rökelsen m m som viktiga

inslag i en .vj.c.sföränd.r ir.̂  .

bo säk.'.:tieus-- o^n ...L.1 jej^raqor, som har dominerat den inter-

nationell.--. dt;.j::ttc,) rrJ.n mitten av 1960-talet till mitten av

1970- tö lot hur !:c-r ̂ LiuJon b'xlC.nts vara följande:

1. 3rrt.liii.i'_J»i vsi.er i/ia normal drift av kärnkraftan-

.'. lif :;i j.a ;•:.. •:

2. Oi ycksr :.3/; ,i >. .: '.rrKraf tanläggningar med fokusering på

kyirnc-delLjfurliTu-. oc'i en i samband därmed tänkbar ned-

:-;riU ;.nini' ;v roaictorh^rden, varvid radioaktiva gaser

?kuJ..',....: Kuan.. sp/:ida:; i omgivningen;

okar.c-;- r .ket för kärnvapenspridning, speciellt i sam-

.̂iiK, K; ;-i utri;.- ctjändc av plutonium som reaktorbränsle

jen o-:\:•-> . .̂ or. en följd av en allmän kunskapsspridning

ii<om : i:, .',: o J och för sig fredliga kärnkraftprogram;

'&.: -j-iicte .'::i:.ii .6; t: x rorangrepp, sabotage och stöld av

ki/••• '-.art j.idL..•/! al do : s beroende på en allmän utveckling

•< >, i : kLrii^y; ri x världen dels sammanhängande med en

:-i,Aib spridning av kärnkraftteknik och därtill hörande

t:X'a i'ii:';j.". r t-r;

Sä];f.:r "c-vatincj av radioaktivt avfall.



.. v • och terrorism är i sina mest dramatiska former att

,;:..:•„.-: son riva internationella företeelser under 1970-talet

jtm specifik anknytning till kärnkraften. De har dock starkt

k> ;.̂ lat:-; till kärnkrafttekniken, även om starkt delade meningar

rJioer om det realistiska i dessa bedömningar av sabotörers och

; < i ror:sters intressen och möjligheter.

T-.'.i'j.'u-e behandling av kärnkraftens specifika problem påverkar

jä ••/-.! a-t uppfattningar om i vad mån kärnkraftdebatten tagit upp

toolia tekniska frågor eller inte. Säkerhetsteknisk utveckling

: -: p,;ga,;t kontinuerligt och fundamentala säkerhetsprinciper hade

:\:,A>i ;••.• ra t s före debatten, främst beträffande reaktorteknik.

S Lod.u.'i"; oygger på uppfattningen att kärnkraften är det hittills

'.••.:i-.*• pc°uagliqa exemplet på ifrågasatt avancerad teknik. Kärn-

•rajcnobatt.cn har också visat på kommunikationsproblem kring

,i.it urvctonskaplig forskning och teknisk utveckling, på

•• •."•'• .-i...•. L ingsprobJ.em kring risk och nytta och kring den politiska

na;^ncil ;.ugen av komplicerad, kontroversiell teknologi.

' • _ l-~K'crsökningsgruppens situation

; .i.nL er v j minder sökningen har, med några få undantag, avs iktl igen

(trgi;:3 personer med 10-25 års erfarenhet av kärnkraftteknik,

.jits.v yädana som har en historisk överblick från tiden före

1 •;•;,;•;raftdabatten. Det rör sig alltså om personer, av vilka

-i< ra har intresserats för att gå direkt från utbildningen till

'.:.t nytt utvecklingsområde med framtidslöften, som uttryckts i

:fficiella, statsfinansierade program, tillkomna i politisk

' r.ighet och med exempellöst stora ekonomiska resurser, åtminstone

•y,{ 6.et. galler teknik för civila ändamål.

-.äoii.j personer har fått uppleva kritik, omvärderingar, angrepp

>jh slutligen ett totalt ifrågasättande. De har i vissa fall,

•y..jii åtminstone tidvis, känt "politisk hemlöshet", när inget

pj,ti vågade t*.La för dem. De har också ställts inför hot om

vvccriing och debatte> har haft "sociala effekter" av olika

s 1 n a .



..lupuon anser sig representera ett forsknings- och tekn

a.o-d en bortåt 4 0-årig kunskapsuppbyggnad och - som de gärna

framhåller - helt oöverträffad industriell säkerhet, eftersom
17)

enooGt att fatal allvarliga olyckor har inträffat. I kommersi-

ell varksamhet hävdas att inga födsolyckor har inträffat, som ka,

boro på någon av kärnkraftens speciella egenskaper.

ba ar.:.L.j.yt oCiu personerna i undersökningsgruppen vägrar att gocta

ett fullständigt underkännande av decenniers tekniskt arbete,

kräver de någon form av målinriktad, meningsfull fortsättning.

E.jJast arbetsmarknaasproblem håller dem kvar i någon form av

uppehållande, avvaktande och oviss "malpåseteknik". I bakgrunder

t-.il detta ligger yrkesvärderingar, som kanske inte är sivrsk.ilt

unika, inen som nar en direkt; betydelse för om man skall lyckas

upprätthålla kvalitet i ett arbete, där kvalitet är en förut-

sättning 7ör säkerhet.

L tte-cnikor iir on del av en mycket stor internationell

stcuktur, en teknikorganisation eller "nuclear society",

r.'sed en samlad ekonomisk och politisk styrka. Vid den tidpunkt,

dä svenska, kritiker på ett rr.era genomtänkt satt började ta upp

--rnkLMften till granskning hade de en internationell

"nukleär societet" på ca 200 000 experter emot sig, varav i

"vorige ca 2 000. Det betydJo naturligtvis ett förkrossa, ae

underläge i teknisk, detaljkunskap.

å liknands sätt utvecklas andra teknikområden. Att en sådär.

. truktiii: :i:ullo kun net uppfattas som ett demokratiskt problei.

aar knappast hört till dessa personers dagliga diskussionsämn-r-

.v politiker och "ödande tekniker/ekonomer utstakade mål har

ingöt deras intresse. Dominerande informationsorgan och

informationsvägar för undersökningsgruppen är dela* av tekniker.

•?gen organisation i stort och i den mån debatt för1:,, har don

^pociella regler. Det finns en opinionsbildning på facknivå, cc

•....ar något vid sidan av det strikt fackinässiga. Donna exp-.->rtern-

interna opinionsbildning har veterligen aldrig undersökts, L-OMI

. rternationella fackpressen utgör ett lämpligt studiematerial.



Ivr.der kärnk: at Lcc^ac^.er. och speciellt i dess politiska skede

i Sverige har truppen kanske mindre än någonsin kunnat inse en

co.r>nikorgani5c..tions maktpotential. De har, anser de, faktiskt

'jtesfång to" frän talan i massmedier och de har haft svårt att

finna lyssnande politiker.

E.:t r.cTYiplicc-rat nac-urvetenskapligt och tekniskt innehåll av

fakta och bedömningar kännetecknar de komplexa system, som till-

ârjr.ans utgör Värnkraf-ttekn:" k. Informations- och kommunikations-

pj ,b]omer. k.\: ./ovit oca är betydande, de var det redan innan

-lOt-a'itniiigar kom till uttryck i en offentlig debatt. De reella

hindren för kommunikation har blivit allt fler ju längre tek-

:rbTi har ivanctrat och ju mer den kärnkrafttekniska organisa-

uicnf-fi har ;itvcckl.rit:-,

En gan,-nai uppvt; ;r.inrr om att förtroendeproblem på kärnkraft-

vi;. ra.de'. kan \.,zt~:z .ned ekad satsning på riktad information till

ruusdincidier och -..lJnövnbct ilröjer kvar i form av kritik mot

företagsledningar, so... anses ha varit för passiva. I stort

sett bcir--v?r villrådighet om hur man skall bete sig i rela-

tionerna mellan. '-t .knik" cch "samhälle". Dessa förhållanden

pryglar sannolikt svaren i de avsnitt, som gäller attityder

:ill tekniker)-:; "omvärld" och till kärnkraftdebatten som sådan.



II. KÄRNKRAFTDEBATTEN I HISTORISKT PERSPEKTIV

"Kärnkraftdebatten" är ett begrepp som har skiftat i betydelse

sedan mitten på 1960-talet. Dess innehåll skiftar också från

land till land, beroende bl a på hur avancerade kärnkraftplaner

man har och på de politiska förutsättningarna för en öppen debatt.

Historiskt sett har kärnkraftdebatten vuxit fram ur en oro,

som grundats på "atombomberna", kärnvapenupprustningen och

strålningsriskerna, men den har inte alltid kunnat uttryckas

i naturvetenskapligt eller tekniskt tydliga och relevanta

hermer. Mot kärnenergins forskare och tekniker har inte sällan

stått en skara människor, som i sak inte har kunnat säga mycket

mer än: "Vi tycker inte om det här, vi är rädda och VJ. litar

inte på er."

Från början fanns inga motsättningar. Principen att skapa ett

fredligt alternativ till kärnvapnen vann allmänt gillande. Det

var först i och med lokaliseringen av kärnenergianläggningar

- icke militära och icke hemliga - som oron över kärnenergins

specifika egenskaper skapade partsförhållanden. Det skedde t ex

i USA och Sverige redan under 1950-talet, men den mera generella

kritiken av kärnkraftens risker knöts till den begynnande kom-

mersiella spridningen av lättvattenreaktorer från mitten av

1960-talet. Kritikerna ifrågasatte om reaktortekniken vid den

tidpunkten verkligen var sakerhetsmässigt mogen.

Av detta blev det en utdragen kontrovers (i USA the Nuclear

Controversy) mellan dem som ifrågasatte och rentav ville be-

kämpa den nya tekniken och denna tekniks intressenter och före-

trädare - de senare nu försatta i en försvarsposition. Under

de första åren uttryckte sig teknikens företrädare på policy-

nivå ofta på ett sätt, som avslöjade deras övertygelse om att

motståndet var av övergående natur, det skulle kunna botas med

information, varigenom och varefter initiativet åter skulle bli

rioras:



"För att undvika utvecklingen av irrationell opposiv. LOT.
är det nödvändigt att informera allmänheten på bredas i
böjliga satt om de villkor, under vilka kärnkraftverk
konstrueras och drivs. För att uppnå någon verkan,
bör PR-funktionärer, som distribuerar denna information,
hålla sig till vardagsspråk och lita till jämförelser
med välkända fakta. Alla tillgängliga media bör ut-
nyttjas till fullo." 1 9'

Envägskorranunikation

, ställningen bland teknikens företrädare var då likson

Ldigare (och senare!) den att problemen löses bäst genen ou

.rv^askomnmnikation, d v s man informerar (public information

T: clot mandat man fått (att ta fram energi i stora mängder)

:ch undervisar (public education) om hur detta kan göras

'. .kniskt rasd kärnenergi och hur denna teknik fungerar. Mot-

L':(j'jrnc av informationen förväntas vara i stort sett nöjda

. iJ.̂ r ännu hellre övertygade om den nya teknikens nödvändiga

och förtjänster. Mest påtaglig är denna inställning i USA

• Tder åren omkring 1970 och det är inte förrän under 1972-137

som man tydligt märker en irriterad medvetenhet om att "th-?

i.uclear Controversy" uppenbarligen inte var av övergående

n.1 tur .

Vetenskapsmän och tekniker med träning från andra områden än

kärnenergi diskvalificeras generellt på ett sätt som skulle

kunna betyda att endast kärnkraftfolk kan skaffa sig en

kvalificerad uppfattning i ämnet. Den uppfattningen fors fraa

iir-nu 1978 av Deteoigne (IAEA): 2 0 )

"Vetenskapsmän, som undertecknar appeller, är säkert
kapabla att göra kompetenta, professionella bedöm-
ningar inom sina speciella vetenskapliga områden,
men deras uttalanden om problem på ett annat special-
område, kan endast uttrycka en personlig uppfattning
och den kan inte upphöjas till rangen av vetenskaplig!
exportorndöme."



Om man studerar kärnteknikens uppdelning i ofta mycket snäva

specialiteter, måste man börja ställa frågor om var qränserna

skall dras. En reakt.orfysiK.er förtjänar alltså knappast någon

tilltro om han uttalar sig om upparbetning, huvudsakligen en

fråga för kemister. Mndå vill man ofta i praktiken göra gällande

att han med sin erfarenhet från kärnkraftområdet är mera tro-

värdig, när det gäller att "informera" ch "utbilda" en större

allmänhet.

Oro det nu är sä, måste man rimligen vara mera generös i bedöm-

ningen av "kompetens", vilket inte hindrar att man är mera precis

i speciella delfrågor.

Hur inställningen till information på teknikens egna villkor

etablerades vore väl värt en särskild studie. Den har åtminstone

fram till mitten av 1970-talet präglat kärnkraftindustrins

internationella informationsprogram, i vilket amerikanska

organisationer har spelat en ledande roll. Det kan inte

uteslutas att kopplingar mellan civil och militär kärnenerai-
21)forskning grundlagt en "tradition" av informationskontroll.

2_. Meningsutbyte

Fram till 1970-talet saknades väsentligen förutsättningar för

ett verkligt meningsutbyte omkring kärnkraften, även i länder

där sådant av demokratiska skäl anses tillåtligt och önskvärt.

Den etablerade kärnkrafttekniken hade hunnit få ett numerärt

övertag i fackkunskap, som kunde te sig förkrossande. (Se sid 4)

Även om situationen snabbt förändrades i många länder är "menings-

utbytet" ännu på de flesta håll långt ifrån idealiskt.

Förutsättningarna för ett. meningsutbyte om en avancerad forsk-

ning och teknik bör alltså vara a) att demokratiska förhållanden

råder, som tillåter och uppmuntrar debatt, b) att kritiker och

motståndare kan skaffa sig sådana kunskaper (spridning av expertis)

att de verkligen kan delta i ett meningsutbyte, c) att man kan

skilja på begreppen samhällsutformning och energiteknik, när man

ändå tvingas att tala om dem på samma gång och d) att kompetens

kan erkännas, även om den är "indirekt förvärvad".



Medvetna försök till spridning av kompetens har under kärnkraft-

debatten - ibland ned denna som orsak - gjorts bl a i Sverige

'studiekampanjen 1974). Förhållandet vetenskaplig expertis -

lllwänhet och möjligheterna till "spridning av expertis" i

teknisk-vetenskapliga samhällsfrågor har uppmärksammats inte^
22)

nationellt under senare år.

3_. Kärnkraftdebatter

I det som vi nu i vardagslag kallar för "kärnkraftdebatten" -

en massmediabetonad definition - finns en rad parallella de-

batter, varav en del gäller kärnkraftens teknik, säkerhet och

miljöpåverkan, andra gäller samhällspåverkan av storskalig

teknik. I slutet av rapporten har årtal för viktiga händelser,

debatter och informationstillfällen sammanställts.

"Kärnkraftdebatt" har alltså kommit att betyda både meningsutbyte

om kärnkraft och meningsutbyte om framtida samhällsutveckling,

livsstil, hushållning med naturresurser m m, efterhand som den

ursprungliga teknikdebatten sätts in i ett större sammanhang.

Det har tidigare förekommit "kärnkraftdebatter", som har gällt

enbart miljöpåverkan, dock företrädesvis lokal sådan (ex Ågesta-

debatten i Sverige omkring 1960) .

Fack-debatterna inom kärnkraftområdet har nästan undantagslöst

utgjort förhistoria till åtminstone de naturvetenskapligt och

tekniskt präglade del-debatterna om kärnkraftens säkerhet och

miljöpåverkan. Det kan räcka att här nämna långvariga fackdebatter

om strålningsrisker, olycksrisker, härdnödkylningen och radio-

aktivt avfall för att fånga in det mesta av den naturvetenskapligt/

tekniskt betonade "kärnkraftdebatten". Kärnvapenspridningen har

bevakats inom IAEA med särskild teknisk kontroll inom ramen för

icke-spridningsavtalet (NPT).
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r:an kan, OKI man så vill, se en ständigt pågående kärnkrafr-

debatt från den första publiceringen i dagspress sr 1940 av -J-

tlinkbara innebörden av kärnklyvningen, då nyligen upptäckt.' '

Forskarnas interna diskussioner om riskerna mot bakgrunden

av det då pågående andra världskriget och deras närmanden

till den dåvarande amerikanske presidenten har beskrivits i
24)

en rad artiklar och rocmoarböcker. ' De uppenbara mc;jl igherc;:

på vapensidan sysselsatte forskare och politiker i USA före ::

under det s k Manhattan-projektet och efter vapendemonstrci+J.o:-.

na i Nevada-öknen, över Hiroshima och Nagasaki. Kärnvaner-

debatten, numera nästan reducerad till en deldebatt i kärr-

kraftdebattcn, började egentligen när en grupp vetenskapsman

föigäves försökte förråa president Truman att inte fälla ato:r-

bomberna.

Det är påtagligt hur debatten om kärnvapen i Sverige under

1950- och 1960-talen fördes hej t vid sidan av kärnkraft-

progranunet, son: inte ifrågasattes alla.

Ĵn förklarj.ng till detta tcrde ha avgörande betydelse: fack-

diskussionerna om kärnkraftens olika problem presenterades

generellt så optimistiskt utåt att deras reella bakgrunder

aldrig uppfattades av Lekmän. Problem var till för att lösa;-:.

Inga Thorsson gör i efterhand bedömningen att de svenska

politikerna under 1960-talet var för optimistiska och illa

informerade. Liknande uppfattningar har framförts av fila

Lindström och Krister Wickman, som båda ingick i regeringen

under 19 60-tale; t ,9}

Förmodligen skulle en språkanalys av presentationer, som ställ-

des till svenska departement och politiker under 19 50- och i.:'K

talen kunna visa något av forskares och teknikers naturlig1. po

tivt optimistiska uttryckssätt och den övervägande inrAktninge

pr. tekniska delproblem. Detta kan vara delar av förklaringen r

att en dialog med politikorna om kärnkraftteknikens j.iakcrr ocl,

konsekvenser uppenba/1igen uteblev.
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Karrivapenfrågan analyserades alltså, tämligen ingående, medan

mar däremot lugnt såg fram emot kärnkraftens förväntade kom-

mersiella genombrott och utbyggnad i det svenska kraftsystemet

i förebådad samverkan mellan kraftföretag och tillverkande

industri. Sverige torde härvidlag inte nämnvärt skilja sig

från andra länder mer än däri att kärnvapendebatten ledde Zrarn

till ett enhälligt avståndstagande från kärnvapen.

Här finns också debatter (del-debatter), som har kommit och ca! :,

huvudsakligen tekniska frågor, som tydligen fått en någorlunda

tillfredsställande lösning eller bedömts som underordnade större

frågor kring kärnkraften och sålunda mindre viktiga att spilla

tid och kraft på för hårt engagerade kritiker. Under en period

i början på 1970-talet föreföll det t ex som om kärnkraftverks.s

varmvattenutsläpp skulle vara ett allvarligare miljöproblem än

den radioaktiva strålningen.

4 ^ A t o m e r för freden

Som en kontrast till kärnenergi för vapenbruk enades forskare

och politiker om en satsning på kärnenergi för fredliga ändanål

Ställd under FN:s beskydd (med bl a specialorganet IAEA i Wien

från 19 57) befanns frågan om framtida kärnkraftteknik höjd över

allt ifrågasättande för en lång tid framåt. Aldrig förr har väl

en teknisk utveckling förutbestämts på. så hög politisk nivå!

Detta betyder dock inte att tidiga varningar om ackumulerande

problem saknades. Dubble nobelpristagaren, professor Linus

Pauling (kemi- och fredspris) uttryckte oro för strålrisker,

i. sin kritik mot vapenutvecklingen men en annan kemist, pro-

fessor James Bryant Conant vid Harvard-Universitetet aåg redan
25)

19 5.1 helt visionärt fram emot en tid då exploateringen av

kärnklyvningen mera liknade den "återvändsgränd", som med

frågetecken har aktualiserats i 1970-talets debatt.
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Han förebådade från 1960-talet ett intresse för solenergi med

genombrott efter 198 5 och han talade om avfallet som ett evighet:

problem långt bortom en eventuell "kärnkraftparentes":

"Jag ser..-, varken en atomförödelse eller atomåldernas
gyllene överflöd. Tvärtom ser jag en orolig mänsklighet,
som med den ena politiska åtgärden efter den andra för-
söker att finna en väg ut ur atomåldern.... Femton eller
tjugo år efter den första atombomben hade en noggrann upp-
skattning av debit och kredit för kärnklyvningens exploa-
tering lett folk till beslutet att spelet är föga värt.
Naturligtvis hade experimentella anläggningar börjat pro-
ducera något mer energi ur kontrollerade kärnreaktioner
än som förbrukades för driften av den komplicerade pro-
cessen, men förvaringen av avfallsprodukter visade sig
förenad med gigantiska problem - problem som man måste
leva med i generationer."

Varningar och negativa visioner tycktes dock studsa mot den

kompakta övertygelsen att "svärden måste smidas om till plog-

billar", att "Atomer för freden" var svaret inte bara på

rustningsproblemet utan också lösningen för världens energi-

försörjning .

President Eisenhower annonserade sitt "Atomer för freden" i

FN år 1953. Mycket av sekretessen kring krigsårens forskning

hävdes vid den första Geneve-konferensen 1955, optimismens

konferens kallad. Efter en mera realistisk konferens i Geneve

1958 kunde man sikta mot "kommersiell kärnkraft" i mitten av

1960-talet. Under tiden dämpades mänsklighetens oro för kärn-

vapen åtminstone för tillfället med det skenbart viktiga av-

talet om stopp för kärnvapenprov i atmosfären 1963. Då hade

också "Sputnik"-hysterin slagit fullt ut i USA, "Atoms for

Peace" hade fått konkurrens i ett nytt, fascinerande super-

tekniskt program "Man on the Moon".

Det finns anledning för nutidshistoriker med intresse för natur-

vetenskap och teknik att undersöka det "klimat" i vilket kärn-

kraften relativt obemärkt gick över från teknisk utveckling ti il

kommersiell verksamhet.



5̂ . Beroendet av USA

Det är mot den internationella historiska bakgrunden och

speciellt i de snabba scenförändringarna vid mitten av is-o-

talet som man kan söka svar på frågan, varför det dröjde till

1970-talet innan en allmän debatt om den nya energiteknikens

miljö- och samhällspåverkan började utvecklas i Sverige. Så

småningom förstärktes denna debatt av ett allmänt ifråga-

sättande av uen ekonomiska tillväxt, som under 1960-talet aa*

näring åt förväntningar på [i. regel energikrävande) standard-

höjningar.

Sveriges beroende av USA inte bara i strikt teknisk mening

utan också för initieringen av en offentlig kritisk teknik-

bedömning framstår, åtminstone i kärnkraftfallet, som oro-

väckande. Under debattens första år var de svenska opponentern

helt beroende av material från amerikanska kritikergrupper. D>:

spelar alltjämt en stor roll i kärnkraftmotståndarnas inter-

nationella samarbete, men utbytet där har blivit alltmer ömse-

sidigt.

Sverige är (på gott och ont) också beroende av USA:s stora

organisation för kärnkraftsäkerhet, tidigare Atomic Energy

Commission (AEC), numera Nuclear Regulatory Committee.

Där finns personella vetenskapliga och tekniska resurser, labo-

ratorier och pengar för att analysera, testa och formulera

säkerhetskrav i normer och regler - ett arbete som reaktortilJ-

verkare, kraftföretag, myndigheter i Sverige har följt ..mder

hela utvecklingstiden och är tvungna att tacksamt ta emot,

visserligen med möjlighet att välja de resultat som passar bär.,

för svenska förhållanden. Eventuellt kan myndigheterna bearbeta

normer och regler för svensk tillärapning, men vi saknar resume-

för de stora, grundläggande insatserna, i synnerhet som kraven

ständigt skärps.

I ett större sammanhang sett, är vi också beroende av att kritik

och debatt initieras i USA på kärnkraftområdet och på en rad

andra (jfr amerikanska vetenskapsmäns initiering av DNA-debatten)



Enligt lärdomarna från både kärnkraft- och DNA-debatterna

krävs - sorn en av ett antal nödvändiga ingredienser för en

meningsfullt effektiv kritik - en viss naturvetenskaplig och/

eller teknisk kompetens utan vilken argumenten blir alltför

trubbiga och verkningslösa- I Sverige tycks numera de politisk--

partierna följa miljögruppernas exempel på kunskapsuppbyggnad

och bevakning och vi har under 1970-talet kunnat notera en

spridning av expertis i energi- och kärnkraftfrågor, som hit-

tills saknar motstycke på andra områden. Kärnkraftdebattens

betydelse för att skärpa de politiska partiernas och de fack-

liga organisationernas bevakning av forsknings- och teknik-

fronterna borde nu dokumenteras.

6.Massmediernas roll

Självklart spelar massmediernas tröghet en stor roll för att

hindra eller fördröja en nödvändig debatt. Särskilt gäller det1.

områden, som ännu under 1970-talets senare hälft är helt under-

prioriterade även i större massmediaföretag inklusive radio och

TV. Svenska massmedier kan inte berömma sig av några större egra

initiativ när det gällt att introducera kärnkraftdebatten i

Sverige och fullfölja den med krav på självständig presentation

och analys, överdriften kan, liksom underlåtenhetssynder, för-

klaras med att naturvetenskap och teknik (med dess tidskrifts-

och rapportflora) i hög grad står utanför normal journalistisk

bevakning.

Miljödebatten, kärnkraften, DNA, mikroprocessorerna och robot-

tekniken tvingar nu fram en tidigt undersökande journalistik oA

ett brett fält av naturvetenskaplig forskning och teknisk ut-

veckling. Massmedierna ställs med rätta inför nya demokrat i sjk a

krav. Under de allra senaste åren har vissa initiativ inom

journalistutbildningen kunnat noteras, men situationen är ändå

helt otillfredsställande. Även inom forskarutbildningen har

forskningsinformation, samhällskominunikation och övergripande

orientering börjat betonas genom särskilda kurser ("genera.1 ?^-

utbildning", "naturvetenskap i massmedier" etc).
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7. Kärnkraftdebatten i USA

Det var alltså i USA som den nya teknikens specifika risker och

problem först fick gehör i en öppen debatt. Strålningsriskerna..

som efter kärnvapnen och med kulmen i en naturligt ogenomtänkt

skräck för all strålning var väl kända även för en större all-

mänhet, togs upp på ett ner sofistikerat sätt och i direkt

anknytning till den fredliga kärnenergins normaldrift. '

Olyckor och olycksrisker var ett annat, kanske mera spektakulärt

spår, som drogs fram ur den interna fackdebatten.

Med kritiker direkt ur kärnkraftteknikens egna led och med

obestridliga förutsättningar för meningsutbyte med de experter

som arbetade vidare i dessa led, kom normaldriftutsläppen av

strålningsprodukter från kärnkraftverken ut från en intern

expertdebatt till om inte en folkdebatt så åtminstone en debatt

inför folket via böcker, tidningar och offentliga förhör (Dear.

Abrahamson m f1).

Det är egentligen inte förrän 1969/ d v s 4-5 år efter kärn-

kraftens "kommersiella genombrott", sor> expertdebatterna börj:<;:

föras över i en mera allnän debatt. Denna iakttagelse blir om

möjligt ännu mer intressant, när man studerar händelseutveck-

lingen i Sverige efter 1964 års Genéve-konferens.

John Gofman och Arthur Tamplin skrev i rask följd två kri-

tiska böcker om strålningsriskerna och bröt därmed upp från

sina tidigare roller som forskare inom den dåvarande atom-

energikommissionen (.AEC) . De uppträdde i offentliga förhör och

lät sig engageras av miljögrupper med inslag av oroade vetenskaps

män (concerned scientists) representerande olika fackområden,

inte minst de biologiska. Deras krav var dock inte främmande
27)för den svenska specialmyndigheten vid denna tidpunkt.

Gofman och Tamplin gick alltså utanför sitt eget forskar- och

teknikerkollektiv på ett sätt som tidigare av många skäl knappast

varit tänkbart (t ex kvardröjande effekter av ett inom Atom-

energikommissionen väl inpräglat aekrctessmedvetande).
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Samtidigt fångade en naturvetenskapligt skolad skribent
23)

Sheldon Novick, upp en huvudsakligen intej.iv1- hållen fack-

debatt om olyckor och olycksrisker i kärnkraftverk. Det märk-

ligaste med detta var kanske att boken kom ut 12 år efter

publiceringen av den första "katastrofrapporten" om kärn-
28}kraften, ' enligt vilken en olycka i ett måttligt stort

kärnkraftverk teoretiskt sett skulle kunna leda till tusen-

tals dödade och svår radioaktiv nedsmutsning. Novick skrev

om inträffade olyckor och olyckstillbud och ifrågasatte om

man verkligen kunde garantera reaktorsäkerhet.

Novick skrev också om missförhållanden inom den dåvarande

atomenergikommissionen (AEC), en organisation, där tusentals

kvalificerade forskare och tekniker arbetade under ett parap-i ,

som täckte såväl militär som civil utveckling på kärnenergi-

området, en organisation som både förespråkade och kontrollerad

kärnkrafttekniken. AEC bedrev en närmast total informations-
21)

kontroll Övei hela kärnkraftområdet - informationen prägla-

des dessutom av enkelriktning uppifrån och ned till den okunniga

massan (filmer och broschyrer i Kalle Anka-stil på temat "Vår

vän atomen" etc).

Novicks bok "The Careless Atom" kom ut 1969 och redan året därpä

i svensk översättning. Den föregicks av ett par debattböcker IP:?G

angrepp, som knappast togs på allvar inom kärnkraftindustrin

eller myndigheterna. Framförallt var det bristerna i det teknisk..

faktaunderlaget, som ansågs hindra seriösa bemötanden och

diskussioner.

Genom åren har det ofta lagts kärnkraftens kritiker till last

att de har jagat lämpliga citat och använt dem på "ovetenskap-

ligt" sätt. Det tillhör en djupare studie av den kritiska,

tekniska populärdebattens förutsättningar att undersöka vilka

"spelregler" som har utvecklats under kärnkraftdebatten. Man

får ju komina ihåg att det också har gällt opinionsbildning och

att man knappast kan åstadkomma en sådan med en alltför salong -

fähig argumentation, åtminstone inte i. början.
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Mot debattörernas eventuellt överdrivna katastrofscenarier

står nobelpristagaren och förre AEC-chefen Glenn T Seaborgs

bekynunersfria värld byggd på atomer för freden, presenterad

inför 1964 års Geneve-konferens. På högsta nivå försökte

man freda kärnkrafttekniken för angrepp genom en konsekvent

i.edtoning av risker och ett ofta godtyckligt bortval av

besvärliga kritikerargument (AEC:s försvar för gamla stråldos-

normer, myten om en rågång mellan civil och militär kärnteknik,

avfallsproblemets obetydlighet fram till en kommersiellt

attraktiv volym, etc).

Istället för att verkligen försöka ta reda på vad som kanske w..

väsentligt bakom den dunkla framställningen hos tidiga opponenter

ordinerades mer information, d v s om naturvetenskapliga och

tekniska fakta (uppfattningar). Tryckpressarna rullade fram

broschyrer och filmkamerorna snurrade i kårnkraftanläggningarna.

De "oetablerade" kritikerna mötte ett till synes väl samman-

hållet "kärnkraftetablissemang". Det kan ha bidragit till vissa

överdrifter i ren desperation hos motståndarna över att expert-

sidan föreföll så helt intakt och så höjd över all oro och

kritik. AEC och andra kårnkraftorganisationer hade ett domi-

nerande politiskt inflytand<

i Sverige och andra länder.

21)nerande politiskt inflytande, som i princip efterliknades

Frånvaron av extern kritik oekräftas bl a av att debattidskrifv

"Bulletin of the Atomic Scientists" (utgiven från i december 194'.)

som en förlängd protest mot kärnenergins militära användning)

aldrig diskuterade problem med kärnenergins fredliga användninc.

Sådan kritik dyker här inte upp förrän 1969-1970. Det Sr då framu'

strålningsriskerna som diskuteras och vilka gränser som de kan

tänkas sätta för kärnkraftens vidare utveckling. Det är do medi-

cinska och naturvetenskapliga aspekterna på kärnenergin soja tas

upp. De tekniska problemen skulle också komma så småningom, frvvi:-

förallt från gruppen kring Henry Kendall vid Massachussets

Institute of Technology och Union of Concerned Scientists, och

långt senare de sociala aspekterna i ett vidare perspektiv.
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1 U3.A iiroc ria- ro dan lrG6 arp ett utbyggnadsprograrc för flera

uandra reaktorer av lättvattentyp i ett samarbete mellan kraft-

företag, reaktorleverantörer och federala myndigheter. Det

aret kunde kommersialiseringen av kärnkraften i USA avläsas i

beställningar av 26 reaktorer. Kurvan pekade mot ett tusental

reaktorer år 2G00. Detta fäste uppmärksamheten på reaktorernas

säkerhets tekr.iska u-ognad. I den senare redovisade intervju-

undersökningen har en svensk kärnkrafttekniker med mångårig

erfarenhet, stor överblick och - trots allt - en positiv grund-

syn p.;j debatten kommenterat detta på följande sätt:

'l-iögar. ̂ ..yioderade i USA, mycket förståeligt egentligen,
qenor.1 folk 5: om var vakna. De hajade till och reagerade,
när helt plötsligt kraftindustrin bara gick ut och be-
stä] Ide högvis ined reaktorer. Allting var ganska lungt
och --.i. i.".a, '.-.rons att dessa människor var lite på alerten
ho la 'iden, sa länge det var fråga om några stycken sådär,
men d". .;crr General Electric med ett bud på lite över 100
doU.~r ner kilowatt i Oyster Creek, långt under vad olja
och kc] kortade, so långt under att varenda kraftdirektör
jn; ••: att c. c ince i'a:ins någon anledning att ha någonting
annat är kärnkraft. Då skulle plötsligt varenda människa
h:.L i-.ärnkr.~vt: Dot är konstigt att det är så systemet fun-
gerar genom att det inte finns någon central instans som
avvaaer detta, i och för sig tycker jag det var framsynt
av d(:-m so;.i åk sade att det är mycket möjligt att kärn-
kraften 'år. bra, men man kan ju inte veta att den är så
ora. AJ.'.tr.o ko;:! iiärdnödkylningsdebatten igång, faktiskt
är det g.'-nr-ska sr.yggt, egentligen."

!.».•-. t-og a. It; a 4.-5 hc från detta läge och det hann komma igång

c fattande ut^y^f^dsprograiri, inte minst i Sverige, innan den

rya tekniker; pä alJvar började ifrågasättas. Det är då noter-

"ärt att oet på den annorikanska scenen hade dykt upp kritiker,

-om med sina naturvetenskapliga och tekniska kunskaper kunde

'olka och analysera öppet publicerat material, även om detta

var .avsj.kt.1 iijon försiktigt positivt skrivet, och på olika vägar

dra fram komp1 aterinuar. Vissa av dem hade varit eller var

•-"lltjäint anställda m o m någon del av det amerikanska kärnkraft-

;>rogramiaet. Unjver.sitetsforskare utanför kärnkraftprogrammet

-jick ock.T>5 in i debatten. Den "interna" fackmässiga kritiken av

•cärnkj.af tens tekniske, utveckling kompletterades successivt med en
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"extern", driven av politiskt fristående grupper, som oftast

drog fram problemen ur kärnkraftteknikernas egen fackdebatt.

Den stora härdnödkylningsfragan (och Kina-syndromet) är ett

av många exempel på detta.

Kritiken går från ett generellt naturvetenskapligt problem

(strålning) via teknikens yttre organisation (t ex AEC:s roller)

till handläggningen av inre, rent tekniska konstruktionsfrågor

(t ex härdnödkylningen) och totalsystemets kvalitet (avfalls-

frågan, plutonium/kärnvapen).

Med varje ny person och varje ny aspekt eller nytt forsknings-

område som aktualiseras, ges motivation också till andra. På så

sätt har kärnkraftdebatten snabbt vuxit från några övergripande

naturvetenskapliga och tekniska kärnkraftprobiem till frågor om

människan i universum. Den amerikanska debatten är föregångare,

mer genom sin kvalitet än sin publika bredd. Den ger direkt

stoff till debattutvecklingen i andra länder, men den har en

svag politisk betydelse i USA före presidentskiftet 1977.

£L_ Debattutvecklingen i Sverige

Den första kärnkraft/miljö-debatten i Sverige var liksom i USA

lokal och gällde främst de beräknade utsläppen från det första

lilla kärnkraftverket i Ågesta, 3 km från förorten Farsta i

Stockholm. Sjön Magelungen som fiske- och badplats, brunns-

vattnet till trädgårdarnas grönsaksodlingar och eventuella

direkta strålrisker via luftutsläpp låg i botten på den debatt,

som väl speglade motståndarnas underläge och som gav plats för

skräckvisioner. Debatten fördes dock inte så mycket i mass-

medierna som direkt mellan parterna och inför de forum som då

alltjämt fanns för offentlig juridisk prövning, nämligen vatten-

domstolen.

Agesta-konflikten innehöll on del exempel på fel och överdrifter

baserade dels på okunnighet dels på den allmänna strålningsskra:.K ,

som de vid denna tidpunkt (omkring 1961) kulminerande kärnvapen-

proven med all rätt orsakade, Sverige var t ex starkt utsatt för



radioaktivt nedfall efter de ryska bombproven vid Nova ja Zeirtja.

Den visade dock tidigt på något som långt senare blev en huvud-

regel för strålskydd, nämligen den att stråldoser skall maximalt

begränsas, oavsett vad internationell vetenskap har satt som

tillåtliga gränser. Det visade sig tekniskt/ekonomiskt möjligt

att avstå ifrån det "tillåtliga" och köra verket med mycket små

föroreningar.

Parterna möttes inte bara inför domstol. Gemensamt bedrevs en

"studiecirkel" i kärnkraftanläggningens miljöproblem, ett första

försök - om man så vill - att i någon mån "sprida expertis".

Möjligen var det förhastat att redan på 1960-talet ta bort den

offentliga tillståndsprövningen inför domstol och ersätta den

med myndigheternas administrativa procedurer. Den offentliga

mötespunkten, den öppna, ömsesidiga kritiken av argument, ut-

vecklingen av dialogen kunde ha behövts. Med successivt för-

bättrad balans i expertis kunde den ha blivit meningsfull och

man hade fördenskull inte behövt hamna i ett juridiskt process-

ande av amerikansk hearing-modell.

Ågesta - ett första försök till svensk kärnkraftdebatt - lades

till handlingarna i och med att verket togs i drift 1963. Det

skenbara lugne.; lägrade sig kring kärnkraften som miljöfaktor.

Verket hann t o m bli nedlajt efter 10 års drift, innan kärn-

V *-af tdebatten på allvar gick in i en politisk fas. Det bör no-

teras att den enda mera påtagliga debatten omkring en svensk

kärnkraftlokalisering utöver Ågesta och före påbörjad drift

gällde en upparbetningsanläggning i Sannäs i Bohuslän, som blev

föremål för demonstrationer i slutet av 1960-talet och sedermera

skrinlades. Protesterna mot t ex Barsebäcksverket och uranut-

vinning i Ranstad har kommit i efterhand och debatten har i

Sverige mera direkt blivit av principiell natur.



:"poi.Lcyi.ngenjörer" var övertygade orr

se hur fel den hade haft i oron

för Agesta-verket • satt teknikerna i Ägesta och grubblade över

reaktorsäkerhot och olycksrisker i nästa projekt (Marviken).
32)

Den kritik som de levererade 1964 blev utsatt för ett bortval

på poiicy-nivA och stämplades ''konfidentiell". Men den höll som

säkerhetsargument när de första säkerhetsnormerna publicerades

19 67 och när nan någret år segare tvingades lägga ner Marviken.

Då (1970) hade reaktorsäkerhet börjat bli ett begrepp i den

allmänna kärnkraftdebatten i USA.. Debatten innebar att säker-

hetsnormer och säkerhetstänkande i konstruktioner snabbt skulle

bli försäljnings-argument.

Tvistefrågorna krino *gesra oca Marviken visar på kommunikations

problem inte bara lör en orolig allmänhet utan också för seriöst,

arbetande tekniker, som 3Öker gehör för obehagliga fakta och

argument i_nom sin egen tekniska organisation. Det antyder också

förklaringar till politikernas omvittnade svårigheter att be-

vaka utvecklingen. De baserade sig på information som hade

"filtrerats" på policy-nivå. Kritiken från Ågesta-teknikerna

kom fram genom ett medvetet brott mot rådande "direktionsmonopol

på kommunikation mtd samhällets beslutsinstanser. Mest uppmärk-

sammat har detta problem varit beträffande amerikanska AEC,

men det har funnits i samtliga större kärnkraftorganisationer

med ambitioner i utvecklingsprogram, svenska AB Atomenergi inget

undantag. Mot den bakgrunden är det märkligt att bara några tio-

tal forskare och tekniker (i USA och Västeuropa) har "hoppat av"

från kärnkraften med offentligt redovisade skäl. Som ett internt

tokno-sociologiakt korfu;iuriikationsproblem är detta värt ett närmare

studium av betydelse för framtidens forskar- och ingenjörsroller

j. samhället.

Björn Gillberg oicrv' i ov̂ ri.-jt, någon form av mellanting mellan

opinionsbildare och "export"/ åtminstone under de första

På en del punkter uppfattades hans inlägg som stöd för c. ,-̂ iga

argument ur de gru/.vL igr. Källorna. Sannolikt var han medvetet

i första hand opini onsbi.3 dore n.en samtidigt kom han att represen-

tera en motsvar iqiuit Lill den kunskapsin^. ;ktion som i USA gavs
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,;v t r i s u e n a o KatiKc,:, iur: Giiioerg direkt stödcio sig på.

Han försökte också hävda er. vetenskaplig utgångspunkt för

kr i ti}: i motsats will ^-en/ire iramtradande, politiskt pro-

filerade debattörer.

Giilherg har krävt oircr. ;±io. lornör med juridiskt ansvar ;.'.'.

där uppträdande e;:perte^ och kritiserat avvecklingen av dom-

stolsförfaranleL i fN^r^/e : ?o:öviij.ngen av kärnkraftanlägg-

nirgar.

Gil Iber'j-o uf. jL;:KOKd ide dt;3r<.mck' ^ miiiöf rågor, t ex att i TY

tvätta en s!;]O"f ::-c--i ..;r-äddp>. Iver istäxlet för tvättmedel, v OK

alltför okcnveac •; on^l 11 .'or m.inga lox*skare och teknikcrr,

\i~.du1-: tr .i le Iij ̂. i.ii;c -r-.et för j I.C;;TIC . Att smatidjgt med skjorr-

'..vitL .'n l£c:'>- /.yr.r o "•'•'.-o." ;i". '-tempi icerade kärnkraf tirrågor, .;on

or.pertcr joi.;b;tt ;r.;'J i a:: La sitt aktiva yrkesliv, var en ut-

.rrminc och der icdd-; i..: .• t:.11 ett Gillberg bet.ygssattes som

en '•åoikt£,at.lci'." .

tia: s •'•fi i;n.: Liar :iä L'ppträc:'.i<.' ,,.L<»j.gi, soiti an politiskt piof j lera*,

debattör, men iaans vetenskaoligt välgrundade kritik fick int'

t-a otor hi-tyc ..?l.se .'.or k^rnkraftdeoattens utveckling, efterse1

i nr. succesfiiv'. "vän_"(f1 :.• f>~j:~ .?.n. r.vvaktando inställning t u ! ci

>å .>.'ut'-jt r>7 h a f i •:•• pub • .^istiL ra verksamhet allt tydligare opp

: ' Loa :'ot r;itt p.vrtio (~) '-.ärnkraf tpolitik. Kanske var han f_

:.jric'.:3 £ c. r att s-Lick . u pp.v.'.;.? ne1 c a debattens tidigare fas. Han

g'-uiJe '-unn.-.'. sp-ela en huvröroll i det senare skedet, om han

iivte förolyc^il s nå ge. t .vr iraon de politiska omprövningarna

•/J:-'jade ii ve.ei.'. i ho^sukvenser. (Hans debattartiklar aktUc.!^ •

";erade... under 197° av den kärnkraftkritiska socialdemokratiska:

i.972 dt-huter.-;ac: /c: JU gO^CJP'J~ ' som p o l i t i s k t p r o f i l e r a d (VPK)

•c.-rnkvraftkritiker ê..-i V>ken "Stoppa k ä r n k r a f t e n ! " . K å g e s o n tot.

;pp tekniska ire' ., en. u^ den amerikanska debatten men satte fra/i;-

'"l,'r al.lt kärrikra/i:rr.lf̂ ir in i en vänsterpoliti:*k värdering. Kan

.'.-T-'ände inte G.i. i.!b ;rcjs svepande opinionsef fekter utan J.yclcadet:

jo Lntxyck av rr-̂ ra .•.c.i.cJr, ! e''niik-ekono"isk analys med begröns-

Alv.a i.i.il t.n':.T; i ;••. J ÖL.;-, rj -- k c', nkraf t.



Gillberg och Kågeson har bedömts uppenbart dika av förerrålan

;ör deras kritik. Varför? Var den ene verkligen i nåyop. ̂ ening

sakligare än den andra? Är det mera acceptabelt o<v, roan si ås sr

från politiskt deklarerade utgångspunkten än med ve ton skåp i ic:?

ansatser och ett allmänt miljöpatos? För förståelsen av "kari-

kraftsidans" reaktioner på dessa och andra tidigt uppträdande

kritiker skulle en jämförande studie varit välkommen.

Med Centerpartiets profilering på miljöfrågor och med professor

Hannes Alf ven som speciell rådgivare inom partiet fick kärrikra r*

frågan definitivt en partipolitisk förankring, vilket bl 3 inn-;

bar att politikerna i någon mån tog initiativet ifrån miljö-

grupperna. D3n händelseutvecklingen kommer säkerligen att

intressera många statsvetare. Nobelpristagaren? och don inter-

nationellt vorksumrae forskarens betydelse för att dra mass-

mediernas intresse till kärnkraftdebatten var i situationen

1971-1973 helt avgörande för att kärnkraft-debatten skulle

k ur. na qå in i en politisk fas under största möjliga offentliga

uppmärksamhet.

De "publika1' vetenskapsmannen som aktörer i kärnkraft-debatten

är ett internationellt intressant och' speciellt kapitel av be-

tydelse för framtida forsknings- och tekriikkcirununikaticn.

'Manner. Alfvéns roller i den svenska och den internationella

kärnkraft-debatten, lians åsiktsbyte- under senare hälften av

1960-talet, efter att 1964 ha rekommenderat amerikanska lä4t-

i/rittcnreaktorer i Sverige, hans engagemang j. PugwashrörelE3n

in •-1 kärnvapen och hans eqsn forskning i anslutning til) -tet

karnenergiområde som täcka nv begreppet fus.len ( "véitekraf tvork"

är Sci kontroversiella och komplicerade att; de förmodligen korrx-

att förtjäna en och annan doktorsavhandling.

rör do4.-, perspektiv som gäller i den här studion vacker dot; ait

konstatera att kärntekr.ikens företrädare på olika nivåer enda?':,

med betydande reservationer erkänner AlfvÖna Koirpetons; i

t<::kn_> ska frågor och undrar över hans (porsonl t'.ja) be veke Lsecjn:r;

för likiftet frå:i en .Ledande roil j. det svenska käinkraft.pro--

cjrnrviî t (Ai"> AtCMvnetqic, .styj.el;-.;e) til.3. internatior.cl.lt kärn-



Samtidigt medger man att Alfvéns kritik på många punkter är

tungt vägande men att den bygger på fakta som han bör ha känt

till långt innan han blev kritiker- Att Alfvén i viss mening

"bytt sida" och att han som nobelpristagare med sin vetenskap-

liga verksamhet delvis förlagd till USA har en speciell genom-

slagskraft har gjort honom till en av de mest irriterande

kärnkraftmotståndarna - en besvärande kombination av vetenskap-

ligt och politiskt agerande.

?_. Krav på debatterer

Ett studium av kärnkraftdebattens framväxt i USA och i Sverige

visar på ett av de avancerade teknologiernas krav: någorlunda

jämbördig kunskapsnivå hos dem som skall kritisera, kontroller-,

och styra verksamheten. Helst skall debatten strikt koncentrera.-,

till tekniska frågor och inte blandas med sociala aspekter. For

kritikersidan är kunskapsuppbyggnaden ett livsvillkor men där

ser man ingen anledning att stanna vid en naturvetenskaplig-

teknisk debatt. Don sociala och politiska breddningen är för

flertalet kritiker en huvudsak, ett mål som gagnas av skärpa

i naturvetenskaplig-teknisk kritik.

I sin preciserade och tekniskt kvalificerade form etablerades

kärnkraftdebatten i USA med hjälp av en rad personer och grupper,

som med eller utan akademisk specialträning insett betydelsen

av naturvetenskaplig och teknisk saklighet i dessa begrepps

bästa mening. Deras argumentation utifrån ett bredare samhälls-

engagemang kunde j.nte viftas bort. Deras oro kunde inte botas

med information - de hade den redan och de visbLe vilka frågor

sen måste ställas. Detta har successivt givit grund också för

e.i politisk debatt, gercrellt såväl som i delfrågor. På många

punkter kunde kärnkraftdebattens politiska inverkan avläsas

redan i 1975 års energipolitiska program.
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K^rnkraftdebatten och den spridning av expertis som den har lett

till pekar på möjligheter att undvika att forskning och teknisk

utveckling bestäms och utformas i alltför snäva kretsar, utan

någon egentlig kommunikationspartner. I Sverige startades kärn-

kraftutvecklingen genom politiska beslut. Oavsett hur man be-

dömer kärnkraften kan man konstatera att det demokratiska

sysr^met hade en dålig bevakning av det igångsatta programmet.

Kritik och alternativstudier kom från annat håll.

X X X

Kärnkraften är en besvärlig teknik att studera som debattämne

i jämförelse med andra exempel från avancerad forskning och

teknik. En framtida energibrist är ett påtagligt hot. Det är

inte lika lätt att mobilisera motsvarande hotbilder för annan

kontroversiell teknik (vilka hot bekämpas med datorer?). Olje-

kriserna har ytterligare förstärkt detta och gjort kärnkraften,:

företrädare om möjligt ännu mera ovilliga att acceptera det

totala ifrågasättandet av kärnkraften: den är en nödvändighet,

som väl kan kritiseras och förbättras men inte ifrågasättas

och avvecklas.

Majoriteten av de forskare och tekniker, vars verksamhet

debatten har gällt, har sällin eller aldrig personligen del-

tagit i den. Deras bedömningar antas i regel vara helt lik-

formiga. Avvikelserna från det eventuellt likformiga blir då

av speciellt intresse.
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III. UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE

Är de människor, som verkar inom en redan etablerad teknik ,

överhuvud taget känsliga för kritisk debatt? Påverkas i så fa"!.'

deras handlande? Kur mycket dikterar tekniken själv genom natur-

lagar, dynamiska system och andra karaktäristiska förutsättning-

ar, till exempel socio-ekonomisk organisation, speciella bero-

enden etc?

Frågorna bör vara av generellt intresse, men de har aldrig i r>l.

hög grad kommit i fokus som genom kärnkraftdebatten. Hur stark

är en ny teknik med alla sina mål, medel, ekonomiska intressen

och intressenter? Cluter den sina led på teknikernivå mot an-

grepp utifrån? Hur och v.rför i si fall?

De yrkesgrupper, son ryms under samlingsrubriken "kärnkrafttek-

niker" torde vara de första som kollektivt har ifrågasatts i en

genomgripande samhällsdebatt, inte bara den teknik de företräder

utan också från tid till annan deras egen moral och heder.

Vad finns det för samband mellan en offentlig kritisk debatt och

förändringar irora dan. teknik som kritiseras? Vad är det i kriti-

ken som fångas upp och hur leder det till åtgärder? Vad har hänt

under kärnkraftteknikens utveckling före debatten och under dess

tillväxt i bredd, djup och intensitet?

Inom det redovisade projektet har följande tillvägagångssätt valts

1. Koncentration på säkerhetsteknisk utveckling.

2. Historisk beskrivning med beaktande av framträdande "informa-
tionstillfällen" och debatter i frågor, som gäller karaktä-
ristiska problem för kärnkraftverk och hela kärnkraftsystem.

3. Intervjuundersökning med 125 (av ca 800) svenska tekniker
med tydlig inriktning på säkerhet och miljö i fråga om
kärnkraftteknik.

4. Studie av s^kerhetstekniska förändringar av en i Sverige
utvecklad reaktorkonstruktion med speciell uppmärksamhet pa
tidpunkter och motiveringar.

5. Studie av kritiske argument och inslag i kärnkraftdebatton
och deras varaktighet i tiden.
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I föreliggande rapport behandlas intervjuundersökningen mot

bakgrund av iakttagelser i det övriga arbetet. Teknisk detalj-

rikedom och tekniskt språk undviks i möjligaste mån till förmån

för en översiktlig bild, som på nuvarande stadium bäst gagnar

arbetets generella syfte.

1. Population - intervjugrupp

Kärnkraft är en sammansatt teknik. Tekniker från olika fack sam-

arbetar inom olika företag och organisationer. En viktig uppgif

är att uppnå största möjliga säkerhet i kärnkraftverk och andra

anläggningar. I säkerhetsbegreppet innefattas åtgärder som gälle;,

såväl inre som yttre miljö, samt förhindrande av olyckor eller

minimering av olyckokonsekvenser. Vid urvalet av undersöknings-

grupp har "kärnkraftens säkerhetsteknik" definierats på följande

sätt;"Alla insatser inom forskning, teknik och administration,

som syftar till att i bränslecykelns alla led hålla radioaktiva

ämnen och joniserande strålning innanför avsedda barriärer och

under de nivåer, som anses tillåtliga med hänsyn till arbetar-

skydd, omgivning och miljö". Undersökningen omfattar alltså perso

nal, som med utarbetade förslag och/eller beslut kan påverka såda-

na frågor. Gruppen finnr, förtecknad i kod-form i en sammanställ-

ning av intervjusvar.

AB Atomenergi (nu Studsvik Energiteknik AB) , ASEA-ATOM, Oskars-

hamnsverkets Kraftgrupp AB (OKG), Sydkraft AB och Vattenfall har

som forsknings-, utvecklings-, leverantörs- och kraftföretag

spelat huvudroller i det svenska kärnkraftprogrammet. Urvalet av

en intervjugrupp har begränsats till dessa fem företag.

För att få med ett perspektiv bakåt på den säkerhetstekniska ut-

vecklingen före och under kärnkraftdebatten, måste man i första

hand vända sig till personalgrupper med mer än 10 års yrkeserfa-

renhet. De borde alltså inte ha börjat senare än 1968, helst

före. 1965 eller långt tidigare.
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Intervjugruppen skulle alltså bestå av personer, som är högt

kvalificerade i kraft av överblick (överordnat ansvar) eller

specialitet (specialistansvar). Antalet "möjliga" säkerhetstek-

niker i Sverige och inom de fem företagen är svårt att invänd-

ningsfritt bestämma, eftersom gränserna för inflytande och ansvar

inte alltid är skarpa. Bedömningen har överlåtits till respektive

företag och det är knappast möjligt att annat än marginellt ifrå-

gasätta deras bedömning av vem och vilka som har haft och har

sådana arbetsuppgifter, som stämmer med det ovan angivna kravet.

Eftersom de medverkande företagen har olika karaktär, kan inte

absolut överensstämmelse i bedömningen krävas, men skillnaderna

får i sak en marginell betydelse.

Tabell 1: Befattningshavare med inflytande över säkerhetsfrågor
enligt de medverkande företagens egna definitioner;

UTBILDNING ANTAL PERSONER GRUPPERADE EFTER TJÄNSTEÅR

- 5 5 - 1 0 1 0 - 1 5 15 - över 20 Summa

Akademiker 134 110 41 76 361

Ingenjörer 117 133 45 40 335

Summa 251 243 86 116 696

Till summan 696 bör läggas ett hundratal tekniker, som är verk-

samma inom andra företag samt kontrollrayndigheter men som inte

beaktats i denna studie, eftersom di i många avseenden skiljer

sig från de fem utvalda företagen. Ur den ovan redovisade popu-

lationen har 125 personer utvalts med följande fördelning:

Tabell 2; Befattningshavare med inflytande över säkerhetsfrågor

UTBILDNING

Akademiker

Ingenjörer

Summa

utvalda för

ANTAL

- 5

-

interv juundersÖkning.

PERSONER GRUPPERADE

5 - 1 0 1 0 - 1 5

17

1

18

30

7
37

EFTER TJÄNSTEÅR

15 - över 20 Summa

60

10

70

107

18

125

Som en följd av de valda och tidigare redovisade förutsättningarna

har större delen av den utvalda gruppen erfarenhetstider på 10 -

20 år och däröver.De stora antalen ingenjörer med mindre än 5

och upp till 10 års anställning beror på rekryteringen av drift-

personal till kärnkraftverke. under 1970-talet.
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I grupperna med minst 10 års erfarenhet eftersträvades en täck-

ning på ungefär 50 procent. I dessa grupper har de medverkande

företagen redovisat 202 anställda, som svarar mot tidigare an-

givna krav. I undersökningen ingår 107. Sju av dessa har dock

inte inedtagits i företagens klassningar men ändå bedömts rele-

vanta och därför tillfogats intervjugruppen.

Intervjuundersökningen har sålunda omfattat ca 13 procent av det

totala antalet "säkerhetstekniker" par definition från de medver-

kande företagen plus de som finns i andra företag och organisa-

tioner . I gruppen med över 10 års anställning omfattar undersök-

ningen ca 3 3 procent av den population som finns att tillgå i.

Sverige. Sedtn mitten av 1960-talet har mindre än 10 "säkerhets-

tekniker" som motsvarar redovisade krav på specialitet överb3lek

och erfarenhet helt lämnat kärnkräftområdet. Även om fler lämnat

de medverkande företagen är de kvar, t ex inom konsultföretag.

Tabell 3: Utvalda akademikers utbildningsbakgrund enligt deras

egna uppgifter.

CIV pJG._ TEKN_L3^C1 JTEKN DR^ NATURVETARE

i: F K M v övriga Fysik Kemi Biologi m m

17 27 8 33 8 6 4 2 —

E=eiektroteknik, F-fysik, K=kemi, M=mekanik och värmeteknik,

V-vag- och vattenbyggnad (även enstaka byggnadstekniker),

övriga=flyg- och skeppsbyggnadstekniker, bergsingenjörer och

vissa utländska examina.

Den rydliga dominansen för fysiker och mekanister kan sägas speg-

la det övervägande intresset för det reaktortekniska området

jämfört raed insatserna på övriga delar av kärnkraftens bränsle-

cykel i Sverige, till exempel avfallshantering.

uppgifter om preciserad utbildningsbakgrund för hela popu-

lationen säkerhetstekniker i landet har inte begärts. Det finns

inga skäl att ant att den bild av fördelningen som tabell 3 ger
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skulle ändras på något betydelsefullt sätt. Som exempel kan

nämnas att ingenjörer från ¥ och M utgjorde 59 procent av ASEA-

ATOMs akademikerpersonal den 1 januari 1978.

Av de intervjuades egna uppgifter om sina arbetsområden framgår

att de oftast kombinerar 2 - 3 specialiteter, som ligger varandra

tekniskt sett mycket nära, till exempel reaktorfysik/bränsle-

och härdkonstruktion - strålskydd/säkerhetsfrågor - el- och

kontrollsystem/kraftverksdrift - projektering/värmeteknisk pro-

cess/provdrift .

Schematiskt bör man för förståelse av vissa tänkbara skillnader

i synsätt föreställa sig en organisation (hierarki), som kanske

inte skiljer sig så mycket från andra moderna teknikområden:

NIVÅ 1: Chefer med övergripande ansvar för policy och ekonomi

(teknisk direktör, överingenjör), tidigare oftast tales-

män för företag och/eller bransch.

NIVÅ 2: Avdelnings- och sektionschef, specialistfunktion utan

chefsskap (teori, beräkningar m ra), med under senare

år ökat externt uppträdande.

NIVÅ 3: Specialistfunktion (verkställande) med olika nått av

externt uppträdande, några få har uppträtt, flertalet

inte. (Medvetet ökad frivillig, extern aktivitet

fr o m 1977 med början bland personal inom ASEA-ATOM).

Det bör noteras att det inte går någon skarp gräns mellan nivåer-

na, allra minst mellan 2 och 3.

Nivå 1 har (historiskt sett) oftast svarat för uttalanden till

politiska instanser och massmedier. Tillsammans med nivå 2 har

den bäst tillgång till "branschinformation" av olika slag.

Nivå 2 svarar huvudsakligen för kommunikationen med special-

myndigheter, men den har under senare år alltmer tvingats att

uppträda utåt som tidigare nivå 1.

Nivå 3 kan i vissa fall jämföras med nivå 2, i andra fall ger

den möjligheter att "sköta sitt jobb" i en relativt intern miljö.

Graden av externt tryck kan anges mod en enkel skala 1 - 3 , där

nivå 3:1 innebär förhållanden som liknar nivå 2 och 3:3 Innebär

ett nästan helt internt agerande. En sådan gradering kan an-

vändas om man mera detaljerat vill bedöma ett uttalande i för-

hållande till den intervjuades arbetssituation.
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2. Realtioner till intervjugrupp

Författarens/undersökarens mångåriga personliga relationer till

de grupper av säksrhetstekniker, som omfattas av intervjuunder-

sökningen, antas i väsentlig grad ha bidragit till att arbets-

platser har öppnats och att tid avsatts för långa interviusajTi-

tal. Det är också möjligt, att beredvilligheten till djupart sv;;-

kan ha påverkats i gynnsam riktning av viss professionell ocii

personlig bekantskap. I varje fall måste för förståelsen av uncrr

sökningen denna bakgrund redovisas. Läsaren får ha överseende

med att denna del presenteras i jag-form:

Jag har under en längre tid deltagit i information och debatt:

kring kärnkraften från övergången i början av 19 50-talet mellan

tidiga forskningsinsatser och uppbyggnad av forskningsresurser -

då som en iakttagare med anknytning till massmedier. Under perix

den 1958 - 1968, d5. kornkraften internationellt och i Sverige

övergick från demons trattensteknik till kommersiell teknik, ar-

betade jag inora två av de företag, som har deltagit i det svensk.

kärnkraftprograinmefc och som nu medverkat till intervjuundersök-

ningen (Vattenfall och J>.B Atornenergi/Studsvik Energiteknik AD) -

Efter 1968 bar jag dels i massmedier dels genom offentliga upp-

drag syssla-1:, vno.d. kommunikationsförsök 1 olika former fram till

kärnkraftdebattens utpräglat politiska fas, då motsättningar

mellan olika partier kom att dominera scenen.

Jag har alltså i olika funktioner inom och utanför kärnkraft-

teknikens interna domäner haft en mångårig och ofta personlig

bekantskap med forskare och tekniker på kärnkraftområdet, inte

minst gruppen "säkerhotstekniker". Det gäller då speciellt per-

soner som har vid undersökningstillfället 1978 uppnått 15 - 20

års yrkeserfarenhet.

I brist på tidigare gjorda undersökningar, som kunde ha möjlig-

gjort jämförelser, måsto jag som utgångspunkt hävda mina egn-;

tidigare erfarenheter, som tyvärr inte har dokumenterats.

Jag har alltså för praktiskt taget samtliga intervjuade varit

direkt eller indirekt känd "professionellt" såväl som person-

ligen. Dessa förliåJ Irinden har självklart öppnat vägar, men dr
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är naturligtvis inte invändningsfria. Intervjusituationerna

är också problematiska. Att göra undersökningen utan speciella

och övergripande tekniska kunskaper är inte tänkbart, om inte

av andra skäl så med hänsyn till tidsåtgången. Ett försök att

göra dén utifrån aggressiva utgångspunkter bedömer jag som från

början helt omöjligt. Att nå fram till en bild från det person-

liga planet som komplement till det officiella har varit ett av

önskemålen. Undersökningen har deklarerats som en del av ett

generellt teknik/samhälle-perspektiv, en fall-studie, som inte

primärt söker argument för eller emot kärnkraft.

Bekantskapen med kärnkraftteknikernas arbetsområden har under-

lättat arbetet. Svårigheterna i intervjusituationen är ändå be-

tydande. Många frågor har tornat upp sig under kärnkraftdebatten.

Intervjuer i explorativt syfte måste ha en stor bredd, men tiden

för varje intervju är ändå begränsad. Redan två timmars samtal

kan ge ett omfattande och svåranalyserat material. Uppskattnings-

vis har intervjuerna med de 125 teknikerna tagit närmare 500

timmar sammanlagt. Därtill kommer planering och förberedande kon-

takter. Av olika skäl visade det sig svårt att få samtalen kon-

centrerade över en begränsad tidsperiod, vilket var speciellt

önskvärt med tanke på hur det politiska debattklimatet förändra-

des - ett relativt dämpat debattläge skulle underlätta sökandet

i gången tid och begränsa uttrycken för daglig irritation. *

Kärnkrafttekniker är som tidigare framhållits inte någon enty-

digt begrepp. Inte ens säkerhetstekniker är en entydig avgränsning.

Det innebär att förutsättningarna för intervjusamtalen skiftar

och att vart och ett av dem egentligen är unikt. Av det skälet

presenteras avsiktligen i studien mycket lite av statistiskt

hårddatamaterial. Ett enstaka uttalande kan Ibland vara viktiga-

re än de återstående 124, beroende på vilken roll den intervjua-

do har spelat. För att begränsa inverkan av intervjugruppens

het erogena bakgrund till deras aktuella, gemensamma arbetssitua-

tion, användes ett intervju- eller samtalsformulär i 28 punkter,

vilket framgår av resultatredovisningen.



3. Intervjusituationer

En av tankarna bakom en bred, explorativ intervjuundersöknin"

var från början att fånga upp olika typer av tekniska åtgär-

der, sora skulle kunna dateras från mitten av 1950-taiot och

framåt och studera deras eventuella samband med offentlig de-

batt. Det finns uppenbara svårigheter i att utan mycket OK--

fattande insatser retrospektivt dokumentera och beskriva hur

tekniska förändringar motiverats och tillkommit. Minnesbilder-

na är inte särskilt tillförlitliga, kontroller måste göras :?>ec.

flera medverkande i den mån dessa kan identifieras.

Den skriftliga dokumentationen är, i de former som den finns,

svårtolkad och mycket sparsam, fåordig, i sina uttryckssätt.

Den är i först..?, hand organiserad för tekniskt-administrativa

behov och den "ir minst av allt berättande. Viktiga situationer

kan naturligtvis rekonstrueras raeö tillräcklig noggrannhet av

teknikerna själva via ritningar, protokoll, rapporter, säker-

hetsredov.i.sningar rn m, tren för en utifrån kommande forskare H-

de moderna tekiikområclena i regel mycket svårbehandlade, om

inan vill kartlägga ett utvecklingsskede och (som en företrädare

för samhället i övrigt) försöka förstå motiveringarna för en

viss åtgärd och dess kvalitet, i ett bestämt sammanhang.

Att göra en intervjuundersökning på ett omdebatterat teknik-

område, som delvis försatts i en politisk förtroendekris, inne-

bär att man ständigt möter ett accentuerat trovärdighetsproblern.

Det finns i ett visst historiskt perspektiv alltid skäl att för-

söka försvara sina egna insatser. Det kan i nuet finnan anled-

ning att försvara en position. Det kan vara nära till hands att

försöka tillmötesgå vad man t£ar är intervjuarens förväntningar.

Sociologer och psykologer kan ha anledning att studera hur star-

ka sådana tendenser är i en situation, då ett "tel:nologiskt

kollektiv" mer eller mindre medvetet sluter sina led mot angrepp

utifrån. Det kan da också vara svårt att avgöra om det ar indi-

viden eller "kollektivet" som talar. En vise likformighet finns
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alltid men den kan förstärkas inför ett yttre tryck. Som

exempel kan man ju vänta sig att de intervjuade försöker

framstå som mer positivt inställda till kritiken än de egent-

ligen är. Det måste alltså finnas frågor, son» ger möjlighet

att kontrollera hur .trovärdiga sådana omdömen är.

Intervjuundersökningen har gjorts utifrån ett gemensamt frå-

geformulär, som utgjort en bestämd ram för samtalen. Som tidi-

gare sagts har dessa på månca punkter kunnat ta mycket olika

vägar, beroende på mycket stora skillnader i utbildning och

arbetsuppgifter, "historisk" bakgrund m m hos de intervjuade.

Frågeformuläret upptog 28 frågor uppdelade på 1) tekniska

bedömningar, 2) kommentarer till debattargument, 3) infor-

mationsorgan och informationsvägar samt 4) samhällskontakter.

Intervjusamtalen her med ett par undantag ägt rum i arbetsmil '

men utan avbrott för telefonsamtal o dyl. De intervjuade har

informerats om undersökningens omfattning och att ett större

antal personer inom resp företag skulle medverka.

Anteckningarna har gjorts via kassettband och/eller stenogram.

De intervjuade har tillförsäkrats anonymitet och bandupptag-

ningarna kan inte användas för andra syften än sådana som
35)inom ramen för denna studie.
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I. V . CUKATSvAR

I uet följande redovisa? :'. •. ̂  nmi uiraq iakttagelser från samtal.

.ring de 23 frågorna i ,r.c^rvjuformuläret.

1 , Tekniska bedömningar

l.l Uppfattningar ont kärakj.aftdebatten och dess inverkan.

Fråga 1:
Kärnkraftteknik är till stor del con-
ventionell teknik satt. i ett nyti: sam-
manhang och ofta under nya, striktare
krav. Hur placerar Du Ditt arbete i för-
iiciiianda till dei :̂̂ cci:'i!.u. nuuieära?

A - huvudsakligen nukleär teknikmiljö?

B - huvudsakligen konventionell d:o?

Motivering:
Av presentation med yrkesinriktning
framgår att de intervjuade oftast
kombinerar 2 - 3 specialiteter inom
i) reaktorfysik/bränsle- och härd-
konstruktion, 2) strålskydds- och
.säkerhetsfrågor, 3) el- och kontroll-
system/kraftverksdrift samt 4) pro-
jektering/värmeteknisk process,
pro 'är if t.
Mårea tekniker kommer från konventio-
nell kraftverksteknik. Frågan avsåg
m.t: pejla i vad mån de ansåg sig göra
nti jobb, som starkt präglades av
kämonergiprocessen eller om de inte
uppfattade någon väsentlig skillnad,
jämfört med tidigare erfarenheter.

r -;ilt a.:.:;
:\ - huva*". ?- a1•'! .i r,o..< nukleär teknikiniljö 81

2 - huvudsakligen konventionell c1.:o 23

A/B (= bådr/och) 21

' owuiie?:.carer:

,'iven om 23 personer ;.nser sig utföra huvudsakligen
koiive^tionellt. tekniskt a ror te, är det flera av de
intervjuade; so:n ifrågasätter en ?;ådan bedömning med
motiveringen att allting präglas av det faktum att
en reaktorhärd med pågående kärnklyvning och med ett
innehåll av radio.ikL.iva S:n.icn skall kontrolleras:

"Är det ni, ton .so.n sagor att det inte är nukleärt
då ljuger h;., \. Det ar radioaktiviteten som be-
strimmer vad man gör. Hr n kanske glömde bort att
han inte kan g' runt o..i inspektex .t..."

(Projektledare, konstruktör)
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Fråga 2:

Har den offentliga debatten påverkat
de tekniska förutsättningarna för
Ditt arbete?
Generellt? Delvis? Obetydligt? Inte alls?

Motivering:

Frågan ställdes i första hand för
att söka en utgångspunkt för det
enskilda samtalet. Detta skulle
naturligtvis påverkas av var på
skrlan svaret hamnade.

Resultat:

Generell eller delvis påverkan hävdas
av sammanlagt 80 av de 125 intervjua-
de. Med reservation för att personer
med övergripande (generellt) ansvar
har svårt att bestämma "tekniska för-
utsättningar" utan snarare ser till
hela sin situation kan man ändå kons-
tatera att nära 2/3 av de intervjuade
känner att kärnkraftdebatten på något
sätt har påverkat deras arbete. Oftast
betonas dock att det är den amerikanska
debatten, som haft betydelse genom att
den anses ha varit mera naturvetenskap-
ligt och tekniskt inriktad och kvalifi-
cerad. Bland de 45 som har svårt att
finna någon förändring och har svarat
"obetydligt" eller "inte alls" före-
ligger en grupp om ca 10 personer med
så starkt negativ inställning till
kärnkraftdebatten att detta bör noteras
som en av de många osäkerheterna i ut-
fallet, i synnerhet som personer med
samma eller liknande arbetsuppgifter
anmäler en annan uppfattning.

Svarsfördelning:
t A

79
Generellt
Delvis
Obetydligt
Inte alls

24
55.
27'
19

106 medger någon form av påverkan
'45

(En klar svårighet föreligger att snabbt inför ett
intervjusvar definiera "tekniska förutsättningar".
Det måste här huvudsakligen lämnas till den svarandes
egen bedömning och känsla för arbetet. Svårigheterna
att för ett visst område göra en helt accepterad de-
finition är betydande).
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Fråga 3:

Om du funnit någon påverkan -
vad anser Du om den?
Positiv? Negativ?

Motivering:

Frågan styr in intervjun på värde-
ringar och attityder i förhållande
till kärnkraftdebatten men också
vissa rent tekniska kvalitetsbe-
dömningar .

Resultat:

I bedömningen kommer uppenbarligen
fram inställningar till kärnkraft-
debatten i dess helhet och de inter-
vjuade har påtagliga svårigheter att
analysera sin egen arbetssituation
och dess förändringar några år bakåt
i tiden.

Svaren fördelar sig på följande sätt:

Positiv
Negativ
Opreciserat 22 / 87
Inget svar

även om det finns många som gör en klart
positiv bedömning av kärnkraftdebatten
som sådan och av de spår som den avsatt
i den egna arbetssituationen, tyder ut-
fallet av frågan på att de negativt kri-
tiska uppfattningarna är mer utbredda.
Kommentarerna till denna och andra frå-
gor i undersökningen ger stöd för det
intrycket. I flera fall karaktäriseras
debatten som "destruktiv".

Kommentarer:

Kommentarerna i samtalen kring fråga 2
och 3 kan delas in i tre grupper:
a) allmänna synpunkter,
b) tekniska synpunkter och
c) synpunkter på massmedierna, opinions-

bildning, politiker m m.
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Fråga 4:

Jag anser att den oflontliga debatten
har påverkat mitt företags agerande i
kärnkraftfrågor när det gäller rent
tekniska bedömningar och beslut:

Generellt? Delvis? Obetydligt? Inte alls?

Motivering:

Pe*: fanns anledning anta att inånga av
de intervjuade skulle anse sig stå
utanför eller vid sidan av debatten.
Om inte dessa personer anser en direkt
påverkan möjlig, är det tänkbart att
de upplever en "påtvingad" sådan ge-
nom det egna företagets policy och åt-
gpy.dar i olika avseenden.

Resultat:

Svaren fördelar fn på följande sätt:

Generellt 22"{ .̂
Delvis 44j
Obetydligt 28) r.
Inte alls 28J jC

Inget svar 3

Undersökningen har gjorts inom fem företag av vilka
endast två har gemensamma drag i uppbyggnad och ar-
betssätt. Detta ger anlednirg till en presentation
företagsvis. Av den kan man möjligen få en antydan
om att företagen med helt statligt inflytande
(AB Atomenergi, ASEA-ATOK och Vattenfall) upplevs
som mer utsatta och att företagsledningarna därmed
är mer utsatta - även för personalens kritik.
Intervjuuttalandenas art och styrka ger ett visst
stöd för iakttagelsen. Även i gruppen avdelnings- och
sektionschefer (43 st) finns en omvänd bild jämfört
med resultatet ovan, en övervikt för dem som anser
att företagets tekniska bedömningar och beslut knap-
past påverkats av k^rnkraftöebatten.

Utfallet för hela gruppen blev inte mer upplysande än
att mer än hälften av de intervjuade tycker att deras
företag visat en visn känslighet för kärnkraftdebatten
i tekniska bedömningar och boslut, men att man för-
hållit sig alltför passiv inom i synnerhet de helt
och delvis statsägda företagen.

Xr det möjligt att s.an pa vissa nivåer i organisationen
har svårare att iaktta företagsledningens agerande och
företagets policy, bcdömni/vir och beslut?
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D~t C inns en v:: s? kritik mot ett alltför
prestige- och policybundet uppträdande
från ledningens sida inom Vattenfall, ett
för svagt agerande inom ASEA-ATOM och AB
Atomenergi. Allmänt är kravet på ett akti-
vare deltagande i. debatten för kärnkraft-
tekniken .

ser tydligen en nivå av rent tekniska
beslut, där företagets agerande inte spelar
någon roll, och en nivå som mest handlar om
policy och därav beroende större beslut samt
om utåtriktad verksamhet till försvar för den-
na policy. Sambandet mellan "policy och för-
svar" å ena sidan och "tekniska beslut" är
inte alltid lika tydligt som i fallet med re-
kombinatorerna, som återkommer i många uttal-
anden. Se rid 73. Rekombinatorer finns i
avgassystem för att ta hand bl a om turbinav-
gaser och vätgas i kokvattenreaktorer (dock
iniie alla) i syftr att minska gasvolymen.
Gaserna är radioaktiva men radioaktiviteten
minskar under en fördröjande passage genom
en stor, sancfyild tank. Rekombinatorer är
inte den enda lösningen och krävs inte i nor-
mer, mon de medverkar till minskning av
stråldoserna till omgivningen. Av sådana skäl
hc..r Barsebäck sådan utrustning. Som kostnads-
krävande teknisk åtgärd ifrågasätts den i
flora av intervjuerna ("pengarna kunde kanske
gjort bättre nytta någon annanstans i miljö-
vardande syfte") . Ilndå vidtas den på basis av
en policy scni anpassats till gällande strål-
skyddskrav ("As Low as Readily Achievable")
och som ett försvar x förväg ("Bättre före-
komma än xörejcorronas") .

Hur djupt tränger företagsledningens medve-
tande on att "vi inte får göra misstag"? In-
ställningen omfattas av inånga men det tycks
mast vara det allmänna debattklimatet som man
då reagerar på - inte något agerande från fö-
retagsledningens sida, även om man anser att
denna är tydlxgt påverkad av debatten i sina
beslut.
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,)en offentliga debatten har påverkat mitt
eg?t sätt att tänka och göra tekniska be-
dömningar i arbetet:

Generellt? Delvis? Obetydligt? Inte alls?

Motivering:

Se fråga 4.

..'v-'.ren torde

Gen.orellt
Calv is
obetydligt
Inta rilÉ

I'l'e" svai

•,cr t,ic

15\
34J
41]
35J

8

I pa föl3ande sätt:

49

76

ne. i! Q i le t var väntat, möjligen något överraskande
: tt råu manga som mer än en tredjedel av intervju-
rrrupnsn l:änner sig påverkad i sitt sätt att arbeta.
Gruppen nad klar chefsfunktion visar en klart do-
ruirc;—rdc inntällning: kärnkraftdebatten har inte
p'verkcit deras sätt att tänka och göra tekniska be-
do., ringar i arbetet.
Endast 1_2 av 43 medger någon betydande förändring.

/ormentärerna till frågan redovisas med utgångspunkt
fr.'in i vilken grad man anser sig påverkad av debatten. 5'
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1.2 Påverkan via säkerhetsnormer

I slutet av 1960-talet började inan på olika håll i världen

att - med USA som föregångare och förebild formalisera de

säkerhetskrav som tillämpats i arbetet med konstruktion och

drift av kärnkraftverk36* . Samtidigt skedde på strålskyddsom-

rådet en skärpning beträffande radioaktiva utsläpp och till-

låtliga stråldoser enligt en huvudregel, som kräver att

stråldoser skall hållas så låga som det är praktiskt möjligt

Strålskyddsnormerna har en längre historia i arbetet inom

Internationella Strålskyddskommissionen, ICRP, medan säker-

hetsnormerna med olika ursprung inte utformades formellt förr-

än efter praktiska erfarenheter med utnyttjande av regler

från andra områden (t ex tryckkärlsnormer) och vad som i övrigt

kunde hämtas från samlad ingenjörspraxis.

De stora resurserna för utveckling av ett regelsystem fanns

hos den dåvarande amerikanska atomenergikommissionen AEC, se-

dermera, efter en uppdelning av dessa olika funktioner Natio-

nal Regulatory Committee (NRC) men också tekniska organisati-

oner som ASME, IEEE m.fl. som representerar mekaniska, elekt-

riska, elektroniska och andra fack. När det gäller brandskydd

och brandskyddsnormer togs tidigt initiativ i Sverige och 1972

förelåg "Anvisningar angående brandförsvaret vid kärnkraft-

verk", utgivna av Svenska Brandförsvarsföreningen efter ett

kommittéarbete tillsammans med representanter för kraftindust-

rin.

I Sverige konstruerades och byggdes Ågesta, Marviken och

Oskarshamn 1 i frånvaro av skrivna normer och regler. I Ågesta

etablerades bl.a. den s.k. 3O-minutersregeln, enligt vilken

alla åtgärder, som måste ske inom 30 minuter från att ett fel

har uppstått, utlöses automatiskt. Det finns ingenjörer från den

tiden som talar mycket positivt om ett arbete där god ingen-

jörspraxis och sunt tänkande väsentligen ledde rätt - även

inom Marviken-projektet, vars misslyckande har andra förkla-

ringar men där det slutliga avbrytandet tillskrivs ingenjörs-
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mässiga, säkerhetstekniska bedömningar. I arbetet med

Oskarshamn 1 bevakades diskussioner och erfarenheter i USA

på ett sådant sätt att anläggningen när den stod färdig kun-

de möta de krav som under de första åren kom på pränt i nor-

mer och regler. Sedan dess har kraven blivit allt fler och

allt hårdare.

"Mellan tillkomsten av Oskarshamn 1 och 2 kunde man
iaktta att tillämpningen av kriterier och regler skärp-
tes, vilket föranledde ökade arbetsinsatser. Mängden
redovisningsmaterial ökade och redovisningsrutinerna
förändrades. Mer arbete måste läggas ner på utredning-
ar." (Reaktortekniker)

Nödkylningsregler, drift- och provningsbestämmelser etc har

gjort bevakningen av säkerhetsnormer till något av en vetenskap.

Det är mot den bakgrunden som uppfattningarna om den allt

hårdare regleringen av ett tekniskt arbete skall ses. I det

amerikanska regelsystemet (figur 4) som huvudsakligen impor-

terats, ibland med vissa justeringar, finns bestämmelser som

har laga kraft enligt Code of Federal Regulations (CFR), där

finns kriterier (criteria), som anger de grundläggande säker-

hetskraven vid licensiering av kärnkraftanläggningar. Vidare

finns tillämpningsregler eller rekommendationer (regulatory

guides), som man kan få avvika ifrån om man kan visa att en

annorlunda lösning inte är säkerhetsmässigt sämre. Vissa av

dem har närmast fått karaktären av föreskrifter. Dessa bestäm-

melser revideras ständigt och i synnerhet "regulatory guides"

har vuxit med ibland 50 nya på ett år, till ett mycket om-

fattande system '.



Tråga 6-7-3:

6. Kan Du ge något exorpel, där ändrade
säkerhetsnoriier m̂ r'iba.rt hsr påverkat
Ditt arbetsområde? TänT: nå nya rutiner,
ny teknik, omkonstruktioner c ;-.c och för-
sök ge ett tekniskt precist svar.

7. Vilka motiveringar har gällt för den.
eller de förändringar som Du har nämnt?

8. Varifrån, av ven har Du fatt informa-
tion om förändringen och motiveringen för
densamma?

Motivering:

Se föregående sidor.

Resultat:

Den direkta upplevelsen av en snabb skärp-
ning och formalisering av säkerhetskraven
beror mycket på den intervjuades arbetsupp-
gifter. Den indirekta upplevelsen av vad
som skett över hela cmridet är uppenbarligen
så stark att nästan alla deltar i en diskus-
sion om vad som är bra och dåligt i det man
har fått.
En översiktlig analys av uttalandena, för-
siktigt gjord, visar att man generellt ut-
talar sig ganska neutralt. Behovet av stränga
normer och regler vill man inte direkt ifrå-
gasätta. Det hävdas också av personer med
"historisk" överblick att man "frivilligt"
och före normerna mött deras krav. Punktvis
drremot, kan kritiken bli hård liksom prin-
cipiellt om fler normer i praktiken verkli-
gen leder till ökad säkerhet.
Många ställer sig uppenbar'•> gen tvivlande
och betonar riskerna med att man förlorar
överblick genom en ständigt ökad komplexitet.

På den tredje av frågorna pekade svaren en-
tydigt på "tjänsteväg" eller via kommitté-
arbete, företrädesvis säkerhetskommitté inom
respektive företag eller inom kraftföretagen
också "från reaktorleverantören".

De kommentarer som har gjorts i intervjuerna
omfattar:
a) säkerhetnnormer i allmänhet (generella

intryck),
b) reaktorkonstruktion och reaktordrift inkl

sabotageskydd,
c) strålskydd, utsläppsgränser och omgivnings-

kontroll,
d) myndighetsrollen.
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rr'ga 9:
Vad spelar enligt Din uppfattning den
största rollen för att initiera för-
ändringar av säkerhetsteknisk art?

a) Ändrade normer, regler
b) Tekniska nyheter
c) Säkerhetsmyndigheter
d) Ekonomiska skäl
e) Politisk tryck
f) Intern, fackmässir tolkning av de-

battens kritik
g) Internt upptäckta och dokumenterade

behov

Motivering:

Frågan avser att få fra::
vägar för påverkan som k .v.
vara mest intressanta att
närmare studera.

7".cc;ultat:

Flertaleu »varar.!3.? angav 2 - 3 möjligheter
och pekade dessutom på vissa seriekopplingar,
Svaren fördelade Gig på följande sätt:

1. hindrade normer och regler 100

2. Internt upptäckta och dokumenterade
behov 97

3. Säkerhetsmyndigheter 78

4. Tekniska nyheter 32
5. Intern fackmässig tolkning av

debattkritik 18

6. Politiskt tryck 16

7. Ekonomiska skäl 9

Utfallet är tydligt. En seriekoppling mellan
punkterna 2-3-1 påpekas av många intervjuade.
Ett litet antal tar här också in tekniska ny-
heter. Det påpekas också att man kanske bör
se samtidigt på internt och externt upp^ckta
och dokumenterade behov, på erfarenhetsåter-
kopplingar, som också via myndigheterna kan
påverka befintliga normer eller leda till nya.



Je < konoiaicka skalan känns tydligen inte
starka, möjligen antyder man att "man kan
inte ta ner månen" dvs att det finns grän-
ser för vad säkerhet får kosta, men man
har föreslagit eller krävt säkerhetsåt-
gärder.
I den nån man upplever ett politiskt tryck
över tekniska frågor, anges det som riktat
i första hane' mot säkerhetsmyndigheterna
och att man den väger kan hr anledning att
räkna r.ed ett sådant.
En tydlig iaktt?geise är att man i alla
fall in"e lusläser massmedierna på jakt
cf;er uppslag till ruikerhet^ cekniska för-
tåt trir.r-ar. Det är en.ligt samstämmiga kom-
mentarer sällan som nan har kunnat läsa om
r.\gcntlng vs'l.t, e-'i kritik som är så precis
att den skulle kurna tas rom utgångspunkt
Cöj- nicon säker nets teknj.sk undersökning
el lev: åtgärd.
Olika typor av re"pfor';er och personliga kon-
taktor inom feekorrrådet anses som regel långt
i.idig~re ge information on eventuella nya
n::cblc.-.'., experimsntresaltat osv.
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Tråga 10:

:\ vilka områden - om några - anser Du
Ttt kärnkrafttekniker i vidaste mening
och internationellt sett har underskattat
tekniska svårigheter?

Uranförsörjning
Urananrikning
Avfallshantering
Olycksrisker
Uranbrytning
Strålrisker
Miljöpåverkan
Uranprospektering
Upparbt-tning
Kärnvapenspr idning
Sabotage/terror

Motivering:

Frågan vill provocera <?-
"självkritik" och ge r*r--
tat som motsäger eller o:
kräftar vad som anförts
från kritikerhåll, samt
antydningar om attityder
och attitydförändringar.

Resultat:

Upparbetning

Avfallshantering

Sabotage/terror

Kärnvapenspridning

Uranförsörjning

Strålrisker

Miljöpåverkan

Uranbrytning

Urananrikning

Olycksrisker

Uranprospektering

82

59

43

16

10

7

7

4

4

4

1

Utanför frågeformuläret namnes i enstaka
fall transporter, underhåll, kvalitets-
kontroll och public relations.
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Fråga 11:

Vad har Du själv underskattat i fråga
om problem inom kärnkraftområdet - om
något?

Motivering:

Frågan syftar till att leta
fram områden, som kan vara
av tekniskt intresse att
studera närmare samt dessutc
ge svar som kan säga något
om attityder och attitydför-
ändringar till den egna tek-
niken.

Resultat:

Svaren, som är spridda över teknik, infor-
mation och politik, är naturligtvis person-
ligt subjektiva. De kan vara mycket generella
(a), eller punktinriktade (b):

a) "Totalbilden kanske har varit svåröver-
blickbar, men i detaljerna har man vetat
väldigt mycket."

"Att vidmakthålla hög och jämn kvalitet."

"Opinionsutvecklingen."

b) "Komplexiteten i anläggningarna och
svårigheter som kundens driftpersonal
i början hade för att klara drift och
underhåll. Man tänkte inte tanken- till
slut. De moderna verken är mera ser-
vicevänliga. Hela kärnkraftindustrin
har underskattat problemen med att hålla
anläggningarna i drift."

"Personalbehovet."

"Svårigheten att introducera teknik och
riskbegrepp till allmänheten på ett för-
troendefullt sätt."
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Fråqa 12:

På vilka områden - om några - anser Du
att kärnkrafttekniker i vidaste mening
och internationellt sett har underskat-
tat organi satori ska svårigheter kring
kärnkraftens utveckling och utbyggnad?

Uranförsörjning
Urananrikning
Avfallshantering
Olycksrisker
Uranbrytning
Strålrisker
Miljöpåverkan
Uranprospektering
Upparbetning
Kärnvapenspridning
Sabotage/terror

Motivering:

Se fråga 10. Påtagliga sv
righeter att skilja tekni
och organisatoriska svåri
heter. Jfr kommentarer ti
frågorna 10 och 11.

Resultat:

Avfallshantering

Upparbetning

Kärnvapenspridning

Sabotage/terror

Uranförsörjning

Urananrikning

Uranbrytning

Miljöpåverkan

Uranprospektering

Strålrisker

Olycksrisker

Svar

70

67

47

36

31

19

15

9

9

6

3

Utanför formuläret nämns i enstaka fall
bemanning/ drift, underhåll, reaktorsä-
kerhet, komplexitet, personalbehov, trans-
porter, "politisk opportunism11, lagstift-
ning, kommersialisering och kvalitets-
kontroll.
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Fråga 13:

På vilka områden - om nå̂ jra -
anser Du att kärnkrafttekniker
i vidaste mening och interna-
tionellt sett har presenterat
bra (säkra) lösningar men
misstolkats?

Uranförsörjning
Urananrikning
Avfallshantering
Olycksrisker
Uranbrytning
Strålrisker
Miljöpåverkan
Uranprospektering
Upparbetning
Kärnvapenspridning
Sabotage/terror

Resultat:

Olycksrisker

Strålrisker

Miljöpåverkan

Avfallshantering

Upparbetning

Kärnvapenspridning

Sabotage/terror

Uranförsörjning

Urananrikning

Uranbrytning

Motivering:

Man skulle ha kunnat fråga:
På vilka områden anser Du
att kärnkraften har haft spe-
ciella informationsproblem?
Det är en annan fråga och
svaren hade blivit därefter.
Det finns en stark uppfatt-
ning om att kärnkraftens före-
språkare har varit mer eller
mindre utestängda från mass-
media - därför skulle man ha
informationsproblem över hela
linjen. Fråga 13 ger möjlig-
heter till mera kvalificerade
bedömningar av de "lösningar"
som har presenterats eller
icke presenterats och det mot-
tagande, som man anser att
de har fått.

Svar

84

74

71

47

16

11

7

6

5

5

Enstaka omnämnanden av uranprospektering
och reaktordrift.
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2. Kommentarer till debattargume-nt

Fråga 14:

Är det inte faktiskt så att kärn-
kraften ställer oss inför ett val
- antingen en "parentes i tiden"
eller en fortsättning med brid-
reaktorer i en plutoniumekonomi?

Motivering:

I ett särskilt avsnitt a"
intervjun ställdes frågor
i form av koncenterarade
argument ur debatten, into
något heltäckande urval meii
väl sådana som har förekom-
mit länge och ofta och som
alltjämt åberopas mot kärn-
kraften. Syfte: att fast-
ställa dominerande uppfatt-
ningar och eventuella åsikt*
skillnader.

Resultat:

Eftersom det här förekommer en inte
oväntad likformighet har här sam-
manfattats ett "konstruerat" svar,
som täcker de vanligaste argumenten.
De som har tagit med någon eller
några av de synpunkter som ingår i
det sammanfattade svaret har ansetts
i huvudsak stödja det, eftersom de
reflekterar en dominerande grund-
inställning.

DOMINERANDE SVAR (KONSTRUERAD SAMMANFATTNING):

"Alla energikällor har varit parenteser i tiden. Det verk-
liga energibehovet kommer att bestämma. Uranet blir inte
någon kort parentes - den kan bli lång, över 100 år för
vår del, om vi använder vårt uran och struntar i omvärldens
eventuella behov. Då brådskar inte bridreaktorn för vår del,
men i ett teknologiskt samhälle och sett i ett globalt pers-
pektiv är den och/eller fusionsenergin en naturlig, nöd-
vändig fortsättning."
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Sammanlagt 112 av 125 Intervjuade markerar på olika sätt
en enhetligt positiv inställning till kärnkraften som en
"lång" parentes", möjligen med en viss reservation för
lattvattenreaktorernas bränslehushållning, som skulle kunna
vara problematisk i globalt perspektiv. För Sveriges del
anser man att det finns möjligheter att göra kärnenergin
till en uthållig energikälla även utan bridreaktorer. För-
utsättningarna skulle vara att vi utnyttjar vårt eget uran
och att vi även kan använda alternativa bränslecykler och
reaktor typer.
Bridreaktorerna och deras bränslecykel måste utvärderas
noga, betonas av någon, medan andra anser att en "pluto-
niumekonomi " är hanterbar.
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Jet fxnns en koppling mellan kärnkraft
och kärnvapen. Därför måste kärnkraf-
ten stoppas. Vad anser Du om detta ar-
gument?

Motivering:

I ett särskilt avsnitt av
intervjun ställdes frågor
i form av koncentrerade ar-
gument ur debatten, inte nh.r
heltäckande urval men väl så-
dana som har förekommit länge
och ofta och som alltjämt åbe-
ropas mot kärnkraften.
Syfte: att fastställa domi-
nerande uppfattningar och
eventuella åsiktsskillnader.

(r.~NSTBUr:RAD SAMMANFATTNING) :

"T:->pplingen är svag, det finns så
iruaga andra, enklare sätt att göra
rärnvapen, om man vill. Det är inget
skäl att stoppa kärnkraften. Kärn-
"ipnnn är en politisk fråga. Det
mages dock att den allmänna kun-
skapsspridningen kan utnyttjas för
militära syften."

gt 98 av 125 intervjuade ansluter sig påtagligt
.Jtarkt till dessa uppfattningar.



53

rråca 16:

Terror- och s^bctageriskerna ökar
- därför måste kärnkraften stoppas.
Hur ser Du på det argumentet?

Motivering:

I ett särskilt avsnitt av
intervjun ställdes frågor i
form av koncentrerade argu-
ment ur debatten, inte något
heltäckande urval men väl så-
dana som har förekommit länge
och ofta och som alltjämt
åberopas mot kärnkraften.
Syfte: att fastställa domi-
nerande uppfattningar och
eventuella åsiktsskillnader.

Resultat:

DOMINERANDE SVA*?
(KONSTRUERAD SAMMANFATTNING):

"Det måste iinnas enklare mål för
terrorister som vill åstadkomma
någonting - många enklare och snab-
bare medel. I ett kärnkraftverk blir
det svårt för det är inte särskilt
sabotagekanslit men givetvis kan
psykologiska effekter eftersträvas
och uppnås. Terrorister finns om
man inte kan komma åt roten till
företeelsen."

116 intervjuade av 125 markerar en klar övertygelse i överens-
stämmelse med sammanfattningen ovan. Kompletterande och i visr.
mån avvikande kommentarer utesluter inte att grundsynen på
terror- och sabotagefrågan är enhetlig.
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Fr*ga 17:

Ingen kan bevisa att en stor
karnkraftolycka inte kan hända
- vi vet att den skulle få ka-
tastrofala följder, därför måste
kärnkraften stoppas. Hur ser Du
på detta argument?

Motivering:

I ett särskilt avsnitt av
intervjun ställdes frågor i
form av koncentrerade argu-
ment ur debatten, inte något
heltäckande urval men väl så-
dana som har förekommit länge
och ofta och som alltjämt
åberopas mot kärnkraften.
Syfte: att fastställa domi-
nerande uppfattningar och
eventuella åsiktsskillnader.

Resultat:

DOMINERANDE SVAR
(KONSTRUERAD SAMMANFATTNING):

"Första satsen i påståendet är väl
riktig, men vi vet att den inte
skulle behöva bli större än av vissa
andra verksamheter som accepteras i
samhället. Sannolikheten är dessutom
så liten att man måste <:a den risken
... om vi utgår ifrån att vi behöver
en viss mängd energi, då måste vi
titta på totaleffekterna, kostnad,
miljö, olycksrisker, handelsbalans,
allt som kommer in i bilden, för att
göra en totaloptimering. Vinsten är
då tillräckligt stor. Men det är
svårt att föra resonemeng om sanno-
likhet för och konsekvenser av en
olycka och få folk att acceptera
den låga sannolikheten."

Med undantag från några nyanseringar, som följd av hur mycket
var och en har sysslat med riskfrågan, är hela gruppen av 125
personer enig i sin syn på kärnkraftens säkerhet, olycksdebat-
ten och hur samhället måste bedöma risk mot nytta. Samstämmig-
heten är större i detaljer än man skulle ha kunnat vänta sig.
Se vidare sid. 10 4 ff., "Kompletteringar efter Harrisburg".
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Fråga 18:

Kärnkraften är så komplicerad så
folk förstår sig inte på den -
därför är den en odemokratisk
teknologi och måste stoppas. Hur
ser Du på detta argument?

Motivering:

I ett särskilt avsnitt av
intervjun ställdes frågor i
form av koncentrerade argu-
ment ur debatten, inte något
heltäckande urval men väl så-
dana som har förekommit länge
och ofta och som alltjämt
åberopas mot kärnkraften.
Syfte: att fastställa domi-
nerande uppfattningar och
eventuella åsiktsskillnader.

Resultat:

DOMINERANDE SVAR
(KONSTRUERAD SAMMANFATTNING):

"Hur många andra verksamheter skulle
man inte behöva stoppa, om argumen-
tet är allmängiltigt?"

Endast 16 anmäler något avvikande mening.
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Fråga 19:

Kärnkraften tvingar oss att leva
i en värld med strålningsrisker -
det vill vi inte, därför måste
kärnkraften stoppas. Hur ser Du
på detta argument?

Motivering:

I ett särskilt avsnitt av
intervjun ställdes frågor i
form av koncentrerade argu-
ment ur debatten, inte något
heltäckande urval men väl så-
dana som har förekommit länge
och ofta och som alltjämt
åberopas mot kärnkraften.
Syfte: att fastställa domi-
nerande uppfattningar och
eventuella åsiktsskillnader.

Resultat:

DOMINERANDE SVAR
(KONSTRUERAD SAMMANFATTNING):

"Strålningspåverkan har vi ändå så
det är bara att bestämma sig för
vilken ytterligare strålning vi
skall tillåta att kärnkraften ger
oss och bedöma det mot bakgrunden
av den nytta vi får - kan man sän-
ka nivåerna utan att det kostar
alltför mycket så skall man givet-
vis göra det."

Endast 4 skiljer sig tydligt i uppfattning.
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Fråga 20:

Ju äldre kärnkraftverken blir,
desto mar behöver do repareras
och desto fler arbetare måste
2å högre stråldoser - kärnkraft-
verken är alltså inte så bra
arbetsplatser som det sägs.
Hur ser Du på det argumentet?

Motivering:

I ett särskilt avsnitt av
intervjun ställdes frågor i
form av koncentrerade argu-
ment ur debatten, inte något
heltäckande urval men väl så-
dana som har förekommit länge
och ofta och som alltjämt
åberopas mot kärnkraften.
Syfte: att fastställa domi-
nerande uppfattningar och
eventuella åsiktsskillnader.

Resultat:

DOMINERANDE
(KONSTRUERAD S/vMKÄNFATfNING) :

"Det ur riktigt att underhalls-
arbete blir mer krävande. Den
radioaktiva nedsmutsningen växer
till en viss nivå där den planar
ut. Vi har stränga strålskydds-
uesuärrimelser. Problemen kan klaras
med bättre planering av byggaaderna,
större åtkomlighet, återkommande
inspektioner m m och när så behövs
insättande av robotteknik för att
undvika stråldoser. Utan en hög
kvalitet på bränslet skulle prob-
lemen ha blivit avsevärt större."

118 av de intervjuade ligger helt nära det sammanfattade
svaret, övriga avviker inte på något särskilt markant
sätt utan visar möjligen en något större osäkerhet och
oro, som kan bero på att de inte själva direkt sysslar
med problemen.
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i.- Tnforraationsorgan och informationsvägar

rrrga 21:

Den offentliga debatten har påverkat
mitt intresse för information om
andra delar av kärnkrafttekniken
(Bränslecykelns olika delar) än den
som jag själv mest sysslat med:

Mycket? Delvis? Obetydligt? Inte alls?

Motivering:

Frågan inleder ett försök et'-.
bedöma i vad mån debatten har
lett till en breddning av de
ofta hårt specialiserade kärn-
kraftteknikernas intresseom-
råde.

Resultat:

Mycket 391

Delvis 46 J

Obetydligt 31

Inte alls 7 l 38

Inget svar 2

Resultatet bekräftas på många sätt
genom intervjusamtalen. Det finns
alltså en tydlig påverkan av kärn-
kraftdebatten i riktning mot att
olika specialister blivit mer
"allmänbildade" inom hela kärnkraft-
områdGt och att man fått ett intres-
se för vad helt andra fackmän på
området sysslar med.



72:

Mina viktigaste informationskällor
om andra delar av kärnkrafttekniken
har varit (använd upp till tre x):

Konferenser/
symposier

Kollegiala
diskussioner

Närmaste chef

Utländska fack-
tidskrifter

Tekniska rappor-
ter och PM

Företagets infor-
mationstjänst

Svenska tekniska
tidskrifter

Företagsledningen

Massmedier

Resultat:

Utländska fac^tulnkriitcr

Kollegiala diskussioner

Tekniska rapporter/PM

Konferenser, symposier

Motivering:

En allmän uppfattnina om
prioriteringar av infor-
mationsvägar.

96

84

82

51

Företagets informationstjänst 23

Massmedier 18

Svenska teknisk-i tidskrifter 14

fjärmas te chef 6

Böcker (utanför frågeformuläret) 4

Företagsledningen 2

Utanför formuläret

Ingenjörsvetenskapsakademien

Centrala Driftledningen 2

Företagets informationstjänst får en låg siffra, men det clr
tydligt att en omfattande klippcirkulation förekommer frän
clen interna informationstjänsten och att man alltså blir
exponerad för massmedia även den vägen, varför siffran för
massmedia säkerligen också är missvisande, snarast reflek-
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terar en viss negativ inställning.

Kommentarerna var genomgående sparsamma och pekade entydigt
•not att man fått allt mindre tid över till facktidskrifter
och konferenser/symposier. Beträffande facktidskrifterna
etableras ett "bevakningssystem", där någon åtar sig vissa
tidskrifter och delger kclleger sådant som de bedöms ha
intresse av. Konferenser/symposier väljer man mera kräset
och tendensen går mot avgränsade specialkonferenser, alltså
en tendens i motsatt riktning mot den breddning av intres-
set, som många anser att kärnkraftdebatten har tvingat dem
till-
Företagets och hela branschens internationella infor: iaf-ions-
tjänst torde under senare år ia fått en ökande betydelse i
samband med händelser i kärnkraftanläggningar och speciellt
uppseendeväckande utspel i debatten, som kan väntas tå sprid
ring i andra läm"<;>r.



.'t.j.ka återi-.cr..raande Kor'
symposier m in anser Du att Du har
haft nytta av som informations-
källor för Ditt arbete? Deltagande
och läsning av proceedings (kon-
ferensrapportar) jämställs.

IAEA Geneve

Världsenergi-
kcnferensen

Forum-konf.

IAEA specialkon:

ICRP konferenser

ANS konferenser

IAEA working groups

IRPA konferenser

Utställningar typ
MJCLE}'.

Motivering:

Kartläggning av intres,
och tillmätt betydelp?i

Lti L .

17* ISA special]-on.- :..:::ii!.>e: ';?'

AMS, American Nuclear Society 4o

IAEA Working Groups
y'orum-konfereriser

I AT: A (Geneve, Calzburu,
generellsKcnf.)

Utställn.rrgar

Världs' nergikonfore-nson

I C.I?

25

24

16

13

13

10

5

De generell? Konforersoriu + i l lmäts l i ten betydelse
Cur c1 on tillfrågade) . Av tidsskäl m m pr ior i te ras
spoc ia". kon. f ••;ror"c-r . Mycket av konf crensarbetet drivs
av leve.rant-.orer, samarbetsorgan, fackorganisationer
av typ P.SAL, 'vGLI. Ina ' lräaöt ofta nämns nordi3ka

A"'.' = /•tnr.ic Industrial roniui, Deutsches Atanforum m f 1

i'A.";A" Inlornafcionella A'xnc-ncrgiorganet i Wien
TCRP= InternationelJa etrålskydd^koiinmissionen

AF.S - American rl-rclê r Society

'FPA- Intornaticral radiation Protection Association (facksarnnansl'itr-•).--.<i

för strålskyJU)

it'CLEX=K(7iTO€-:si' 11 utstrålning i Basel

Je i övrigt förkortningslista.
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Fråga 24:

Ange på något eller några områden
åtminstone en tidskrift, som har
förmedlat information till Dig om
utvecklingen beträffande

a) strålningsrisker- och strålskydd
38)

b) olycksrisker och motåtgärder

c) miljöpåverkan från kärnkraftverk

d) kärnkraftens ekonomi

e) problem inom bränslecykeln

f) terror- och sabotagerisker

g) bridreaktorer/plutoniumanvändning

Motivering:

Kartläggning av tidskriftsval

Resultat:

.40)

39)nucleonics Week '
40)Nuclear Enigineering

Nuclear Safety

Atomwirtschaft

Nuclear News '

Nuclear Industry

Health Physics Journal

Ny Teknik

Nuclear Technology
42)

Företagstidningar

69

54

39

32

17

17

14

9

7

7

I övrigt omnämns Nuclear Fuels (5), Nuclear Science &
Engineering (4), Nuclear Engineering and Design.i3),
Atomic Clearinghouse (3), Kerntechnik (2) m fl ;.
Det kan vidare nämnas att allmänorienterande vetenskapliga
och tekniska tidskifter som Science (6), Nature (2), Scien-
tific American (2), New Scientist (3), Bulletin of the Ato-
mic Scientist (2) m fl nämns av ett fåtal tillfrågade trots
att dessa ägnat ett betydande intresse åt att analysera
kärnkraftdebatten på ett kvalificerat sätt.
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En enda skeptiker anmäler sig:

"Många facktidskrifter är skrivna av kärnkraftetablisse-
manget och undviker de mer känsliga problemställningarna.
De bästa artiklarna om kärnkraftens ekonomi och problem
finns i "The Economist"! Men det är inte någon facktid-
skrift."

(Reaktortekniker)

Klippservice, "Jag skummar åt Dig om Du skummar åt mig", biblio-
teksbesök, rapporter, konferensmaterial nämns som viktigare än
enstaka tidskrifter.
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4. Sanhällskontakter

Fråga 25:

Motiverar samhällsfrågorna i kärn-
kraftdebatten någon form av organi-
serad teknikbedömning i samhällets
regi? Ge ett svar med motivering.

Motivering:

Frågan ställdes för att pejla
attityder till kritisk gransk-
ning och debatt mer än för att
få konkreta förslag på hur
teknikbedömning bör gå till.
Kommentarerna får tala för
sig själva som resultat av
frågan.
Frågan är direkt kopplad till
fråga 26.

Resultat:

Frågan besvaras huvudsakligen positivt
men under stor osäkerhet om tillväga-
gångssätt, om vi redan har eller inte
har möjligheter till god teknikbedömning
i samhällets regi. Endast undantagsvis
ställer man sig direkt negativ till för-
bättrad teknikbedömning. Direkt negativa
uttalanden utgår ifrån att någon ny myn-
dighetsfunktion skulle inrättas. Ett
gammalt krav från kärnkraftfolk om mera
konsekventa riskbedömningar i samhället
återkommer ofta liksom kritik mot mass-
medier och deras bristande teknikkunskaper.
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Fråga 26: •

Om Du anser att teknikernas underlag
för bedömningen av kärnkraftens säker-
hetsfrågor av någon anledning inte
kommit fram tillräckligt i debatten -
vad tror Du skulle kunna göras för att
förbättra kommunikationen mellan teknik
och samhälle?

Motivering:

Frågan utgår medvetet från
en dokumenterad irritation,
som huvudsakligen har rik-
tats mot massmedierna.
Inställningen till organise-
rad, skärpt teknikbedöm-
ning kan väntas säga något
om attitydpåverkan från kärn-
kraftdebatten. Den hänger
direkt samman med fråga 25
och kommentarer betr mass-
medier på fråga 22.

Resultat:

Återgivna kommentarer utgör frågans
resultat. De pekar på stora informa-
tionsproblem och att teknikerna kän-
ner sig i underläge i samhällsdebatten.
Kritiken mot massmedierna är legio.
Däremot nämns ingenting om tekniker-
kollektivets eller företagens lyhörd-
het för information utifrån om t ex
annorlunda värderingar, riskupplevel-
ser etc.



Fråga 27:

Tror Du att kärnteknikernas argument
för kärnkraften är väl kända?

Motivering:

Frågan avser i sin första .-•'-.'
att få en bedömning av cm nan
anser sig ha fått en korrekt
politisk behandling. Det förut-
sätter att argumenten skall
kunna vara väl kända utan rvn
som politiker nödvändigtvis
accepterat dem. Andra cislen
av frågan har samma syfte beci.
massmediernas informatics
till allmänheten.

Resul'-.at:

a) hojs

Ja Nej Både/och Vet inte

66 33 17 9

b) Jhos_ <allmä_nhej;en

Ja Nej Både/och Vet inte

9 100 9 7



67

Fråga 28:

Kärnkraftdebatten har inneburit ett
flöde av argument - ofta hätska -
för och emot kärnkraften. Ge några
kommentarer om vad den har betytt för
Dig a) som yrkesman, b) i familjelivet,
c) i umgängeskretsen

Svaren har tolkats, trots betydande
svårigheter i vissa fall; en ungefär-
lig tolkning. Ett antal undvikande
svar har ej medtagits, då de inte
kunnat tolkas i förhållande till
fr*gan.

Positivt Negativt Blandat Obetydligt Inget svar

Yrkesman:

Familjelivet:

Umgänget:

24

7

15

21

6

6

19

9

14

Motivering:

50

81

75

6

7

6

Frågan har "hängts på", efter-
som tekniker i regel har ett
liv utanför arbetsplatsen men
med påtaglig prägling av
en ovanlig och debatterad
verksamhet. Svaren kan kanske
ge uppslag till närmare socio-
logiska och psykologiska stu-
dier.

Resultat:

Man vill gärna framstå som opåverkad. Man försöker avgränsa
privatlivet. Några känner sig stimulerade av diskussioner i
olika kretsar och tillfällen att informera. Andra försöker
helst undvika att tala kärnkraft. Några av de intervjuade an-
vänder liknelsen med läkarna, som alltid blir "konsulterade"
på något sätt i olika sällskap. Beroende på graden av utåt-
ritning och stridslust använder man beteckningar alltifrån
"avtrubbad" till "stimulerad". Påtaglig solidaritet före-
ligger från familjens sida, även om i några fall hustrur och
ungdomar rapporteras oroade av vad som sägs om kärnkraften.
Man känner sig tydligen ofta påverkad som människa men har
svårt att bestämma påverkan i yrkesrollen. Några representa-
tiva kommentarer återges på nästa sida.
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Några kommentarer till fråga 28:

"Det är obehagligt att inte bli betraktad som seriös", svarar
en scikerhetstekniker ined 17 års yrkeserfarenhet. "Man blir av-
trubbad", säger en annan med över 25 års erfarenhet och av-
slöjar en personlig resignation inför debattens nivå och sak-
lighet, sådan som han bedömer den. "Den allmänna politiska
situationen har varit deprimerande för mig som yrkesman.
Jag har känt mig illa till mods. Framtiden har varit höljd i
ett töcken, frågan om vad man skall göra påverkar den sociala
situationen." Med 19 år i yrket ser denne reaktortekniker inte
särskilt ljust .på arbetsmarknaden, den en gång upphöjde specia-
listens öde.

"Jag vet ju att många av mina kolleger har känt sig påhoppade,
ifrågasatta och utstötta av samhället, men så har jag inte
känt det", säger en påtagligt utåtriktad säkerhetstekniker,
vars yrkesverksamma period sammanfaller exakt med kärnkraft-
debattens start och utveckling.

"Stimulerande", konstaterar en kvalitetskontrollant, som också
varit med under kärnkraftdebattens 10-årsperiod.

"Det är väl så att man har blivit resignerad och tycker att
det är orättvist att man har kommit i ett sådant läge, när
nan har hållit på i hela sitt yrkesverksamma liv med ett
- som jag fortfarande tycker - nyttigt jobb, till nytta för
människor, för samhället. Så blir man då som yrkesman betrak-
tad som jämställd med knarklangare eller annat, för att ta en
i de svartaste ögonblicken framställd bild", säger en kärn-
kraftpionjär i ledande ställning, vanligen betraktad som en
arbetsglad optimist. Han har sysslat med kärnkraft i 20 år.
Är man ung och inte alltför hårt specialiserad, ser man kanske
lite lättare på saken och då är man dessutom från början van
vid att arbeta inom en debatterad verksamhet: "Jag gjorde vissa
omprövningar av min inställning till kärnkraften.... pressen
som man sätts under från massmedier är hemsk, man börjar tvivla,
är det verkligen så bra det här som man trott.... och sedan
går man tillbaka och försöker analysera det - det tar man inte
på fem minuter, utan det blir liksom en tvivelsperiod och sedan
kommer man kanske över don när man gått igenom d\2t hela och
funnit att det ändå är relativt bra.... sedan känns det bra
ett tag till, tills nästa grej kommer.... man går inte omkring
och känner sig helt säker på allting. Gör man det då är det
något fel, tycker jag."

Några talar om att de då och då omprövat sin inställning till
kärnkraften och att de måste göra det inom familjen, åtminstone
tillsammans med hustrun (branschen är extremt mansdominerad).
I umgängeslivet liksom ute i samhället möter man svala känslor
på gränsen till främlingskap men också intresse och bibehållen
vänskap trots meningr-LicLsättningar, man noterar okunnighet
och missuppfattningar och finner att teknikerna varit dåliga
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informatörer, i de fall där självkritiken är påtaglig, medges
att kärnkraftdebatten varit nödvändig och man tar med jämn-
mod att den orsakat mycket extra arbete och stulit mycket tid
från familje- och umgängesliv. Det är svårt att få fram med-
givanden om att debatten med dess ifrågasättande av kärnkraft
och kärntekniker upplevts som psykiskt pressande, men man
nämner att detta förekommit bland kolleger:

"Det finns väl medarbetare här, som har sagt att de har haft
svårt att svara och helst inte vill tala om att de jobbar i
Barsebäck. Jag är väl inte rädd för det, men det är klart att
man går inte omkring och skryter med det. Man sätter inte
märket på rockslaget, man sätter inte märke på bilen rätt
gärna, för man är rädd att bilen skall slås sönder och man
skall trakasseras. Man sätter inte Barsebäck på tjänste-
bilarna längre, för bilarna blev fördärvade. Jag är väl inte
lika renodlad tekniker som en del av mina kolleger- Men när
man blir förbannad det är naturligtvis när det är totala över-
drifter, sådana saker som danska Extra-bladets kampanj där
man ritar upp Barsebäcksverket och dinosaurus och mödrar med
barn som är vanskapta - då blir man förtvivlad och tycker att
det är hemskt att det skall bedrivas på det sättet."
Det sätter också spår där hemma, men det behövs inte sådana
skräckmålningar för att väcka frågor: "Är det verkligen så,
frågar min fru, att dom gräver ner tunnor med avfall i Amerika?
Ibland tycker man klart att det är besvärande, man skäms i viss
utsträckning över att det skall behöva vara på det sättet."
De två senaste citaten härrör från en tekniker i chefsställ-
ning. Hän säger sig i stort se debatten som positiv även om
han reagerat hårt på avarter och överdrifter. Debatten kan
gärna vara hård - "men ett villkor för detta tycker jag sam-
tidigt är att man bedömer alla verksamheter på samma sätt."
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V. IAKTTAGELSER

Redovisningen av iakttagelser sker här enligt frågeformulärets

uppdelning i teknisk påverkan (tekniska bedömningar), påverkan

av kritiska argument (kommentarer till debattargument), infor-

mationsvägar för tekniker (informationsorgan och informations-

vägar) och mot bakgrund av den intervjuades profession (egen

presentation) och intervjuarens utgångspunkter (subjektiva)

från tidigare kontakter med den/de intervjuade (hypotesen).

Vidare behandlas som en särskild punkt eventuell social påverkan

som de intervjuade anser sig ha fått erfarenhet av under kärn-

kraftdebatten (privatlivet).

En iakttagelse innebär att man ser någonting nytt, en förändring

i förhållande till tidigare erfarenhet. Eftersom forskare och

tekniker inte veterligen utsatts för några sociologiska eller

psykologiska studier under utvecklingsarbetena fram till kom-

mersiell kärnkraft, får som utgångspunkter godtas intervjuarens

tidigare personliga erfarenheter och vad som kunde förväntas

utifrån dem. De måste då sammanfattas i en med nödvändighet

kanske något djärv hypotes;

De forskare och tekniker, som under 1950- och 1960-talen

rekryterades till utvecklingen av kärnkrafttekniken, kom

ofta direkt från teknisk högskola eller hämtades med spe-

cialistkompetens från något annat teknikområde. Genom ut-

bildning och/eller yrkeserfarenhet tillhörde de en teknisk

elit, som ställdes inför samhällets förväntningar, uttryck-

ta i form av anslagsbeviljningar av en storlek, som i Sve-

rige endast kunde jämföras med militära åtaganden. Samma

privilegierade ställning har gällt för deras kolleger i

andra länder.

De ställdes emellertid också inför svåra tekniska problem,

som utmanade teknisk fantasi och kreativitet och huvudsak-

ligen torde ha upplevts positivt. Arbetsområdet delades

upp i ofta mycket snäva specialiteter med krav på mycket

hög yrkeskompetens.

Många svåra tekniska pr »blem löstes under arbets9amma år,

och man uppfattade kommersialiseringen av kärnkraften i

mitten av 1960-talet som en bekräftelse på att man hade
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lyckats tekniskt (internationellt sett) och att man kun-

de notsvara samhällets förväntningar på ett tekniskt ge-

nombrott, som skulle kunna rädda älvar och naturvärden,

begränsa oljeberoendet och trygga energiförsörjningen fĉ -

överskådlig tid.

Det finns ingen påtaglig anledning att vänta sig att en

grupp tekniker under sådana förhållanden utan vidare skal]

godta en total omvärdering utifrån kriterier, som inte en-

bart är naturvetenskapligt eller tekniskt grundade. De ken

snarare förväntas vara trogna målangivelsen (en ny, stark

energikälla), hävda den tekniska kompetensen (expertrollen

visa lojalitet mot ett kollektiv och mot en teknik, som

man anser sig kunna behärska. Till detta kommer att kompe-

tensen har värderats högt och att man därigenom mot god

betalning och hög social status (åtminstone fram till 1972)

kunnat åtnjuta fördelen av ett intressant arbete i en sti-

mulerad och stimulerande omgivning.

Hypotesen innebär att intervjugruppen av kärnkrafttekniker

inte kunde väntas vara benägen att ge upp arbetets

mål att skapa en ekonomisk, säker och miljövänlig energi-

teknik, inte heller vilja ge oreserverat erkännande åt annan

kompetens än den professionella, inte utåt uppträda på ett

sätt som skulle kunna leda till ifrågasättande av "interna"

lojaliteter och naturligtvis heller inte vilja förlora något

av tryggheten i anställningen.

Det bör åter understrykas att denna hypotes är Intervjuarens/

författarens egen, baserad på personliga erfarenheter under

många år men tyvärr inte systematiskt undersökta och dokumente-

rade. Även om man inte vill godta den helt, torde iakttagelserna

från undersökningen ha ett visst intresse. Den kan exempelvis

jämföras med liknande studier inom något av de naturvetenskap-

liga och tekniska områden, som nu står i fokus, datateknik,

DNA-hybridisering m m.
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ökade Kc^tnaucr ^'Det <.:r bara att slösa

3.

Minskad tekrr.sk utveckling - most ott befist 3nJ-
uppnådd teknik

Ökat intresse fö i energisvEtemstudier ocn ris
före1ser

Ökat intres.se blc^d politiker ("Ken samhället har
inte utvecklat nå-jo.i riskfilosofi.")

Politiska brensur pä kärnkraftplanering, uranuvvi).-
ning och reaktorueveckiing samt politisk empri oriti ••
ring beträffande- avi all, upparbotning, slutförvar; n-

Misstroende )uoi e.-.perccx ("Han har ju arbetat -.U-M
det här - honom kan vi inte lita på.")

Min .Kat int.res-.icj för utbildning i kärnkro. tamaor:
("Det kar bli nllvai ligt, om kämkraftutbygcinct.o:,
fortsätter.")

Politisk c-.-säker he c \ "Påverkar bl a intresset för .ii,
bildning" och "skadar misstämningar bland personaJ.o.

Större •:pp'i.drk.iar;ilier på kärnvapenspridning ("KLr''L~
vapenspr.ioninge,: där \'ill man inue kännas vid släkt-
skapen - den har > ..ar underskattat." - "Käa.nvupnn-
sp^ .diiiri9 JM i'.zr. i..te L Ö S P S tekniskt.")

f

Medgivanden on tekniska underskattningar speciellt
beträffancn upparbetning, avfall och sabotage/t^^-ro
samt storskalighetens pre etiska tekniska problem och
opiniciisverKun ! ''Vi l^r inte bli större. Det är
frågan oro vi har p.^asorat optimum - det är ett fruk-
tansvärt steg när Ringhals 2 är 40 gånger större än
Ågesta räkr.jc : termiska megawatt." - "Opinionsv;jrka
av Fiorsköligheler Hade vi haft fler mindre anlägg-
ningar s<i h-jcie. irässtron varit mindre utbredd.")

Utsläppayra.iserna för radioaktivitet har
("den amerikanska debatten" - "man kan fråga SS1 o
dom vill hänföra or"saken till begränsningarna i
stråldoser till den debatt, som dök upp i (ISA näyo;
gång 1968-1969.")

Rekombinatorer för fördröjt utsläpp ick^ ko
avgaser i Barsebäck ("Vi ville gå före och visa v:.'o
goda vilja, även om det kostade en del pengar. ')
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£/:r*iiSiCydd3cirb£toL har pavGLKacs genore x
nen. har u tnyc t ja t? för höjd skyddsnivå.1',,

tvingt.de Irani b ä t t r e ( t ä t a re ; bré<no.':.>.'
element., v i l k e t också gynnar den inre arbetsmiljön
("På CV.C ti.cli.rft stadium har man i konstrukt ionsar-

be te t f ö r u t s a t t en ganska s to r dol b räns le^kador . . .

Kylvattensystoiv i. Forsiaark, aase ra t på problem rr.od
maneter gom f.:'..vm. \ ,A Ringhals på västkusten msu i£jr
i Forsioark ( T r ä r debatv-cn her kommit en påverkan i
Forsmark så a,.t :..'n i n t e har vågat gå på de enklare
lösningar ;uari skullo kunna göra med Bottenhavets
betydlig!-, rena/e va t t en . " )

ökaao utrymmen i Kärnkraftverk för at.t underiäLtö
underhål l och arbe.-te med t ex robottsk'. jk ("I dar
skul le 'rj ':yr^-r^ " r r r zt''i'xn h:\3 t'6~~ ?t^ V-..T.IT °\t ;.
de "v'ir rrLr .1 löna ad . i.' pör a t t via mi.artc. "löjjica ?:'a:-..
dos kunn? byt-"i f/rejov.")
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C.

r j ' . v i r i ; . l ' . . t i g e i ! • ^ ^ . j / ' - i v e t ^ i i O ; . » a . ' - n a r j - . i i : . . - ; / , i a a ...J , ii

de föv.ut;a kri Levierri"! kom före debatten

Mera r,kc~i."p!-- .̂-iK:--4:lio';L.qranakiiing ("Den offentliga
situanionon i.Iivurknr konstruktion och erfarenhoti.

ökade in.c. c..,t;;'.,r na nödkyiningsproDleaiOi: -;j;tor ac ii
.;ik.-inckc: nl.jky!l nlnfj:;dobot+ , som rirev f'aJ'V'-^n OjTl.-
l ig hearing och r^pocifika bGnt'1'7:..nollor ("r;u- rr :<u..
vativa, expjri?n'..n':c-n visar a t t vi har margin;:;.lur
det år ;>vu,:t a t t fa andra på en norm.")
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Änörincrr i nödJiylningsiekni^r (härdstrilar)

"Noririkinosoii11 ("Det här är mer juridik än teknik1' -
"En del av normerna har överlevt tsig själva, de by-ger
på antaganden och det är svårt att få bort eller göra
om sådana.")

Mer utrustning för att klara säkerhetsnormer ("Svårt
att överblicka och underhålla" - "Kraven på kontroll-
utrustningar betydtr inte självklart bättre kontroll.")

Jcrdbävningssäkert även .1 Förstärk ("Hela utformning-
en har påverkats av norrper från USA, där man har jord-
bävningar ."}

Bättre utbildning sniedel

Fördjupade studier av haverisituationer

ökad volym beräkningsarbete efter härdnödkylnings-
debatten

Ökade insatser ;not sabotage- och terror ("Bevaknings-
hysterin Ar nagativ" - "Det hela startade med att
CDL gjorde en .'vbotngeutredning efter attentatet not
västtyska ambassaden i Stockholm.")

Polisiär övervakning av egen personal ("Polisiär
övervakning med omfattande personundersökningar och
sedan blev det t o m tal om att man inte skulle betro
folk, som var anställda för att köra anläggningen,
med att ha tillträde till alla delar av den" -
"Statens Kärnkraftinspektion har haft planer på ett
bevakningssystem som är rent fascistiskt.")

Mer personal för sekerhet och underhåll

Säkerhehsdebatten har påverkat ASEA-ATOM till konst-
ruktionerna EWP-75 cch kärnvarmeverket SECURE ("Låt
oss nu ta alla tillgängliga säkerhetskriterier och
säkerhet.sgu^der son finns och de som vi känner till
eller misstänker är på väg och säga att de är "'åra
förutsättningar" - "Vi skall vara fullständigt säkr^
enligt naturlagarna.")

Ambition att fånga upp "det sista" i säkerhetstekniskt
tänkande ("vilW: har varit störande för rationell
produktion och naft negativa biverkningar" - "även
backfitting kan /aja,ueyativ", d v s ombyggnader
och utrustning i efterhand.")

Förbättrad beräknings teknik som följd av den ameri-
kanska nödhylrii n



76

ökad satsning på operatörsrollen i kärnkraftverk
("Man har problen i USA rpccl att operatören gör fel
så ofta, vilket har direkt med säkerheten att göra.")

Betydande insatser för säkerhetcteknisk forskning och
utveckling ("Efter debatten kunde man få mera anslag
för sådana forsknings- och utvecklingsarbeten som
var svåra at c få ekonomiskt stöd för tidigare.")

Nya riskbedömningar betr reaktorplutoniums användning
för sprängladdningar ("Om militärerna kan använda
reaktorplutoniura - då har vi underskattat problemet.")

Införande av Rasmussen-studiens teknik för risk-
bedömningar ("Rasmr.ssen-rapporten har tagit ner
härdnödkylnincr^frågan. ")

Inspektionsverksamheten har ökat ("Statens Anlägg-
ningsprovning och Kärnkraftinspektionen har aktivera:.;
och går allt djupare.")

ökat intresse för härdtmälta som katastroirisk
("Härdsmälta och vad som sker där är något som vi
skulle ha värderat bättre tidigare" - "Vi kommer att
få ett reaktorhaveri förr eller senare, men vi skall
inte vara först.." - "Jag tror att det behöver inträf i
några reaktorolyckor i världen innan man börjar reso-
nera på ett relevant sätt om vad som egentligen in-
träffar." - "Det har de facto inte hänt något som
skulle vara oroende men ändå oroar man sig.")

Beredskaps- och -t'ymningsplaner

D. Op_in ion__och_po lj. t ik _

Den skeptiska inställningen till massmedia har ökat
("Hv.r är det då på områden, där man inte har egen
insyn?")

Oron för osaklig behandling i massmedierna påverkar
sättet att skriva rapporter till myndigheterna ("När
jag skriver protokoll är jag försiktig med att inte
ställa oss i skottgluggen i onödan.")

Opinionsmässigt och politiskt tvång på avfallsfrågan
("I avfallsfrågan märks det politiska trycket.")

Opinionsmässig och politisk broms på bridreaktorer
och plutoniumanvändning (främst från president Carters
politik i USA efter 1977)



organisation ("Upparbetningen - det är där do ston
felbedömningarna har gjorts.")

Politiskt stopp för fortsatt kärnkraftplanering

Tekniska normer for nödkylning som resultat av deb.it:
och offentlig hearing i USA ("Typiskt för dem att
driva verksamheten med stora, offentliga hearings
och möjlighet för att och envar att blanda sig i der,
här utformningen uv kriterierna, det är inte bra." -
"Det är inte vettigt att finlira på några få grader
vid nivån 1200° C " )

Förekomsten av s k "avhoppare" som kritiker på fack-
nivå ("Det har varit en Scinverkcn mellan den fack-
mässiga debatten och påpekanden från niljögrupper oc
särskilt vissa s k "avhoppare" i USA...")

ökat medvetande om att inan skall stå till svars för
eventuella olyckor ("Vi är mer medvetna om att det
inte får hända någonting som är negativt för oss."}

aiiioin" ("v'i har nog tagit till /ir;3
säkerhetsanordningar på ett sådant sätt att nyttan
inte står x proportion till kostnaderna.")

Arbete och

Osäkerhet och olust hos perisonal i kärnkraftfö-reti
("misstämningar tas med hem")

I vissa fall ökat (påtvingat?) politiskt intresse
(efter ett par år av "politisk hemlöshet" efter IT

ökad (för flertalet besvärande, för en minoritet vi--
manande) uppraiirk̂ ejnnst i sällskapslivet

ökat bei:ov av .rtöd från arbetsledningens sida i en
psykiskt pressande situation ("Man måste ägna sig
åt personalens problem och civila omgivning, den fo •
rar mer inf i. mation och stöd för att orka med.")

Psykisk belastnJuy medges av ett fåtal nen omviti.n.j..
av flera beträffande kollegor ("Tidigare gjorde vi
ett jobb som vi trodde var samhäilsnyttigt och vikti
Nu ve-t vi Ht t ;i'.ora gnrt-per ser i högsta grad med
misstänksamhet r>u oss och v?r vorksanhet och det har
verkat deprimera ne'r-. på många.")

Omprövningar av egen ;• L'_it;/d til. kärnkrafttekniken
("Jag kar: "crr-">r~\v. uiii; p.". -;nmt :;ätt utan att ny:;sLi
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med det här - om jag inte trodde på det, skulle jag
inte syssla med det.")

Mer påtvingade utåtriktade kontakter för chefer,
frivilliga sådana hos en aktiv minoritet av övrig
personal

ökat medvetande om teknikens komplexitet ("Det finns
så mycket papper i den här hanteringen att man blir
bedövad av det. Det har ju funnits så mycket att göra,
problem att lösa, utveckling samtidigt som vi har
byggt en mängd anläggningar med specifikationer om
material, ett våldsamt utflöde av amerikanska normer
m m. Det är frågan om att hinna reagera på allt. Där
har massmedierna givit oss ett sting. Klarar vi av
allt detta?")

F. I ngen_e ̂1 er_obe ty d 1 i_g_på ve r kan

Reaktortekniska huvudprinciper

Flerfaldigande (redundans) och separation av för
säkerheten vitala system

Brandskyddet (i Sverige reglerat från 1972, men
internationellt påskyndat av en uppseendeväckande
brand i det stora amerikanska kärnkraftverket Browns
Ferry)

30-minutersregeln för automatisering av nödvändiga
åtgärder vid driftstörningar

Instickspumpar (se figur 2 a) i svenska reaktorer
fr o m Forsmark men föreslagna av ASEA-ATOM redan
för ett tilltänkt kärnvärmeverk vid Värtan i Stockholm.

Transporttekniska principer (radioaktivt material)

Grundläggande strålskyddsnormer

Grundläggande säkerhetsnormer baserade på allmän
teknisk erfarenhet och praxia (t ex ASME-normer m m)

Principer för inglasning och slutlig förvaring av
högaktivt avfall

Regelbunden provning och inspektion

Utvecklingen av teknik för riskbedömningar (Rasmussen-
rapportens teknik m m ) - däremot sätts dessa omfattan-
de insatser i direkt samband med debatten.
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Slutligen kan noteras ett yttrande som förefaller ha stöd

av många, även om det sällan sägs rent ut. Beroende på

vad man avser har det nog sitt berättigande - det finns

mycket som inte har nåtts av debatten.

"Jag kan inte tänka mig att situationen är helt
annorlunda än den skulle ha varit utan debatt."
(Säkerhetstekniker)
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2. Teknisk påverkan

Har den offentliga kärnkraf-.debatten givit sådana uttryck att

den direkt kunnat tolkas o^h över^c^tas till tekniska åtgärder?

Finns det direkta samband mellan debatt och teknisk utveckling,

när det gäller kärnkraftens säkerhet? Var och hur har sådana

samband etablerats?

För att man skall kvinna placera sådan påverkan rätt inom hela

kärnkrafttekniken, på rätt plats i den s k bränslecykeln eller

i kärnkraftverket, har tre orienteringsfigurer tagits med i

rapporten. De kan utan krav på detalj förståelse användas som

kartor för den som inte anser sig tillräckligt bevandrad i tek-

niken. Figurerna återfinns i slutet av rapporten.

Om man studerar totalsystemet, bränslecykeln, så står det klart

att man under utveeklingsåron i första hand hade satsat på de

produktiva delarna kärnkraftverket och dess bränsleförsörjning.

Det är alltså ingen tillfällighet att olika grupper av reaktor-

tekniker dominerar i intervjugruppen. Det innebär också att

reaktortekniken hade hunnit så långt, när kärnkraftdebatten kom

igång, att flertalet fundamentala principer i nu förekommande

reaktortyper redan hade etablerats. Även om vissa åtgärder på

reaktorsidan av teknikerna relateras till kärnkraftdebatten,

åtminstone i någon man, är let tydligt att det offentliga

intresset och den offentlig; debatten kom för sent för att kunna

få igenom mer än förbättringar inom en given ram. I den mån

detta har skett via politiska instanser, har det gällt

generella krav på säkerhet utan närmare definitioner. Teknikom-

rådet (företag och myndigheter) har på traditionellt sätt be-

dömt erforderliga åtgärder.

De åtgärder som tydligt har påverkats av kärnkraftdebatten har

i huvudsak ursprung i amerikanska kritikergruppers verksamhet -

direkt och/eller via den amerikanska utvecklingen av cäkerhets-

normer. Den svenska debatten bedöms som "tekniskt okvalificerad"

och helt beroende av den amerikanska. Viss påverkan tillskrivs

"trycket" i ett allmänt debattklimat och man tar fram exempel

nå att åtgärc r vidtagit.'; enligt principen "bättre förekomma än

förekommas".
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y.ot bakgrunden av att reaktortekniken har varit kärnkraftens

spjutspets riktad mot koTnmersiellt genombrott, kan kärnkraft-

debatten sägas ha medverkat till vissa förbättringar men

knappast nägra principiella säkerhetstekniska förändringar.

Debatten har dock varit en drivkraft och givit incitament,

efterhand som en från början vag oro har kunnat formuleras av

olika opinionsbildare. Den anses inte ha medverkat till innova-

tioner, nytänkanden.

Samma slutsats gäller i stort för övriga delar av kärnkraftens

bränslecykel. Där har debatten avsatt tydliga spår av organisa-

toriskt slag cch politiskt framdrivna omprioriteringår på

högsta nivå. Debatten har framförallt givit teknikerna helt nya

"direktiv", ntlr det caller sättet att se på avfall. Den inter-

nationellt vedertagna principen att man vid tillräckligt stora

avfallsvolyrtur skulle få r;e en kommersiell "avfallstjänst" växa

fram har helt förkastats av sannaHet. Formerna för avfallsbe-

handling i Sverige skall klarläggas här och nu, innan det blir

stora volymer. Detta uppfattas av flertalet intervjuade som den

tydligaste signalen från kärnkraftdebatten. En kritisk kommentar

som får stöd hos många formulerades så här: "Intresset avtog med

avståndet från reaktorn". Det var alltså ganska lågt när det

gällde avfallet.

44)
Framtvingadet (med villkorslagens hjälp) av den s k KBS-studi-

en4^' i Sverige och motsvarande ansträngningar i andra länder

hnr inneburit d?.ls utveckling och presentation av teknik för

slutlig avfallr.förvaring dels förslag till helt ny teknik för

inneslutning av förglas?t avfall eller obearbetat utbränt bränsle.

Förglanning ooh underjordsförvaring av avfall var principer, som

utvecklades och presenterades långt före kärnkraftdebatten. När

det gäller upparbetning av utbränt bränsle, har debatten fokuserat

oklarheter cch bristor i den tänkta tekniken och organisationen

och ifrågasatt hela verksamheten, fin större internationell stu-

die av kärnkraftens bränslecykel (TNFCE) är ett resultat, av kärn-

krrftdebatton i rJSA, förstärkt av problem som aktualiserats i

området mellan kärnkraft och kärnvapen/terrorism med terrorism

som en ry internationell faktor. Här gäller det dock åtgärder

i debattens srnaro politiske fas, d v s ofter 1977.



82

Utvecklingen av teknik för anrikning av uran har inte påverkatr,

av kärnkraftdebatten. Medan debatten har pågått har en förenklad

teknik utvecklats (centrifuger), som gör området avsevärt far-

ligcre inrd tanke på kärnvapenspridning. Den nya anrikningstek-

nikens konserver i- har knapr> ist alls behandlats i kärnkraft-

debatten utan-!" begränsade fackkretsar, vilket föranleder en

och annan ry Lig kommentar.

Främst" 'ningen av bränsleelement till kärnkraftverk har i vissa

fall .^ecielit utomlands, påverkats av kärnkraftdebattens all-

mr" ..'. säkerhetskrav. Teknikerna anser sig ha svarat med att satsa

I •. sådan kvalitet att bränsleläckor skulle kunna undvikas. Skälet

ligger delvis 1 kärnkraftdebattens miljö- och säkerhetskrav på

minimeradG stråldoser till personal och omgivning, en punkt där

erkännanden nes åt amerikanska kritiker. Felaktigheter i tidigare

betraktelsesätt berörs i några av intervjuerna.

Sammanfattningsvis förefaller det av 125 intervjuer att dönr.a

som om kärnkraftdebattens intressantaste inverkan på kärnkraft-

tekniiien i stort ligger i att den har tvingat fram via frivilliga

initiativ samt via myndigheter och via politiska beslut helt r.y:.

prioriteringar på basis av allmänna miljö- och säkerhetskrav.

Debatten har därmed onkså konkretiserats i tekniska termer n±u

samtidigt uppfattats som ett alltid närvarande tryck. Två strji-

skyddstekniker uttrycker var för sig saken så har:

"Positivt att man har använt opinionen för att få frän
den skyddsnivå som vi. har."

"Man hänvisar ofta till den allmänna opinionen."

Reaktor t e_kn i k, __r ea k tor jsä ker he t_

Den tydligaste punkten, där en kritisk debatt har slagit igenom

på tekniken, gäller principer och utrustning för kylning av

reaktorhärden i nödsituationer, då ordinarie kylsystem har sattr-

ur spel eller fungerar otillräckligt (kylmedelsförlust/härnöd-

kylning).

En reaktortekniker i Icjdanae :.:• t ällning beskriver hur det första

kärnkraftverket i Sverige, Or karshamn 1, tillkom genom ett beslut

mycket .snart eftei. dit att det första amerikanska kärnkraftvorv.oi

offereratn på kommersiella ""ilikor (Oyster Creek) . Situationen
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genom kontakter r.ied den amerikanska kärnkraf

(MC)

"fäi^a upp buiu-x o'.:h ting som do av.badade ned och funde-
rade över -\\zn ôrn äm;u i "te hade konnit ut ;. form av of I:
ciella krav och reglor. P* basis av detta ställde vi upp
sekerhetskriterier och konstruktionsförutsättningar på
egen hand, som i mångt och sveket skulle kemna att. ct̂ rnm •
överens med vad scm sedan kom ut i USA och på andra hall
i värld tin."

Ev o.i Oskarshamn 2, Barsebäck och Ringhals i började konst ruc. i. ev

innan kärnkraft debatten kom Lgång.

"När sedan debatten började, blev det naturligtvis en
viss råverkan 3;...;cielli: gr;norr. dessa. ::•••:.ora h :cri'igs cch
andra offentliga diskussioner kring säkerhetsfrågor i
USA. "

Det direkta nejabardoc mellan en amerikansk debatt, som hi.le

initierats p" i viss:, a.vseendon högt kvalificerad nivå (Unioi

of Concernci Scientists) , bekräftas i inånga av intervjuerna -

"Det kom nya reglor vid årsrkiftet 1973-1974 och vi \\.<:\
göra en stor insats för att uppdatera vår säkerhetsrsc:»-
visning så r.ct den svarande mot vad vi uppfattade var
WXQ-.9, krav. Där fick vi ett direkt krav från debatte .i.1

NRC, Nuclear Regulatory Committee, USA:s kärnkraftinspev.cicn.

efterträdde AEC sedan denna jätteorganisation för r,Z.x\'..~ c .-:'•-

som mi] itär kärnenerginLveckling hade delats upp - ott pcx;./

resultat av kärnkraftdebatten i USA.

De nya reglerna skulle tillämpas men för att det skulle !;imn

ske, behövdes en speciell teknisk utveckling, nämligen nya be-

räkningssystem, ocm också är en avr.ncerad teknik:

"Nödkylningsreglerna påverkar mitt arbete mycket. Nya
bestämmelser och nya beräkningsförutsättningar, hur be-
räkningar av maximal knpslingstemperatur sk^ll görar..
Resultatet av hoorr'.ngs i USA om nödkylningsrystemen;;
effektivitet blev att det fattades exakt underlag och
noggranna exr^ripont. Då bestämde man hur i"an skulle
göra och seaan lade man p£ konservatism. /Vistan under-
laget idog är mycket b;ittr«, finns reglerna kvar."

De oiterrdo utta lan ̂e i."1 k̂ rr.ier frän tekniker på säväl leveran--

törssidan som i krmfcv^rki-.dr).£ten. Dorn.r, uppfattningar om kvali-

teten p?i resultatet av on off.:n::.lig hearing i USA enligt j iri-

disk modell med partSjJö^eträdancie advokater är entydig:
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"Det tycker jag inte har haft någon speciell nytta med
sig utan snarare snedvridit arbetet lite så att man onö-
digtvis fokuserar på vissa detaljer, exempelvis hela den
här nödkylningsproblematiken. Det tycker jag har drivits
in absurdum. Säkerheten kan inte stå och falla med om tem-
peraturen på kapslingen vid ett högst hypotetiskt kyl-
medelsbortfall skulle bli några grader högre eller lägre.
De här 1200 graderna sorc används i kriterierna är ju inte
på något sätt en magisk gräns utan det blir ju en successiv
reaktion, ökad risk för kapslingsläckor och utspridning av
radioaktivitet ju högre temperaturen blir. Det här kommer
från USA och det ar ett typiskt sätt för dem att driva
verksamheten med stora, offentliga hearings och möjlighet
för alla och envar att Llanda sig i den här utformningen
av kriterierna, det är inte bra."

En annan reaktortekniker skildrar sin egen upplevelse av att

arbeta med osannolikheter:

"Man tvingas att göra utredningar av förlopp, som är otro-
ligt osannolika. Man har inte någon referens i sin erfaren-
het eller i den teknik, som man bör överskåda. Man tappar
fotfästet i tillvaron, när man måste röra sig med helt
ofattbart låga sannolikheter och det blir något abstrakt
över hela problemet. Man kan inte skilja mellan första och
andra ordningens problem. Varje sak man ifrågasätter kan
hända. Sä kan man inte bedöma om det är en sannolikhet
eller vilken grad av sannolikhet det är... Man får aldrig se
resultatet av sitt arbete, därför att det går aldrig att
bevisa, d-2t går aldrig att experimentellt verifiera, förrän
man till exempel har haft en reaktorolyck i."

övervakningen av hårt formaliserade normer leder till en admi-

nistration, som av de närir n. t berörda uppfattas som byråkratisk.

Så här uttalar sig en reaktorfysiker:

"Nödkylningsredovisningen har blivit någonting så fantas-
tiskt formalisereid att beräkningarna inte mera :ir tekniska
beräkningar utan snarare tolkning av lagar, som tar en massa
tid. Låt oss säga att alla de tekniker som har jobbat med
det - de hade nog gjort bättre nytta om de hade jobbat som
tekniker och inte som lagtolkare. Jag är ganska kritisk."

Kritiken mot ett "norm-kineseri" är dominerande bland den perso-

nal som kan vara direkt berörd av säkerhetsarbeten som rör själva

reaktorhärden, men det finns också mera positivei omdömen i saimna

grupp:

"Man formulerade fyra nödkylningskriterier för utvärdering
av kraven på nödkylningssystemets funktion. Det kan man ju
se som ett klart positivt bidrag som resultat av debatten."
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"Om det Tutr.r ät r.igot häll så är det positivt. Det ilr .-.•.." •
tid roligt att förbättra metoderna. Via härdnödkylnings-
debatten har vi fått on hårdare press på oss."

En säkerhetstekniker med mycket central placerirc i just detta

arbete, när det pågick som intensivast, gör den här bedömningen:

"Jag tror att man kan säga att nödkylningsdebatten är ett
exempel på att man fastnar för en punkt och går oerhört
djupt i detalj på ett avsnitt, som egentligen inte är så
besvärligt, men man. fortsätter sedan långt efter det att
debatten har lämnat en sådan punkt. lien dat är klart att
mycket av det som man gjorde behövde göras. Det blev ju e,.
beräkningsapparat som v', fick tillgång till, som var fcl'ttr-
än den sor vi hole utvecklat ungefär samtidigt men oberoen-
de av det<_a."

Påverkan konkretiseras av ytterligare några säkerhetstekniker:

ändringar i bränslets konstruktion på basis av ett omfattande

nytt beräknings- och fysikerarbete, större insatser för att an-

passa reakt "-härden? Srnmp.nsättning för drift vid full effekt,

ökat personalbehov, ökad säkerhetsforskning.

"Bränslepatroner har gjorts om efter härdnödkylnir/rsrr' bl<
men men det är småsaker, mera allmänt irriterande. M?n k~.-
gar grider i stället för att se till helheten. \fi har L,LOT. :

säkerhetsmarginaler." (Reaktorfysiker)

En reaktorfysiker ser de stora experimenten kring kylmedel.;'jo'-'•

fall och härdnödkylnir-j i USA som "ett spel för publiken - mai

samlar mer bevis än man behöver".

En kontrolltekniker ser folk jobba och jobba på problem so-.; '--.

sig abstrakta tills man har haft en reaktorolycka:

"Det ger en fcrförli? massa möjligheter till arbete ^ör m
kan alltid ifrågasätta resultatet. Det gäller inte så
mycket normerna t,om mentaliteten kring det hela... Tian Kr'i-
ver att nu\/i bevinar någonting som man inte vet någonting ox
Förr i tiden visste en ingenjör att han hade ett problem,
en transient sou han kunde mäta, han misste att den hade er
hållfar;thetsiri:s3iij påverkan och han visste ett det inte
hade hänt någonting under hela erfarenhetr/perioden. Det
var ett problem som nan häda under kontroll. Nu säger iran:
"Hur vet Du det öär, som Du inte vet om det finns, verklige
inte finns och a(t det inte har någon betydelse?" Det är
det jag menar. '

En av teknikern-:» r.nn v?ril: rj?d längst i krrnkraftutvecklinger

och arbetat i ledande roller öv?.r större delnr av kärnkraftens

totalsystem aer utifrån sin speciella överblick följande samman-

fa ttande r.ynpur V.: ter :
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"Visst har härrlnödkylnxngedebatten och de ändrade normerna
påverkat oss. Du kan precis se samband. Frågan exploderade
i USA, mycket förståeligt egentligen, genom folk som var
vakna. De hajade tiM och reagerade när helt plötsligt kraft-
industrin gick ut och beställde högvis med reaktorer."

Samme man reagerar alltså själv emot att kraftindustrin i mitten

av 1960-talet gick kärnkraftvägon i samlad tropp trots delvis o-

lika förutsättningar inom sina produktionssystem:

"Det är konstigt att det är så som systemet fungerat genom
att det inte finns någon cantral instans som avväger detta.
I och för sig tycker jag af- det är framsynt av ö-»m som då
sa att det kanske är mo^T^ot att kärnkraften är bra men man
kan ju inte veta att don är så bra. Alltså kom då härdnöd-
kylnincrsdebatte" jcåncr. De4: ar faktiskt ganska snyggt egent-
ligen."

Om resultatet i form av normer delar han dock de tidigare redo-

visade uppfattningarna:

"Det blev tio gånger nt̂ r beräkningsarbete för att visa att
vi uppfyllde nornorna."

Samtidigt konstaterar Tan att tidigare fackdebatter lett till

experimentverk se-.mh.et i USA, vars resultat bland annat förr eller

senare skulle ha lett till visra omkonstruktioner, till exempel

av härdstrilar. Experiir.cnten anses också ha visat att säkerhets-

marginalerna när clot gäller hircinödkylning är större ?.nman hade

antagit.46)

Härdsmälta^ katastrofsconario

Före, under och 'sfter här^nödkylningsdebatten finns en katastrof-

debatt, som utgår ifrån visionen av ett "Kina-syndrom11, ett be-

grepp som tekniker hittat pf- <rör att skildra en teoretisk kon-

sekvens av en nednirftltning av reaktorhärden. Den heta smältan

skulle bana sig väg genom reaktortankens botten och långt ned

i marken.(i riktning mot Kina). En värmetekniker ser saken så här:

"Här pågår återigen experiment som inte alls uppmärksammas
här i debatten och där ligger väl västtyskarna längst Cram
för de Är piskade till det, de är ju tättbefolknde. De
testar i ny laboratorieckala vad som verkligen händer när
man smälter uran, betong o-ih stål och allt möjligt och
hur den smältan beter sig. Mad andra, ord, man kan testa
de här antagandena om hur stort utsläpp det blir när en
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härd smälter... de tyska försöken har hittills visat att
det mest rimliga antagandet är att det tar in emot en
vecka innan det överhuvud taget smälter igenom. Som värme-
tekniker reagerar jag mot härdsmältningsargumenten. Visst
kan härden delvis smälta men jag har oerhört svårt att tro
att även cm den skulle smälta igenom tanken för att kyl-
ningen trots alla åtgärder misslyckats, så tror jag inte ett
dugg på att den här klumpen samlar sig och lägger sig i
botten och smälter genom, vidare genom hela inneslutningen
av betong, då skulle man ju inte kunna köra flytande järn
med tåg mellan Surahammar och Norberg, det sker dagligen...
man förutsätter postulat som jag som tekniker tycker är
beklagligt att man inte tidigare satsat på att visa att det

*r är för konservativt."

Det finns bland teknikerna en reaktion mot att man skall stå till

svars för tänkbara konsekvenser av händelser, som anses ligga

på gränsen till det osannolika eller omöjliga:

"Jag tror att ingen fattar vad det innebär med en sannolik-
het på 10"7. I vårt arbete jobbar vi på en nivå, som vi
inte riktigt vet var den ligger. Vi håller på med att för-
ändra oss omkring den nivån men hur stor säkerhetsmarginal
till det som är verkligt farligt som vi har det vet vi inte.
Det är alltså och har alltid varit ett kvalitativt resone-
mang, där man aldrig har kunnat eller vågat pröva hur stor
säkerhetsmarginalen är. Genom det här sannolikhetsbetraktan-
det där man sätter siffror på det har man en viss möjlighet
att fu en uppfattning om hur stor säkerhetsmarginalen är
och det tycker jag är värdefullt. Men utåt duger inte en
sådan siffra. Man måste sätta den i relation till någonting,
en flygplansstörtaing, ett meteornedslag i en stor stad etc.
För det är ju ingen människa som i dagligt liv går och är
rädd för att få ett flygplan i huvudet eller en meteor, att
en tankbil välter i närheten eller att någon stoppar cyan-
kalium i dricksvattnet."

Uttalandet har en konkret betydelse, som kanske uttrycks enklare

av en annan tekniker:

"Jag har läst Uasmus^en-rapporten och andra. Jag tror att
de i huvudsak har rätt, även om det naturligtvis kan finnas
invändningar."

Debatten fokusering på ett katastrof-scenario väcker också in-

vändningar av foljaadc typ:

"Jag tycker inte at*:, allmänheten har någon anledning att
oroa sig för de mindre olyckorna heller, men däremot så är
det väl så att det tekniska arbetet på kärnkraften har,
tycker jag, alltför mycket fokuserats på de stora olyckorna.
Mindre haverier och olyckor har ju också en ekonomisk
aspekt, då för all del också en viss omgivningspåverkan



88

skulle kunna tänkas rent logiskt. Därför ve re det nog
nyttigt om vi som arbetar med den tekniska säkerheten på
kärnkraftsidan fick mera tid att ägna oss åt de vardags-
problem som finns och som då behöver den bästa lösningen
- och inte tvingas att alltför mycket hålla på i all oänd-
lighet med att gå till botten med hårklyverierna, när man
skall analysera de stora, extrema olyckorna."

Dessa "extrema" olyckor får man då enligt en annan tekniker fram

på ungefär följande sätt:

"Tio osannolikheter skall adderas och så får man ihop till
80 000 döda."

Jämförelseresonemanget leder också till följande vanliga argu-

ment :

"Människan fungerar inte logiskt. Att lägga ner pengar i
kärnkraftverk är "bortkastat" när man kan använda dem till
att bevara människoliv i andra sammanhang."

Kärnkraftteknikerna accepterar alltså i stort sett inte något

katastrofscenario som annat än ett teoretiskt räkneexempel:

"Jag har personligen inte tillräckligt med fantasi för att
finna en sådan olycka."

Meni säger en annan:

"Även de mindre olyckorna har en stor psykologisk effekt."

Och en tekniker med ett övergripande säkerhetsansvar finner:

"Slutsatsen är att vi får vara försiktiga när vi går in på
storstäder."

Någon enstaka tekniker står för ett krav på mer omfattande test-

verksamhet, fler och mer omfattande fullskaleprov. En av de

intervjuade gör en lä t; t avundsjuk jämförelse med amerikanska NASA

och militära projekt, där pengar alltid finns för omfattande

test-verksamheter:

"Men jämför man med NASA:s rymdfärder, de killarna och mili-
tärerna har pengar för att testa allting i full skala medan
vi måste göra en massa datorberäkningar och sedan bråka med
folk så att vi blir trodda. Som tekniker skulle jag ha öns-
kat a;t man från början hade testat i full skala."

Man kan föreställa sig mindre olyckor, som kan leda till radio-

aktiv nedsmutsning inom ett begränsat område men man pekar gärna

på att kärnkraftens historia är osedvanligt olycksfri:
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"Se på erfarerVneV rna från de 100 stationerna som är i
drift och se oia det har funnits något tillbud!"

Kärnkrafttekniknrnes nästan urgamla förkärlek för riskjämförelser

(Farmer 19674/) cok nir/lre systematiska studier dessförinnan) är

helt dominerande och xo.-~-.ar 3ig till krav på samhället inför

debattargumentat om "rKr. strrn reektorolyckan"* Underkännandet

av argumentet kan into rällua ges drastiska ordval:

"Skulle i»i<-.o c.'-"-, krw';ft35r;t se»-.hälle irnebara katastrof för
fler?"

"Skulle ;i.?.2i t~llcvipa Jer. héir logiken att det kan inträffa
en Ir.r.tpet-rc-fcil olvc3:c. '.:\am nigon industri och att den där-
för nd:,J-'.- iv.-v.pr-y» -i". I;o:.-T?r vi tillbaka till'stenåldern
ganska FTVirt..."

Argumentering w? ci^^a t_'p finnar man inom 10 - 15 procent av

unccrnckriir^cgruy^ .:f fx~< : -̂ "ckvent vir;r.r mycket stark irrita-

tjon. Ds ä;r mec! rcl'V-i-r. stor näkerhet avgr änsningsbara, möjli-

gen skulle fsnci-u-nrt "Lv;.r-, stu-Jaras och belysas utifrån psyko-

locrick: 'tqV.rrp •:"'.: rr j 'sr-tsrts til*, detta finns inom en betyd-

ligt rtorr3 g:T:p.̂  c.v t '.̂ .ilt̂ r en nyväckt förståelse för en situ-

ation rcT. följer: : i -..rjc: typ iv avancerad forskning och teknik:

".Ta, r.-:': . r v".l :: rr J;. t;tora frigorna här natur 1 lgtvin...
Det <ir väl oJ.t ;•>" rl<̂  ̂ roM^m som gäller kärnkraft att folk
skall liksom ccccpt^ra 'rudana här bedömningar som inte ir.än-
nifihor i al3~?'r>-.••:-. h:._: -Vjrligh^t att göra utan då ett lämp-
ligt rental Gpc^Jdli:.--: r.-,i i första hand da politikerna
iå.v bedöma :;i .'-.ijĥ ton i vad de har sagt och hur förtroende-
ingivande Ct ilr och r.'jCr n besluta därefter. Men det är väl
en av d^ ŝ orr. :cr.Jgrrla d"r man kkonmer in på förtroende
för tfkni/r;r:i i, :!"r r-n^cialisterna - där det väl saknas
i stor utr;tr>*c': .incr 1 :.>rtroende för dem som jobbar inom kärn-
kraftvarkE^rho^o.7 or.h r'»v. viktiga är nog att bygga upp så-
dant förtro-sirle "..;•• sa^ia, oStt som mr.n naste ha förtroende
n-Jr man ISc^er c ig nA en operationcbSnk ho3 en läkare."

I den rr.°-.n nar ?-ai r'Vr j" r'̂ or. ̂ ivorkan frSn k£rr.kraftrtebatten

när det gäller upp̂ attiv. Ao.-.r om oah åtgUrdor mot olycksrisker

tycks det vara «".t,c ;.!:.n oji;*vaant och vici myndigheter ägnat en

mycket stor "•er'cscr' ;o at ^tt analysera olycksförlopp. Tillkoms-
48)

ten P.V den ny-:]">t c/.ilatv-ar.*?. Rafiraussen-studien i USA har ett

dirokt nanbanc" i.Ti h ; :;r;>i:-.yliJ.rgsdebatten och är såtillvida ett

exempel på resultat i:cv. ha- uppnåtts när debatten har förts av

vetenskaplig t och/cllor to!;p.iskt utbi3.dad3 kritiker.
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Den s k Närförläggningsutredningen^ ^ i Sverige, som i vissa

avseenden ligger Rasmussen-studien nära, tillkom också med moti-

veringar från den amerikanska debatten men i ett skede, då kärn-

kraftdebatten i Sverige ännu hade en relativt låg intensitet-

En annan påverkan från debatten om olycksrisker kan sägas vara

att teknikerna har påtvingats ett visst medvetande om värderingar

i samhället, som inte direkt kan anges i siffror och mötas med

någon form av teknisk logik. Däremot torde man kunna påstå att

endast ett fåtal av 125 intervjuade kärnkrafttekniker är beredde-1

att acceptera sådan kritik med mindre än att den också riktas

mot andra företeelser i samhället. För det argumentet anser de

sig ha fått föga stöd.

£äkerhet£best^ämmelser f_ör reaktorteknik

Det råder en stor enighet om att

"debatten har påskyndat arbetet med att författa tekniska
guider, standards, normer etc."

Värderingen av dessa arbeten (se sid 82 ) och deras resultat kan

skifta något från arbetsområde till arbetsområde inom kärnkraft-

tekniken. De som konvmei i kontakt med regler av mera fundamentalt

slag, t ex för beräkningar och konstruktion av reaktorhärden

framför uppfattningar som tyder på att normer och regler skulle

komma fram för snabbt och ogenomtänkt under trycket av den all-

männa debatten med tekniker som i sin dagliga gärning får göra

ändringar, skaffa fram kompletterande utrustningar etc tycker

att reglerna kommer för sent och att det kan vara "tvivelaktigt"

med s k "backfitting", d v s justeringar i efterhand. I många

fall möter man uppfattningen att säkerhetsmyndigheterna påverkas

av opinion och massmedier, då med en kritisk underton. Andra fö.--

träder uppfattningen att regler och säkerhetskrav inte i någon

större utsträckning har påverkats av debatten:

"De hade väl kommit till ändå har jag en känsla av."

"Man har arbetat sig igenom det här området bit för bit och
det hade man gjort vare sig den här debatten hade förtr på
det sätt den har eller inte."
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Utvecklingen av ett norm- och regelsystem specifikt för kärn-
kraften kom inte igång förrän i slutet av 1960-talet. Ett undan-
tag är strålskyddsområdet, där de grundläggande arbetena hade
gjorts av Internationella Strålskyddskomntissionen ICRP och FN:s
stråiskyddskommitté UNSCEAR. I tekniska frågor fanns också and-
ra normer som tillämpades när de första kärnkraftverken byggdes
(ASME-normer, svenska tryckkärlsnormer m m ) . Den snabba tillväx-
ten av normfloran under 1970-talet kan alltså ha påverkats gene-
rellt av kärnkraftdebatten och i vissa fall helt tydligt
punktvis. Erfarenhetsåterkoppling, experimentunderlag/ behov av
ett systematiserat regelsystem kan tänkas vara för varje teknik-
område naturliga incitament till regelarbeten. Därtill kommer
krav från lagstiftning med eller utan direkt påverkan från andra
debatter (i Sverige t ex arbetsmiljödebatten).

Den tidigare nämnda nSdkylninjsdebatten i USA är det tydligaste
exemplet på samband mellan offentlig debatt och tekniska åtgär-
der. Redan den offentliga hearing som hölls i USA kunde uttolkas
så att nan i Sverige kunde dra slutsatser om vad normerna skulle
komma att innehålla. Detta föranledde också åtgärder i form av
omkonstruktioner i reaktorhärden för Oskarshamn 2 och Barsebäck 1
för att dessa anläggningar inte skulle behöva drabbas av drift-
inskränkningar. Som tidigare framgått är härdnödkylningsnormerna
föremål för stark kritik, liksom fastlåsningen vid dem och
svårigheterna att få fram revideringar av dem på basis av posi-
tiva erfarenheter som antyds. '

MyndjLghetsfuktipnen

Det görs naturligen vissa jämförelser mellan säkerhetsmyndigheters
sätt att agera i USA och i Sverige.
De tekniker som ans^r sig kunna kommentera detta p»ikar på att man
i Sverige har en "samarbetsrelation", en ständig dialog. I USA
däremot finns en tendens att försöka undvika kontakt med myndig-
heterna, vilket kan ta sig så groteska uttryck som att man avstår
från licensleringsproceduren för en ny och bättre konstruktion
med motiveringen att den blir dyr och tidsödande.
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(Det skulle självfallet vara av stort intresse att kunna veri-

fiera detta. Det skulle möjligen kunna förklara tillförlitlig-

hetsproblem inom amerikansk kraftindustri, som antyds i den

amerikanska debatten. Se "Kompletteringar efter Harrisburg").

De positiva omdömena om myndighetsfunktionen i Sverige hindrar

inte kritiska kommentarer om att myndigheterna tar intryck av

debatten. De "påverkas av massmedierna" och de driver fram

"översäkerhet" och "komplexitet" i anläggningarna.

Ändå finns det uttalanden om att den verkligt seriösa debatten

i Sverige om kärnkraftsäkerhet förs med myndigheterna.

Bränslecyjceln fJ5re_reaktordel.eri

De mest intressanta synpunkterna på kärnkraftens bränslecykel

före reaktordelen gäller svensk uranutvinning samt anrikning av

uran och tillverkning av bränsleelement.

Man hävdar att svensk uranutvinning kan ge oss en "kärnkraftpa-

rentes" på 100 år utan bridreaktorer och man tycker förstås

att denna energiresurs bör utnyttjas. Kärnkraftdebatten har tyd-

ligen inte skadat tilltron till svensk kärnkraft för en mycket

lång tidsperiod. Miljöpåverkan av uranutvinning erkänns ofta

"underskattad" men den kan begränsas och intrånget skulle då

uppvägas av tillgången till en stor energiresurs.

Den andra punkten, anrikningen, innebär ett kritiskt konstateran-

de av att debatten missat den enklare anrikningsteknik som har

kommit fram internationellt och som reducerar intresset för

plutonium till kärnvapen (men möjligen ökar intresset för natur-

ligt uranl)

Slutligen noterar man beträffande den föga diskuterade bränsle-

tillverkningen att man i konstruktion och tillverkning av bränsle

lyckats hävda kvalitetskrav utan vilka man uppenbarligen skulle
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ha fått problem med både normaldriftutsläpp, nedsmutsning av
reaktorerna och ökade stråldoser till personalen (sämre arbets-
miljö) :

"Vi är i dag gynnade av att inget bränsle har pajat. De
har lyckats göra bränsle som håller. Det skall de tacka
Gud för varje dag. Den dag det pajar klarar man inte
5 mrem per år. Jag ilr rildd att det blir skärpta krav på
lägre doser. Jag vet inte hur det skall gå, jag Jean inte
anta att stationerna går utan kapslingsskador." ->"'

Intresset för bränslekvalitetc.n tillskrivs bl a den tidiga kri-
tiken i USA mot normaldriftutsläpp och det medges alltså en vis
påverkan från offentlig debatt - dock inte den svenska.

Bränslecy^e. n «iftar £saktord;<slen_

Kärnkraftdebatten har lett till klart uttalade samhällskrav pS
avfallshanteringen. Det gäller såväl låg- och medelaktivt avfai
som utbränt bränsle.

Det finns en tydlig "intern" kritik mot att insatserna på avfaU
har haft en 15.g prioritet. Några trodde att det var bättre pla-
nerat, några anser att AB Atomenergi borde ha drivit avfallcforsk*
ning hårdare, några noterar att det väl inte brådskar tekniskt
sett men tzarchället h?.r nu en annan inställning till problemen4:,
när intresset väl har väckt.?.

Något direkt tvivel på möjligheterna att i tid få fram metoder
för en cäker avfallsförvaring kan knappast spåras, man man för-
svarar inte den tidigare avvaktande hållningen när det gällde
avfall och avfallstjänster.

Upparbetningen Ur der punl.t där debatten har avslöjat tekniska
problem. Upparbetning av oxidbränsle var påtagligt svårare än
metallbränsle. Därför är det i dag svårt att övertyga kritiker
om att upparbetning kr.n pke på ett tillräckligt säkert sätt.
Därtill kommer nya bedömningar av möjligheterna att använda
reaktorplutonium för terroränSamål.
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För kärnkraftteknikerna ter sig alltjämt plutonlumåtervinning
som en attraktiv form för energihushållning, men betänkligheter,
som väckts av debatten, präglar i regel uttalandena.

3. Påverkan av kritiska argument

I det följande sammanfattas iakttagelser, som berör såväl in-
ställning till debatt och omvärld som vissa återkommande argu
ment mot kärnkrafttekniken.

Ett flertal av teknikerna medger i intervjuerna någon form av
påverkan på de tekniska förutsättningarna för deras arbete, som
de vill sätta i samband med kärnkraftdebatten. Inkluderat de
(27) som bedömer sådär, påverkan som existerande men "obetydlig"
är det 106 av 125 som har känt av någon påverkan. De som anser
sig helt opåverkade tillhör ingen speciell grupp eller nivå i
organisationen. Bland de 46 som förnekar påverkan eller finner
den obetydlig finns en tydlig grupp om ca 10 personer med så
starkt uttalat negativ inställning till kärnkraftdebatten att
den är notervärd som ett speciellt osäkerhetsfenomen. (Se även
sid 89 och 96 ).

Man skiljer gärna mellan den svenska debatten och den amerikans-
ka. Eftersom den senare initierades - delvis framgångsrikt - av
personer med eller utan tillgång till naturvetenskaplig/teknisk
fackkunskap aases den ha varit mera tekniskt preciserad. Dess-
utom fanns det särskilda motiv till kritik mot den slutna ame-
rikanska atomenergikommissionen:

"öppen debatt är alltid positiv, om man håller sig till
fakta. Den debatt, som började i slutet av 1960-talet,
var ett gott stöd för sådana principer, men tyckanden
tog över och sedan blev. det negativt."

Uttalandet görs av en säkerhetstekniker som varit med i 20 år och
i svenska sammanhang (Marviken-projektet) tillhört de internt

52)
kontroversiella. Han antyder behovet av öppnare principer, att
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problemen som, särskilt under 1950-talet men också större delen

av 1960-talet fanns, såväl i det amerikanska som det svenska

kärnkraftprogrammet. Han är av samma uppfattning som en kollega

när det gäller att bedöma debatt och debattpåverkan:

"I mitt arbete ser jag en generell påverkan, men jag ser
då den seriösa debatten, som 3ag anser bedrivs av, med
och mellan myndigheter och våra interna säkerhetsorgan."

En tydlig preferens för en naturvetenskaplig/teknisk fackdebatt

i kända former kommer - inte oväntat - fram. Ovanan vid att vara

föremål för en offentlig debatt på den politiska debattens vill-

kor, bidrar till att debattens former gärna kritiseras. Dess

nivå anses vara för låg, den är osaklig och utgår från brist-

fälliga analyser - om ens några.

Det förekommer önskemål om en opartisk instans som bedömare.

Trots en i många avseenden positiv syn på det svenska sättet

för samverkan mellan industri och myndigheter, noterar man att

myndigheterna har svårt att vara opartiska. Vidare klagar man

på att debatten ställer krav på "absolut säkerhet" utan att någon

politiker vågar definiera vad som menas. Utbrett missnöje råder

med att samhället inte har kommit fram till en samlad riskfilosofi.

Underförstått ligger att kärnkraften i så fall skulle ha frar-

stått som mycket fördelaktig.

Man tar upp debattens förödande verkningar på intresset för

kärnkraftteknisk utbildning, som en följd av det politiskt ovissa

läget för framtiden. Man använder gärna uttryck som "misstänk-

liggörandet av kärnkraften", när speciellt den svenska debatten

åsyftas.

I den positiva synen på kärnkraftdebatten (38 personer) ingår

ett visst mått av självkritik:

"Det finns positiva saker i debatten. Man måste kunna ifråga-
sätta vad vi skall ha inom landet. Även frågan om ekonomisk
tillväxt. Debatten är mycket osaklig - men man måste under-
söka hur pass "religiös" man är själv också."

Uttalandet syftar på att kärnkraftmotståndare ofta beskrivits

som fast i en "religiös" fanatism.
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Den kanske mest genomgående positiva effekten av kärnkraftde-
batten är den överblick och kunskapsmässiga breddning i yrket,
som allmänt omtalas - även av sådana som i övrigt är mest ne-
gativa till debatten. Man ser i en del fall också en fördjupning,
ett ökat intresse för konsekvensanalyser och skärpningar av
säkerhetsbestämmelser med eller utan tryck av myndigheternas
agerande:

"Positivt just för att det är en allmän skärpning, ett
djupare ansvarstagande. Det är inte vår egen lekstuga,
det här. Man kände sig n- g lite duktig förr..."

Motsatt syn har en liten grur*->, som påtagligt försöker fjärma sig
från debatten - ett kanske intressant psykologiskt fenomen:

"Debatten är till stor del destruktiv, utnyttjad av
ansvarslösa politiker och ledarskribenter för att lan-
sera sig själva och sina partier."

En mera neutral uppfattning utgår ifrån att debattens verkningar
blir marginella och då spelar kanske dess former mindre roll:

"Jag kan inte tänka mig att situationen är helt annor-
lunda än den skulle ha varit utan debatt."

Debatten har haft virsa effekter för dem som hellre engagerat
sig än stängt sin dörr. Man talar om en negativ ökad arbetsbe-
lastning för att bredda kunskaperna och kunna svara på frågor
och kritik över hela fältet. Man har i sådana fall insett det
nödvändiga i att lära sig teknisk kommunikation och att ställa
om sig på informationsmottagarens villkor.

Kärnkraftdebatten har aktualiserat relationer och ansvar, som
en kärnkrafttekniker i allmänhet inte hade någon större anled-
ning att fundera över på 1950- och 1960-talen.

"I mitt arbete som ställföreträdande driftchef har de tek-
niska förutsättningarna för arbetet påverkats av kärn-
kraftdebatten.
Jag var med redan på 1960-talet. Då var det inget snack om
utbränt bränsle och avfallsfrågor. De få gånger som detta
skedde, svarade man "Mol"53).
Säkerhetsfrågor, däremot, diskuterades ingående, men det
var ju först i början av 1970-talet som man började tala
om detta i den allmänna-debatten.
Jag ser debatten sc:.i mycket positiv just för dessa frågor.



Den ger i allmänhet en möjlighet att delvis sätta sig in
i dera. Jag märker en annan nivå på diskussioner med släkL
och bekanta. Man kan förklara och få en fråga, förut be-
rättade man och de svalde allting. Man kände sig scm frcxe:
i småskolan.
Men det finns också negativa faktorer. Så som debatten var
1974 - 1975, då var det knappt att man vågade visa sig ute.
Men detta har ändrat sig. Jag har bekanta som är lantbru-
kare i en äldre generation. När debatten kom igång, trocdr?
de att jag hade suttit och ljugit för dem. Nu början de
första att jag kanske inte kunnat berätta om allt men é;Lt
jag i alla fall inte ljugit.
Bristen på beslut är en i.egativ följd av debatten och dt n
påverkar oss dagligen. Jag tänker på folk som vi har en-
ställt. Man har ett ansvar för att man utmålade den här
verksamheten m~d flera reaktorer här och att det var en
ny och fin teknik. Man skulle kunna gå långt. Det var fyr-
ar sedan. Jag tror inte att tekniken är hotad på normal
sikt, men jag tror faktiskt också att den måste vara en
parentea. Vi måsce hitta någonting nytt:, som innebär act
det avfall man producerar samtidigt förstörs.
Blir det lättare pl arbetsmarknaden är jag rädd att det
unga, välutbildade gänget flyr osc. Det går inte att avan-
cera till högre tjänst vid ca ann?.n makter och det blir
väl i början do bäste, so.n gar."

[ynpunkte_r_på

'lera av frågorna i intervjunamtalen led^r på något tätc fram

:il spontana kommentarer om massmedier. Nästan undantagslöst

ittrycker de misstroende. Mas medierna "har tagit ställning"

:ärnkraften. Sakinnehållet i det som nkrivs är ofta felaktigt,

»ristfälligt eller "vinklat". Offentligt material i form av sk•.:'•.
relser till myndigheter tas upp och presenteras på ett sådant

;ätt att fl ri av de intervjmide har ansett sig tvun^n?. att for-

mlera sig försiktigare:

"Debatten har into påverkat mitt tekniska ställningstagande
men, däremot, när jag skriver protokoll, då är jag försik-
tig med att inte ställa OSJ i skottgluggen i onödan... riot
märks främst i oäkerhetskommittén när man dokumenterar vad
som sades där. P°>verkan ?r då negativ nå så sätt att den
da bidrar till mindre klarspråk och hindrar att man närmer
barnet vid dess r£tta nann. I säkerhetskommittén är vi
mycket öppna not varandra, det märker man när man läser
protokoll bakåt i tiden. Förr var vi aldrig rädda för att
skriva att det hade läckt och spruckit så eller så mycket.
Det gör vi inte nr. längre."
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Kommentarer i den här stilen följs av något mer eller mindre

tydligt beklagande - man gillar inte att bli "tolkad" i pressen

av folk som inte kan göra en korrekt bedömning av den väckta

frågans betydelse från säkerhetssynpunkt. Man gillar heller intr-

ätt behöva uttrycka sig försiktigare i formuleringarna, även om

det inte råder någon tvekan hos myndigheten om vad som avses.

Betyget åt massmedierna formuleras ofta i stil med följande:

"Man blir tveksam inför massmedierna, när man ser hur
informationen är. Hur skall det då vara där man inte har
inblick?"

En driftchef med vissa publika erfarenheter noterar att kärn-

krafttekniken inte är så isolerad som mycken annan teknik. Man

måste delta i debatten. En mera vanlig inställning representeras

av en specialist (reaktorfysiker):

Det är jobbigt att tycka. Man är petnoga och van vid att
underbygga vad man tänker och skriver. Jag har inte den
läggningen att jag går ut i debatten."

I många uttalanden antyds att man som medlem av an yrkeskår

känner sig orättvist behandlad i massmedierna. Det är svårt att

få tid med debattinlägg och får man det, är risken stor att de

inte publiceras.

Någon ordentlig analys av de olika massmediernas behandling av

kärnkrafttekniken tycks inte föreligga - åtminstone åberopas ingen

sådan. Det är också tydligt att det i första hand är stockholms-

pressen och televisionen som ruest irriterar och som är "massmedi-

erna" för de flesta. Det är tydligen inte alltid särskilt väl

beställt med inrikterna i massmediernas arbetssätt och reella

möjligheter:

"Ålägg pressan att före varje publicering i kärnkraft-
frågor inhämta och samtidigt publicera motargument."

"Det skulle krävas en förändring inom de regler som Sveriges
Radio och TV jobbar efter."

Up£fattning_ar

Mycket av det som sagts i massmedierna under 1970-talets kärn-
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kraftdebatt har kommit från politiker och andra opinionsbildare.

Eftersom någon nämnvärd aktivt undersökande journalistik knap-

past förekommit, har massmedierna mest speglat vad olika aktörer

företagit sig. Sådan spegling kan naturligtvis göras på många

olika sätt men undersökningar har visat att kärnkraftpositiva

argument har presenterats korrekt på nyhetssidorna, inte minst

före valet 1976 '. Det allmänna omdömet om den svenska debatten

som mindre saklig än den amerikanska drabbar naturligtvis aktö-

rerna, bland vilka naturvetare och tekniker inte direkt dominerar.

Vissa skribenter är naturligtvis som väntat impopulära, men

kanske kan de förlåtas. Värre tycks det vara med professor

Hannes Alfvén, vars omdöme på många punkter ifrågasätts. Han

nämns ofta spontant i samtalen - lika ofta kanske som Torbjörn

Fälldin, Olof Johansson och DN-signaturen "O.A.". I övrigt ger

samtalen inte något intryck av att kärnkraftteknikerna i allmän-

het har särskilt klart för sig vilka aktörer som har debatterat

vad när det gäller kärnkraften. Man tycks vara helt inriktad

på några särskilt framträdande opinionsbildare. Trots allt ut-

talas ett visst stigande förtroende för politikernas förmåga att

sätta sig in i argument beträffande kärnkraften. Detta positiva

omdöme hos åtminstone 2/3 av de tillfrågade kan i tiden (1978)

ha ett visst samband med att Energikommissionen tog fram kritiska

argument även mot andra energislag. Kommissionens majoritet

gjorde dessutom en relativt positiv bedömning av kärnkraften

Synpunkterjpå debattarg_ument_

På sid 50 redovisas i sammandrag reaktioner på några återkommande

viktiga argument i kärnkraftdebatten. Inte oväntat avvisas de

flesta och det blir då intressant att se lite närmare på över-

tygelsen i kritiken mot dem.

Två av argumenten avvisas inte kategoriskt, även om man försöker

hävda en positiv syn. Kärnvapenproblemen och kopplingen mellan

civil och militär kärnteknik, hur den nu än ser ut, oroar uppen-

barligen, inte minst därför att man mer ser det som ett politiskt

än ett rent tekniskt problem.



100

Här finns även enstaka instämmanden om att kärnvapenriskerna

kanske bör kunna stoppa kärnkrafttekniken. Det andra argumentet

som vinner gehör är det om åldringsfenomen och ökande radio-

aktiv nedsmutsning i kärnkraftverk. Man tror sig kunna möta

dessa problem med planering, anpassad byggnadslayout och ny

teknik (robotteknik) men medger att underhållet kan bli dyrbart.

Det råder också en viss osäkerhet om terror- och sabotageriskerna.

Man tror inte på sabotörernas intresse och reella möjligheter

att åstadkomma någon större skada, men man inser de psykologiska

konsekvenserna av varje försök till sabotage och man oroas,

liksom när det gäller kärnvapen, av att det ytterst handlar om

politiska problem. Som tekniker kan man ta hand om vissa symptom

men roten till det onda ligger i politiska förhållanden. Risken

för en stor kärnkraftsolycka avvisas kategoriskt liksom argumen-

tet om ökande strålningsrisker. Helt oförstående är man till

påståendet att kärnkraften är en odemokratiskt svåröverskådlig

teknik och menar att ett sådant argument i så fall gäller

mycket av det som vi använder i de industrialiserade länderna.

Det är egentliy^n bara på två punkter som man nästan oreserverat

medger att kärnkraftdebattens kritik varit berättigad. Det

gäller avfallsfrågans betydelse nu och framöver samt brister i

upparbetningstekniken och i analyserna av en plutoniumhantering

(med tanke på kärnvapenriskerna). Här medges att kärnkraft-

branschen har underskattat tekniska och organisatoriska problem

eller gjort systematiska felbedömningar. Om konsekvenserna av

detta när det gäller risker är man däremot inte överens med

kritikerna. Synen på detta är som väntat mera positiv.

Ett erkännande av en kritikerinsats som hör till kärnkraftde-

battens första år i USA gäller normaldriftutsläpp av radioaktivi-

tet. Det är ett exempel på fackmannarnassig debatt i USA, som

man uppenbarligen söker motstycke till i den svenska debatten.
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4. Informationsvägar för tekniker

Intervjugruppen har (sid 58 ) kommenterat sina vanliga informa-

tionsvägar. I en situation då ifrågasättande, kritisk debatt

drabbar en teknik är det inte självklart att teknikens egen fack-

press ger en rättvisande bild av kritiken och kritikerna. Det

gäller här en internationell fackpress (amerikans, engelsk, väst-

tysk) som är opinionsbildare på facknivå. Den har inte under-

sökts men att den är viktig antyds bl a därav att nationell

fackpress av betydelse inte existerar (företagstidningar undan-

tagna) och att endast ett fåtal av de intervjuade regelbundet

söker sig till friare tidskrifter av typen Science för att

studera deras analyser av debattämnen. Svenska tekniska tidskrif-

ter har under 1970-talets första hälft närmast betett sig som om

en dominerande ny teknik inte hade varit allvarligt ifrågasatt

En viss (omdiskuterad) förändring har skett under de allra senas-

te åren i ingenjörstidningen Ny Teknik.

Notervärt är att internationellt konferensdeltagande, rapport-

och tidskriftsläsning prioriteras efter specialistintresset.

Mera allmänna konferenser, översiktsrapporter och tidskrifter

hinner man allt mindre med, vilket kan låta paradoxalt samti-

digt som man talar om en av debatten framtvingad - yrkesmässig

breddning. Här spelar dock information från kollegor och från

företagens informationstjänst (internationellt förgrenad) en

viktig roll.

5. Social påverkan

Även tekniker är privatpersoner, de har familj (kärnkraften är

helt mansdoiuinerad) och de har umgänge, kulturintressen etc.

Deras privata sektor har tydligen inte påverkats i särskilt hög

grad av kärnkraftdebatten. Det framträder i bakgrunden en mycket

lojal familj (även där barn råkar vara medlemmar av Centerns

Ungdomsförbund 1). Två typer av problem i familjekretsarna antyds.
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Det ena beror på "otrygghet i anställningen", det andra på att

teknikern själv bär med sig hem vissa psykiskt betonade problem.

En driftchef antyder att han måste ägna allt mer tid åt vissa

anställda, som behöver stöd för att orka med. Några uttrycker si7

på ett sätt som stämmer med det kanske mest utpräglade missnöjet

med situationen:

"Det djävligaste är att inte bli betraktad som seriös."

Det finn^ en liten grupp som helst undviker att avslöja sig soru

kärnkrafttekniker om det går. Flertalet är måttligt roade av

att i umgängesliv bli utfrågade ungefär som läkare, fast of tat; J.

hårdare ansatta:

"Nyttigt med lite press på sig!"

En annan mindre grupp tycks trivas med att få ge sig in i dis-

kussioner och försöka övertyga folk om att kärnkraftens problem

inte är större än att de kan lösas och framför allt att den nya

energikällan behövs.

Det finns r?gra i undersökningsgruppen - och de antyder själva

existensen av fler - som har haft och har betydande problem.

Situationen upplevs som deprimerande, arbetsuppgifterna osäkra

och mindre meningsfulla. Förvandlingen över några år från stor":

förtroende till förtroendekris har satt sina spår i form av

bitterhet i kommentarerna. Det är en liten grupp som visar såda-

na tecken tydligt, men de talar om kollegor som är eller har

varit mer eller mindre utsatt? och det rör sig kanske ändå om

ganska många personer som pressats hårt av att som medlem i en

yrkeskår ständigt vara föremål för debatt och ifrågasättande.

"Nu finns en misstro som påtagligt har berövat oss arbets-
glädjen. När samhället vänder sig emot en, då känns det
verkligen. Ens sinnesstämning följer med hem."

En skeptiker 30m tagit konsekvenserna och lämnat kärnkraftindur - -

rin under senare år lämnar följande kommentar:

"Jag skäms ibland för att jag sysslar med en teknik som
står så illa på egna ben. Tekniskt-ekonomiskt misslyckande
är aldrig bra för självkänslan."

Den personen kunde ta konsekvenserna. Han ger alltjämt ett myck:?

stabilt intryck. Men det finns i undersökningsgruppen och tro-

ligen även utanför den tecken på intern kritik och på mot över-
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ordnade riktad besvikelse för att kärnkrafttekniken som helhet
inte är järnstark och för att debatten har kunnat avslöja brister:

"Min fru och mina barn tycker att jag bör byta bransch."
Mycket få säger sig vara helt opåverkade:

"Det har runnit av mig som vatten på en gås."
Dessa 2-3 personer bekräftar närmast att kärnkraftdebatten på
olika sätt varit arbetsam och prövande för de närmast berörda:

"Det går åt energi ibland till att sätta sig över en
tidningsartikel eller ett angrepp någorstans ifrån. Det
tar tid som skulle ha kunnat använts till något mera vä-
sentligt och positivt."
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VI. KOMPLETTERINGAR EFTER HARRISBURG

Samma 125 personer, som tidigare har intervjuats, utnyttjades

för en skriftlig enkät ca en månad efter reaktorhaveriet i

Harrisburg. Det bedömdes som sannolikt att gruppen skulle rea-

gera netativt och åtminstone hänvisa till att man ville av-

vakta mer detaljerade rapporter som skäl för att inte svara.

Detta var emellertid en felbedömning.

Svar har inkommit från 115 personer. Många har lämnat kommen-

tarer och referenser.

1. Frågor och svar

1) Är Du mycket överraskad
av att en olycka över
huvud taget har hänt?

2) Är Du förvånad över
olycksorsak/förlopp
(gasbubblan) på
basis av vad Du
hittills läst?

3) Hur ser Du nu på
sannolikheten för
en allvarligare
reaktorolycka?

Mycket Något Inte alls Ej svar

30 82 3

Mycket Något Inte alls Ej svar

21 75 15 4

Mycket Större Samma /Mindre/
större

12 95 6

4) Vilka konsekvenser
anser Du att händelsen
i USA bör leda till?

A. Tekniskt stopp /kontroll/ av alla verk

D:o enbart tryckvattenreaktorer, PWR

D:o enbart Babcock & Wilcox

Politiskt betingat totalstopp

Avvecklingsplaner

Moratorium i väntan på utvärdering

Nya säkerhetsanalyser för samtliga verk

Hårdare säkerhetsbestämmelser och in-
skränkningar i driften

Folkomröstning i Sverige

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

Effektmässig "nedskalning" av kärn-
kraftverk t ex max 500 MW

Utvärdering av olycksförloppet under
fortsatt oföränr rad reaktordrift

Ej svar

2

7

12

28

1

1

6

43

12

4

5
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På fråga 3 fanns alternativet "Mindre" inte med, men 6 personer

sätter direkt dit det, ytterligare några för resonemang i den

riktningen. Alternativet 4 L. missförstods tydligen. Man skulle

ju kunna skriva en villkorslag för hela kärnkrafttekniken med

säkerhetsdefinition därefter, men de flesta tycks ha hängt upp

sig på inskränkningen .1 d:m befintliga villkorslagen, som redan

anses "ha överlevt sig själv".

Utslaget är klart och tydli- ". på några punkter:

1. Olycksförloppet ^cr rörvänande, vilket här bekräftas av ett

övervägande flerL^l inom gruppen, där några understryker

att de \x förloppet mindre än orsaken som förvånar dem.

2. Sanne likheten îör on allvarligare olycka påverkas inte.

Alternativet minskad sannolikhet fanns inte med i enkät-

forrm'<\:et, men nLqra argumenterar för att Harrisburg

snarast bör verka åt det hållet. En annan minoritet tror

dock på större sannolikhet.

3. De åtgärder son. man anser krävs efter Harrisburg visar på

en i och för sig väntad kollektiv uppfattning:

Fortsätt att köra reaktorerna och utvärdera olycksförloppet,

stoppa och kontrollera Btbcock/Wilcox-reaktorerna och se

över säkorhetsenslyserna för samtliga verk.

Det är ganska precis den tekniska inställning som man kunde

räkna med och deL finns knappast några intressanta avvikelser,

som tar hänsyn till psykologiska och politiska faktorer

omkring tekniken.

Enskilda personer kan dock liksom i den tidigare enkäten komma

red n&3 så kritiska kommentarer.

Flera av de tillfrågade är angelägna om att påpeka att Harrisburg

par definition inte var någon "olycka". Definitionen på olycka

skulle då vara att människor har kommit till skada (fysisk). Det

är svårt att förscå att tekniker skulle ha någonting att vinna

på sådan advokatyr.
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Presentationen av Harrisburg-haveriet i massmedierna kritiseras

ofta skarpt utan att man lägger till någon fundering om vad det

var för informationskällor och information som massmedierna

kunde utnyttja. I något enstaka fall anar man en fundering över

kommunikationen till allmänheten vid händelser av det här slaget.

Ett intryck är väl att något som liknade en latent kontrovers

mellan kraftföretaget och Nuclear Regulatory Committee skapade

förvirring och bäddade för sämsta möjliga "panik-journalistik".

De närmare orsakerna till detta kan möjligen komma fram i på-

gående utredningar (jfr även sid 91 ).

2. Avgivna kommentarer

Kommentarer, som lämnats spontant, återges här in extenso.

"Har fått en hemsk känsla av att NCR:s (SKI) blotta existens

medfört ett visst riskmoment i liknande situationer: mindre

erfarna reaktoroperatörer vågar ej fatta vettiga beslut utan

vill överlåta ansvaret till någon myndighet. Detta är en

mycket olycklig utveckling."

"I och med att man kört med blockerade hjälpmatarventiler och

därmed brutit mot säkerhetsföreskrifterna, vilket skulle kunna

ske flera gånger såvida inte förskrifterna skärps, har sanno-

likheten för olycka ökat. Skärpt övervakning borde dock kunna

motverka detta, men innan sådana eller andra åtgärder vid-

tagits ser jag allvarligare på sannolikheten för en olycka."

"Svaret "Inte alls" på fråga 1 betyder att en olycka inte har

skett utan en drifthändelse. Svaret "Inte alls" på fråga 2 be-

tyder att med den konstruktionsfilosofi som används i USA kan

detta hända. Eftersom USA-ti11verkade reaktorer eventuellt har

detta fel bör det utredas men reaktorerna inte stoppas. Villkors-

lagen bör oberoende av detta omprövas och inte vara ett politiskt

verktyg utan riktlinjer för konstruktion av kärnkraftverk."
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'" ; • r b 31 sa nr.:, yr.erna -naste i större utsträckning än tidigare

v•,-....a '.'dui-radc- p« kvalitativa bedömningar (dvs ingenjörsmässiga)

-iur o'.vekor kan uppstå, vilket händelseförlopp samt hur man kar

jo.ui-.scra dem. Den byråkratiska (pappersexercis) delen av säkerhet.-

rapporterna skall minskas liksom detaljdiskussioner om siffror

(u v s bränslet skadas vid 1207 eller 1207,5°C)."

"Förr e.Llc.r senare måste en olycka ske. Vad som definitivt mest

.ö-vviriar uch förskräcker mig är NRC:s agerande. De tycks verk-
59)

.Lijvia h;-", tr'D^at koncepten!! I En annan sak som något förvånar

a\ij är att konsekvensen inte blev större innanför inneslutnincyer.

oia oili:ran i7 timmar är rätt för den tid som delar av härden var

.rila-rd. Av allt att döma var nödky Isys temet urkopplat innan

olv̂ i;a\i hänua, vilket naturligtvis är upprörande. Detta lär dess-

uion frr.Tgå av checklistor. Trots detta hände inte mer än vad
ä-.-iii hi.' i d e . "

'Inw qas/ouoblan - eftersoir jag känner till ganska litet om PWR-

-; • ..torcr. Mycket: förvånande är dock att personalen tydligen inte
(:0l7:.!o s-"kei."Lctyföref.krifterna. Det tycker jag är grovt. Det bör

J-.c--.ima något dags krav på licensiering av driftpersonal-underhålls-

!)(.'rt.on̂ l r>å ££i?rua sätL som vi har t ex licensiering av svetsare.

Kontrollen bör omfatta kunskap om system och föreskrifter.

S;';;erhc:t.;bostämmelserna bör fortlöpande ses över med utgångspunkt

,:r-.°:ri nya c.farenhoter. "

".-•»?.. do. ;or tidigt att svara pä dessa frågor. De upplysningar

Tivss^cii. ;rna har givit är ju i stort felaktiga eller i varje fall

.•'.t ofu Llstindi^a. Därtill vet vi som sysslar med kokvatten-

•To.ktcrir "i lite om tryckvattenreaktorer. En sak är dock klfjr.

OriftfolKet korcuaer att hållas hårdare under granskning än hit-

r.i'ls. M/rdigheterna har intresserat sig mest för konstruktion

och .-iärrrict uppförande och minst för driften. Flera amerikanska

.viiäan-Ler visar ju hur driftfolket "har lagt beslag på" hela

r̂ii-.nc'oiT'en (flerdubbla säkerheten) för sin egen "bekvämlighets"
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"Det inträffade visar att kärnkraften mäts med en helt annan

måttstock än andra företeelser i samhället."

"Givetvis är varje olycka oväntad (annars har ju inte betryggande

förebyggande åtgärder vidtagits) och ger därför anledning till för-

våning. Däremot är det inte alls förvånande att en oväntad olycka

av något slag inträffat. Mellan "Inte alls" och "Mycket" blev

medelvärdet "Något" på fråga 2. Om sannolikheten ändrats av

olyckan kan det bara ske åt ett håll, nämligen till det bättre.

Man har nu ett visst kvantum mera erfarenhet gällande funktionen

av t ex primärinneslutningen m m och kan därför snarast förbättra

säkerheten ytterligare. Men i formuläret finns ju ingen ruta för

"Mindre". Om frågan avser min rent subjektiva syn på sannolikheten

före och d:o efter olyckan har nog ingen ändring skett.

Den i olyckan inblandade reaktortypen måste naturligtvis ses över,

främst den speciella egenskapen hos ånggeneratorerna där värme-

sänkan kan förloras inom loppet av sekunder. I övrigt inga omedel-

bara konsekvenser. Dock bör ju säkerhetsbestämmelserna ständigt

vara föremål för fortlöpande kontroll, studie och revision. De

nya erfarenheterna måste tas tillvara i det arbetet för alla

reaktorer.

Villkorslagen bör omprövas, men av andra skäl. Kommande genera-

tioner kommer att le (överseende, hoppas jag) åt vår generations

orimliga, oproportionella debatt om avfallsfrågan. Möjligen kan

olyckan hjälpa några politiker att inse det."

"Något förvånad över att händelseförloppet efter primärolyckan

visat sig vara så dåligt analyserad under konstrukticnsskedet

av anläggningen."

"Man bör i ljuset av det inträffade driva den tekniska utveck-

lingen mot anläggningar, vars säkerhet är totalt oberoende av

mänskligt felhandlande, sabotage, strejker, terror etc. Vi vet

nu att sådana tekniska lösningar finns då det gäller BWR men

knappast PWR."
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"Mycket förvånad över händelseförloppet, inte alls förvånad

över olycksorsak."

"(Man bör vidta en) omprioritering av säkerhetsforskningen från

"major accidents" till transienter/"mänskliga" faktorer. Olycka

i massmediernas beteckningar har varierat från "olycka" till

"katastrof". En tekniskt mera korrekt beteckning är "haveri"

(inga personskador). I övrigt har massmedierna klarat sig

bättre än för några år sedan."

"Låt mig först säga att jag inte upplever det som oangenämt på

något sätt att kommentera Three Mile Island-2-händelsen i sig.

Lite mera oangenämt är det att göra det på basis av "den all-

männa rapporteringen" därifrån, tyvärr. Jag kan förstå att

många journalister har vissa svårigheter att hitta rätt i den

tekniska djungeln, men den rappakalja som skrivits i vissa

tidningar slår formliga rekord i felaktigheter. Jag bifogar

exempel där inte en enda detalj är korrekt återgiven. Denna

artikel har distribuerats genom FLT (Förenade Landsortstid-

ningar) och har återfunnits i åtskilliga landsortstidningar.

Ännu mer illa har det bekommit mig att se hur sensations-

makeriet slagit rekord i stora svarta rubriker på exempelvis

DN:s förstasidor. Här har ingen missat chansen att skrämma

upp folk i en politiskt brännbar fråga.

När det gäller vad som verkligen hände i TMI-2 har jag som

"insider" tillgång till förhandsinformation om vad som hände,

så jag kan bedöma någotsånär de rapporteringar av händelsen

som har förekommit i pressen. Jag har blivit speciellt för-

vånad av att en så pass seriös tidning som TIME inte ens

kunnat ge en korrekt beskrivning av hur en tryckvattenreaktor

fungerar ens under normal drift.

Låt mig kommentera Dina frågor. Att någon olycka händer är inte

att förvåna. All teknisk utveckling är (tyvärr) baserad på dyr-

köpta lärdomar från felsteg. I ångteknikens barndom inträffade

många pannexplosioner, där många människor fick sätta livet til3

Exemplen kan mångfaldigas. Tyvärr är det så att kärntekniken int'

utgör något undantag i detta avseende.



110

Speciellt för TMI-2 händelsen var att ingen ;.ick någon större

stråldos. Mycket väsentlig erfarenhet vanns därför till priset

av en del pengar och stor uppståndelse. Denna typ av erfarenhet

är mycket viktig för den tekniska vidareutvecklingen. Det får

inte vara så att reaktorkonstruktion med säkerhetsanalys,

säkerhetrqranskning, tillståndsgivning, operatörsutbildning

etc ligger i händerna på skrivbordstekniker utan praktisk

förankring. (Speciellt illa har det bekommit mig att NRC-

chefen i USA som merit framhåller att han aldrig arbetat för

industrin. Avsaknad av indus eriell erfarenhet hos en man i en

sådan befattning innebär en allvarlig kompetensbrist.)

Jag sysslar i min yrkesutövning f n med utvärdering av prov

under idrifttagning av kärnkraftverk och det är fascinerande

att uppleva hur händelser inträffar som många gånger är

oväntade, varför de inträffar, även händelseförloppen som

inte alltid förlöper enligt förväntan. Det är oerhört väsent-

ligt att alla sådana händelser registreras och kan detalj-

studeras och att ev slutsatser kan föras tillbaka till

säkerhetsanalysarbetet och i händelse av behov leda till

hårdvarumässiga konsekvenser på stationerna som byggts sarrt

kanske även är under drift. Låt mig säga att jag är imponerad

av vilken stryktålighet kärnkraftverken visar inför oförut-

sedda primärhändelser och händelseförlopp. En negativ kon-

sekvens av det rådande politiska klimatet på kärnkraftområdet

är den stora risk som föreligger for att erfarenhetsmässigt

vunnen information kan utnyttjas i syfte att skada ett lands

energiförsörjning. Palmes helomvändning, som han motiverar

med TMI-2 händelsen har lett till oväntade och dyrbara uppskov

med idrifttagningen av Ringhals 3 och Forsmark 1 och kommer att

försinka idrifttagningen av Forsmark 2 och Ringhals 4. Kostnader-

na för Vattenfall är enorma och kommer att leda till skadestånds-

krav mot staten, som skattebetalarna får stå för i ett läge då

Sveriges ekonomiska situation är långt ifrån lysande.

Risken är därför stor att ev händelser i kärnkraftverk tystas ner

av rädsla för negativ publicitet med ännu mer negativa ekonomiska

konsekvenser. Erfarenheterna kan då inte på samma sätt utnyttjas

i säkerhetsförbättrande syfte, vilket kan öka riskerna för ytter-

ligare olyckor.
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Beträffande frågan 2 har jag följande synpunkter;

Primärhändelsen i TMI-2 var bortfall av matarvatten, detta cir

en standardtransient som varje station skall klara, även med

ett enkelfel i ett säkerhetssystem. Detta enkelfel inträffad.,

säkerhetsventilen till tryckhållningstanken stängde inte när

den skulle. Sånt hör inte till ovanligheterna. Visserligen var

på grund av operatörsfel ventilerna till hjälpmatarvattnet

stängda så när ordinarie matarvattenförsörjningen bortföll

kom inget hjälpmatarvatten in i ång-generatörerna trots att

pumparna i detta system startade. Som jag har förstått är dock

hjälpmatarvattensystemet i en PWR ett driftsystem men ej ett.

säkerhetssystem. Hjälpmatarvattenförsörjning skulle därför

ej vara nödvändig i den rådande situationen.

Vad som förvånar i TMI-2 är att operatörerna missb^dömclo v ätter

mängden i primärsystemet så radikalt att härden frilades celv:'..'•

och bränsleskador uppstod. Instrumenteringen har uppenbarligor,

varit otillräcklig och detta är en konstruktionsmiss. Alt gau-

utveckling följer på en härdöverhettning är välkänt. n.':"<_.:.ot

tycks de praktiska svårigheterna att klara gasutveck.l:acjer. LJ

underskattats. Erfarenheterna från TMI-2 är därför ovärclsrlic- \.

Inga skrivbordsexperter tror jag hade kunnat förutsäga d^t

aktuella händelseförloppet. Trots detta kom ingen i omgiv/ in., v-

till skada och stråldoserna var låga. På lång sikt tror jäg

därför att TMI-2 händelsen skulle ha kunnat vara av positivL

värde för kärnkraftindustrin om inte de politiska konsekvensenr,,

visat sig vara så ödesdigra.

Beträffande Din fråga 4 anser jag fortfarande att säkerhets-

bestämmelserna är för släpphänta och kraven för schâ lor.rriat;.;̂ j

ställda. Utöver mer detaljerade säkerhetsanalyser och hårdare

säkerhetsbestämmelser efterlyser jag starkare myndigheter, iror

kompetenta myndigheter och ev hårdvarumässiga modifikationer av

vissa verk, på längre sikt och/eller som konsekvens av de för-

bättrade säkerhetsanalyserna. Krav på stopp av alla eller vissa

verk, moratorier, avvecklingsplaner, folkomröstningar etc itan

förankring i detaljerade analyser anser jag vara politiskt be-

tingade panikåtgärder som är helt obefogade i sammanhanget."
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"Mod samma sannolikhet menas inte en matematisk värdering utan

att fortfarande gäller att sannolikheten för en allvarligare

olycka med omgivningskonsekvenser är acceptabelt låg ur sam-

hällelig, social och ekonomisk synvinkel. Givetvis måste vissa

administrativa/tekniska ändringar omedelbart genomföras i de

reaktorer där motsvarande olycka kan uppstå.

Jag är förvånad över tryckvattenreaktorernas dåliga mätning

av vattennivån "direkt vid källan", d v s direktmätningen av

vatten-JUvån över härden. Man skall akta sig för att slå sig

för bröstet men otvivelaktigt har kokvattenreaktorer (av t ex

ASEA-ATOMs konstruktion) en betydligt bättre lösning både vad

gäller gasbubbleproblematiken och direktmätning av vattennivån

över härden."

'Di. if t och underhållsfrågor i stationer och under konstruktions-

och byggnadsskede bör få högre status."

"Apropå fråga 2 så är jag något förvånad över den dåliga

disciplinen: man startade upp verket efter service utan att,

'cm föreskrivet, via checklistan kolla basläget för ventilerna.

KaäG man gjort det hade man inte som nu kunnat köra verket i

tre veckor med hjälpmavans ventiler stängda! Tänk om man inom

trafikflyget skulle strunta i att använda checklista när man

kollar om plan är Gtartberedda!"

"Händelsen i Harrisburg som inträffade efter ca 600 reaktorårs

drift är det första tillbudet till härdsmältning. Vi måste räkna

m^d att flera tillbud inträffar innan en verklig härdsmältning

sl'or. Frågorna är: Hur många? Och: Hur ofta? Dessutom/ även oa

en härdsmältning inträffar, behöver den inte nödvändigtvis få

katastrofala följder i omgivningen. Vad är katastrof? Harrisburcj

gav inga skador bland personer i omgivningen. Ändå förmedlas

genom massmedierna bilden av att en stor katastrof har inträffat.

Der. psykologisk-sociala stämningen av att ett undergångshotande

olycksförlopp när som helst kan utlösas i kärnkraftverken, vilken

förmedlas av massmedierna, och medför en beredskap till panik-

reaktioner, utgör ett större problem än det tekniska säkerhets-

problemet. •'
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"Om med "allvarligare" menas en olyoka med allvarliga konse-

kvenser/ t ex några hundra dödsfall som följd så är det samma.

Sannolikheten för en allvarligare olycka kan även bli mindre i

framtiden beroende på de insatser på säkerhetsforskning som

Harrisburg kommer att framtvinga. Min förhoppning är att en

folkomröstning skall föregås av en allvarlig och allsidig

diskussion om vad avveckling av kärnkraft innebär."

"Omprövning av villkorslagen därför att "fullständig säker" är

en monstrositet som endast 1/2-studerade rövare eller politiker

kan ta på allvar. Huh! För övrigt bör man i stort sett hålla

käften tillr, det mörknar i taket och då får vi se. Eller tills

araberna ger oljepriskvarnen ett ytterligare ordentligt vred.

Eller tills vi har fått rensat ut i den politiska svinstian

(fast jag personligen inte tror att detta kommer att ske

snarligen, hur önskvärt det än är)."

"Gasbubblan förvånade inte mycket men väl det som förefaller

vara åsidosättande av driftföreskrifter. Sannolikheten för

allvarligare reaktorolyckor torde vara samma, speciellt för

svenska reaktorer. Trots vad som förefaller ha varit mycket

allvarliga brister, såväl administrativa (avstängningen av

hjälpmavaledningarna) som tekniska (t ex otillfredsställande

nivåindikering) var "försvaret på djupet" tillräckligt för att

förhindra externa konsekvenser. En detaljerad utvärdering bör

givetvis öka säkerheten - denna dynamik i utvecklingen för-

summas mestadels i debatten. Beträffande villkorslagar o dyl

bortser man ifrån att det industriella samhället medför många

risker av minst samma storleksordning som kärnkraftens (jfr t er.

den nyutkomna engelska rapporten om Canvey Island)."

"Är det en olycka - måste inte människor komma till skada för

att man skall tala om olycka? Till dess händelsen analyserats
48)

mot bakgrund av Rasmussen-rapporten (anser jag att sannolik"
heten för en allvarligare olycka är samma som nu)."
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"Sannolikheten för en allvarligare olycka är i regel mindre.

Harrisburg var snarare en driftstörning än en olycka, enär ingr

blev skadad. Liksom olyckar t ex i trafiken så väntar jag mig

tiotusentals mindre kärnkraftolyckstillbud före någon/några

dödas i en större olycka. Punkt 4 bör besvaras med: Olycks-

erfarenheterna bör systematiskt utnyttjas för att förbättra

reaktorkonstruktionerna/driftrutinerna för miljövänligare

(riskfriare) drift (med lägre kostnader). Ur miljösynpunkt var

"olyckan" mindre än den dagligen (i medeltal) förekommande olje-

föroreningen av Östersjön."

"Det förvånar mig att frågan 3 inte tar upp det naturliga

alternativet "Mindre sannolikt". Varje erfarenhet av händelser

med säkerhetsaspekt som beaktas och åtgärdas måste rimligtvis

innebära att säkerheten i anläggningarna Ökas!"

"Reaktorhaveriet i USA bidrog till bättre förståelse av PWR-

systemens egenskaper under sådana förhållanden. Händelsen gav

både en varning och en erfarenhet vilka leder till skärpta

driftregler respektive förbättringar av PWR konstruktion och

instrumentering även i befintliga sådana. Dessa bidrar till en

minskning av sannolikheten för allvarligare olyckor (jfr med

ökad säkerhet för jetflyg efter första haverierna med Boeing 747

och DC 10:or)."

väntat en olycka i ett u-land och inte i ett tekniskt

utvecklat land som USA. övriga PWR lär ha möjlighet att avleda

ång- eller gasbubblor från toppen av reaktorkärlet. Situationen

kunde bemästras trots att många fel förelåg. Strängare rutiner

bör minska riskerna ytterligare. Olyckan visar att riskerna

ligger i reaktordriften och ej i avfallshanteringen. Villkors-

lagen kan slopas till förmån för en ökad ansträngning att öka

driftsäkerheten."

"Windscale och Browns Ferry har också hänt varför jag i princip

inte är överraskad. Det är å andra sidan en överraskning som

fall betraktat."
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"Underligt att bubblan ej kunde avlägsnas. Zr+H2O - övar 1750 °7

(Baker-Just-Rittenhaus). Härdnödkylningskriterierna (10 CFR50

App A) uppfylldes ej; tillämpningen lyckades ej. Beträffande folk-

omröstning så kan vi inte av bl a säkerhetsskäl och sociologiska

skäl utmana en bred uppskrämd opinion. Kärnkraft och brutto-

nationalprodukt får offras till förmån för samhällets inre

harmoni eller enligt Alfred V-stlnd: Vad rätt dom tänkt fastän

det blev fell"

"Jag tror att TKI kommer att leda till en viss skärpning av

säkerhetsbestämmelserna (t ex förregling av ventiler i hjälp-

mavasystemet, isolering av inneslutning vid nödkylning), viss

"retrofitting" av berörda PWR samt intensifierad forskning och

utveckling iv förbättrade säkerhetsventiler och nivamätnirgs-

instrument. Kera analyser av "intermediära" haverier."

"Skilj på olycka (personskador) haveri (materiella skador)

åtminstone vid analys. Jag vet för lite än. "Pratbubblan" nLr,'-:.c

verifieras både kvalitativt och kvantitativt."
49)

(Hänvisar till Närförläggningsutredningen ' med förstrykninger

sidorna 123-125, 174-185.)

"Tydligen erfordras fler elektroniska villkor. Missödet har

visat att även c:n alla mänskligare odds är emot kan reaktor-i

tyglas. Det är intressant att notera att "spöket" jod inte

alls kom ut i detta fell. AnyO har en icke dubblerad mätare

visat fel."

"Ytterligare svar till punkt 4: översyn och uppdatering av

administrativa rutiner för driften, checklistor för villkor

för drift d v s administrativa driftvillkor bör i högre grad

ersättas med automatiserade rutiner som t ex genom anvöndanda

i högre grad av on-line processdatorer. Sedan tycker jag verk-

ligen act det är dags att häva hemligstämpeln på reaktorernas

systembe3krivningar här i landet. Det bör organiseras några

arbetsgrupper på de tekniska högskolorna t ex som får som

arbetsuppgift att utvärdera och skärskåda säkerhetssituationen
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vid kärnkraftverken. Dessa arbetsgrupper kan sedan i gemensamma

"Paneler" diskutera och besvara allmänhetens frågor inför en

folkomrösning som t ex ett "Fråga Lund"-program. Utan sådana

möjligheter är det meningslöst och odemokratiskt att anordna

en folkomröstning.

Tekniskt intresserade personer skulle utan svårighet kunna få

låna tekniska beskrivningar över anläggningarnas system. Det

kan man ganska bra i USA (t ex säkerhetsrapporteringarna).

Se för övrigt betr fråga 1 och jämför med "Special Report of

Incident of June 5, 1970, Dresden-2, US Docket 50237-54."

"Jag anser att gasbubblan har blivit alldeles för uppblåst.

Den kan inte ha haft den betydelse som den har fått i mass-

medierna så som reaktorn är konstruerad. Pågående och planerade

utredningar kommer om de får göras på normalt sätt och utan

politiker och andra störningar att leda till erforderliga

kompletteringar av säkerhetsanalysen samt till förbättrad

säkerhet. Ur tekniska-säkerhetsmässiga synvinklar är Harris-

burg därför positiv - ur politiska, opinionsmässiga ett bak-

slag, tyvärr."

"Ev ytterligare åtgärder bör vara beroende av resultatet från

utvärderingen. Man bör inte låta opinionstrycket leda till

oöverlagda åtgärder."

"Antalet administrativa fel var större än jag hade väntat mig.

Gasbubblans betydelse är antagligen starkt överdriven i mass-

medierna ."

"Olycksförloppet bör utredas och efterhand som tillämpligheten

för andra reaktorer än Babcock/Wilcox framkommer bör lämpliga

åtgärder vidtas för förbättring av säkerheten. Resultatet av

en utredning bör således finnas innan andra åtgärder än dom

ovan förprickade (kontroll av B/W reaktorer samt nya säkerhets-

analyser för samtliga verk) vidtas. Nästa steg är bedömning av

inverkan på Sveriges energipolitik - energiproppen - lagstiftning,
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Jag anser att en panikåtgärd som att stänga av alla reaktorer
i drift är helt oansvarig med tanke på konsekvenser för energi-
försörjningen (Jfr alla tidigare så gott som olycksfria år).
Att omedelbart folkomrösta om kärnkraften anser jag vara helt
fel (bättre med periodiska attitydundersökningar i så fall).
En omröstning på sikt kan möjligtvis vara intressant - men
endast om alternativens konsekvenser belysts allsidigt (så
gott det nu går).N

"Olycka förefaller felaktigt. Haveri eller systemhaveri är
riktigare. Verken är utförda för att klara även allvarliga fel
på systemfunktioner och gjorde så i aktuellt fall. Efter ut-
värdering av händelseförlopp och samhällets åtgärder i sam-
band med denna första mer omfattande haverisituation måste
självfallet erfarenheterna arbetas in i såväl tekniska som
beredskapsmässiga befintliga sammanhang. Att innan erfaren-
heterna bearbetats ordentligt agera intuitivt kan skapa för-
virring och därmed kanske öka risken eller försvåra möjlig-
heterna till riktiga beslut. Haverier och olyckor inträffar
vid all verksamhet. I kärnkraftsammanhang har man gjort
mycket för att minska konsekvenserna. Hittills har man också
lyckats att förhindra allvarlig påverkan på 3:e man vilket
kanske är unikt i storskalig verksamhet. Ingenting är dock
så bra att det inte kan förbättras och då helst mot bakgrund
av erhållna erfarenheter. Händelserna i Harrisburg är beklag-
liga men behöver på sikt inte nödvändigtvis vara negativa ur
teknisk synpunkt eller med hänsyn till beredskapsfrågor. Där-
emot kommer de med säkerhet att under lång tid användas som
argument mot kärnkraft i den debatt där man spelar på
känslor."

"Möjligen kan det vara motiverat med en förnyad genomgång
av de administrativa rutinerna för verkets drift."
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"Märkligt att finna hur vissa politiker utnyttjat denna olycka

där ingen dödats eller ens skadats (högsta hypotetiska dos till

en individ som i fem dygn kontinuerligt uppehållit sig på den

plats där strålningen varit som högst är 8 mR) för sina egna

valtaktiska syften."

"En olycka som den i USA med måttliga utsläpp torde det väl

"statiskt sett" vara dags för nu. Hur pass nära man var att

tappa kontrollen får väl visa sig när rapporter sammanställts.

Vi skall givetvis dra all lärdom vi kan av denna händelse och

vidtaga de åtgärder som kan anses erforderliga för en förbätt-

ring men det finns ingen orsak till panik!"

"Ta fram nyttighet/risk/konsekvens-analyser för de olika sätten

att producera energi. Sprid denna baskunskap till bl a massmedia-

folket samt etablera en etik för korrekt informationsspridning

(är en sådan Över huvud taget möjlig att åstadkomma?).11

"Det bör alltid framhållas att det inom (åtminstone OKG) kärn-

kraftindustrin pågår en kontinuerlig självkritik och granskning

av våra verk ur säkerhetsmässiga aspekter. Vi ligger inte still

och väntar på smällen."

"Fråga 2 överdimensionerar problemet med gasblåsan. Det som tycks

vara mycket förvånande är personalfelen, som staplats ovanpå

varandra."

"Jag hävdade redan i början att något var "sjukt" i inlednings-

skedet av haveriet. Detta har åtminstone delvis bekräftats genom

att ventilerna i mavasystemet enligt uppgift har varit stängda.

Detta är främsta anledningen till mitt krav på hårdare säkerhets-

bestämmelser (utan inskränkningar i driften)."

"Massmediernas strävan efter det stora "scoopet", "Vietnam-kriget"

och liknande, mycket låga faktanivåer, osakliga, medveten styrning

för att uppnå höga upplagor."
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"Varför så felaktig pressinformation? Svenska massmedier närmast
"hysteriskt" vädrande av "stor katastrof" utan sakligt belägg.
Större hänsyn till verkliga följder borde tagits (inga person-
skador) - total brist på referensmaterial."

" (Tryckvattenreaktorer bör stoppas för kontroll) i den mån
konstruktionen överensstämmer med Babcock & Wilcox i avseende
att reaktortanken saknar avgasning till tryckhållningskärlet."

"Väl kategorisk beskrivning för att kryssa i ("Nya säkerhets-
analyser för samtliga verk" och "Hårdare säkerhetsbestämmelser
och inskränkning av driften"). Däremot genomgång av säkerhets-
bestämmelserna och i förekommande avsnitt ytterligare säkerhets-
analyser i akt och mening att ta till vara erfarenheterna och
återföra dessa. Rimligen bör man ur materialet i dess helhet
kunna åstadkomma användbara resultat för en säkerhetshöj ande
effekt på alla kärnkraftstationer."

"Efter det att utvärdering har skett rätta till de fel och brister
som ev finns i utrustning och instruktioner. Detta skall naturligt-
vis gälla alla reaktorer om det är tillämpbart."

"Villkorslagen har inte med reaktorolyckan att göra. Min upp-
fattning är att det har brustit allvarligt ifråga om att följa
gällande administrationsföreskrifter. Åtgärder för bättre kontroll
av att gällande föreskrifter följs samt en skärpning av den all-
männa respekten för föreskrifterna bör bli en konsekvens."

"ökad uppmärksamhet från myndigheter och massmedier på "praktisk
säkerhet" i stället för hypotetiska olyckor. Jag tror att efter-
levnaden av säkerhetstekniska föreskrifter i Sverige är långt
bättre än i USA. Orsaken kan vara att vissa människor inte upp-
fattar reglerna som seriösa på grund av övertramp på vissa punkter,
Detta är dels en utbildningsfråga dels en fråga om att inte skriva
orimliga bestämmelser. Notera direkta risker att genom brådstört-
ande åtgärder introducera nya större säkerhetsrisker än dem man
avhjälper."
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"Jaj bada Inte väntat en olycka i ett industriland som USA

utan snarare i ett utvecklingsland med svag industriell struk-

tur. Fråga 2 är dubbel. Olyckan tycks ha orsakats av att

reservmatningen till ånggeneratorerna var ur funktion på grund

av att tilloppsventilerna var blockerade i stängt läge efter

underhållsarbeten några veckor tidigare. Detta är mycket för-

vånande och antagligen åtalbart som grov försummelse. Jag är

inte förvånad över att en driftstörning som turbinsnabbstopp

Kan leda till en svår olycka om reservkylningen är avställd.
r:etta har studerats ingående i vårt land.

Det komner att dröja länge innan vi får en ny olycka som or-

sa..-j av grov försummelse med att hålla säkerhetssystemen i

triiii. Sannolikheten för detta har inte värderats i Rasmussen-

rapporten. övriga olyckssannolikheter påverkas inte av det

skedda.

Beträffande tråg-i 4: Dina alternativ är populärt valda men

alltför svepande. Jag vill se följande konsekvenser:

1. Viktigast av allt! Genomgång och eventuell komplettering

av instrumenteringen av tillståndet i inneslutningen så att

man kan följa olycksförlopp bättre än i Harrisburg. Man måste

kunne ge entydiga besked till folk i omgivningen om riskerna

for Lem.

2. Utökad utbildning av drift- och underhållspersonal om haveri-

förlopp med falfungerande säkerhetssystem helt med simulator-

körningar .

3. Det ;\r naturligtvis tänkbart att B & W:s reaktorer bör

stängas av men jag känner dem inte tillräckligt väl för att ha

någon bestämd uppfattning. Det är i vilket fall ingen sak som

vi kan avgöra eftersom vi inte har någon Babcock & Wilcox i

Sverige."

"Jag har många kommentarer men det är svårt att ge sig tid till

en längre utläggning. Bifogar i stället ett papper som jag anser

vara lika aktuellt idag r>om våren 1977."

(Förstrykningar: "stoopa inte utbyggnad av en typ av elproduktions-

källa innan en annan bättre kan ersätta denna.

Bromsa inte en utveckling för att därigenom tro att man fortare
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och s-ikrare når det avsedda målet.

Politikerna har sitt ansvar i att bringa balans i kärnkraft-

flödet, SOIP ar kryddat med atombomber, fembenta grodor, ned-

smälta härdar och genetiska skador.

Man kan inte begära att normal-Svensson skall kunna göra de

rätta värderingarna med utgångspunkt från nuvarande massmedia-

infcrraation.

?l-m har rätt att kräva att ansvariga politiker gör de rätta

oci. balanserade bedömningarna och fattar de riktiga besluten.";

"förbättrad utbildning av driftpersonalen önskvärd, översyn av

QA (quality assurance)-instruktioner + förbättrade administra-

tiva rutiner för att undvika liknande händelseförlopp i fram-

tiden. Av olyckan kan man även dra slutsatsen att reaktorpc.l.er-

hetsfilô oJjiri mscl olika skyddsbarriärer höll måttet. Trots tek-

niska fel och brister liksom mänskliga "tabbar" höll dock

ro?..VcerinnoElutnirg3n och skyddade omgivningen och kraftvar 7'̂  tr

personal.

Högsta hypotetiska stråldos vid staketet under de första f»m

dygnen vrr ca 80 millirem. Kollektivdosen inom radien 80 kr.

till ca 2 miljoner människor var ca 2000 manrem. För ott extra

cancerfall krävs -!0 000 manrém enligt ICRP:s formella beräk-

ningar. Uppmätt jod (1-131) i mjölk har rapporterats till

10-20 pikocurie/lito;:. Under de kinesiska bembprovon upp-

fatta värdet för 1-13.1 i mjäl': ligger på 12 000 pCi/liter

i U3A. Dett-a visar att reaktorinneslutningen gjorde sitt jobb

u:r s äkerhetssynpunkt."

(S ..'..Ctande uppgifter om doserna föreligger i mitten av 1979

och slutliga bedömningar av bl a de amerikanska undersöknings-

kc:.̂ mi3sionerna rr.uste avvaktan.)

"Vad jag under punkt 2 menar med "något förvånad" är den ev

bristan^? kontrollen från myndigheten betr utbildning och

instruktioner. Det hänger intimt samman med "Utvärdering av

olycksförloppet"."

"översyn av driftrutiner och driftpersonalutbildningen bör i

första hand ske."
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"Däremot är jag mycket förvånad över att konstruktionen såg

ut som den gjorde! Villkorslagen handlar om avfall och inte

om reaktorsäkerhet. Jag har svårt att se någon koppling mellan

Harrisburg och villkorslagen."

"Haveriet skall användas till att efter analys rätta till och

förbättra rutiner och utrustning. Det skall ses som ett natur-

ligt led i "avlusningen" av felkällor precis som inom flyget.

Haveriet visar också att trots massiv aktivitetsfrigörelse från

härden har ingen människa kommit till skada och även de för-

dröjda skadorna förväntas vara omkring noll. Eller som Rasmussen

sade: Härdsmältan är sannolikare än vi trott men de mest sanne-

lila konsekvenserna mindre."

"Effektmässig "nedskalning" möjligen för att öka tillgänglig-

heten. "

"En härdsmälta kan med matematikens lagar inträffa l:a såväl som

20 000:e reaktoråret. Mycket förvånad att ej förregling av hjälp-

matarvattenventilerna hindrade start av anläggningen (konstruk-

tionsfel) ."

"Den som är insatt i sakfrågorna vet att myndigheterna (oberoende

av var) ser mycket allvarligt på sådana här frågor. Det torde

vara (närmast) tjänstefel om icke adekvata slutsatser dras på

alla håll. Det ingår i dagens teknikerroll att göra detta!

De politiska övertoner som f n är tydliga har enbart med

skrämselpropaganda och partitaktik att göra. Det är ett allvarligt

och kostsamt reaktorhaveri som inträffat. Påverkan på omgivningen

är som bekant försumbar."

"Massmedias oansvariga och ovederhäftiga skildring av händelsen

speciellt beträffande konsekvenserna för omgivningen har gett

allmänheten en snedvriden bild av förhållandena och skapat en

masspsykos. En ansvarslag för massmedia börjar mer och mer bli

angelägen."
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"5-1 "ange ej sn utvärdering gjorts bedömer jag sannolikheten

för an ny allvarligare reaktorolycka som "samma"."

''Messrredia skapade paniken och orsakade sossarnas omsvängning.

Är det möjligt att informera till sans i denna fråga. Före-

faller som cm kärnkrafter nu är ute."

rl7anns det verkligen on gasbubbla? Vem t«r ansvaret för mass-

laeciiGriiEs ro!.', i opinionsbildning - styrning och därrr.ed politik

styrning? IlasKir.cdî eairhälle.t kan kanske inte förenas med

demokrati!!"

"Jfs har kryssat för direkta omedelbara åtgärder enligt 4nin

nrniiq {ntepp och kon-roll iv Eabcock & V7ilcox-roaktorer snn1-.

utvlirderii.g P.V olycksförloppet under i övrigt fortsatt oför-

ändrad reaktcrdr.; it) . Självklart ä.r dock att utvärderingen av

olynl:«förloppet bör leda till dsls en prövning civ ^a.tliga

re; •.'•.c: er :ti'io. '.-»cluova till resultatet av donna sc.nl. nn a/J.nä.;

värdering -aT ô i justering av reaktorsäkerhetsfilosofin beh'ivc-:.

röras (jfr t ox ^äl-.erhetsfilosofi i USA och Västtyskland,.

1'ru: s VVT>.) .

"Mycket förvånad över att grundläggande

rr.te h.ir efterlevas (i haveriets initialfas) . N&rot xö

över haveriets fortsatta förlopp. Till nya säkerhetGiDartS»m.e.it •.

-'.te: Vidgad eäkorhotsanalys f'3r kontroll av konsekvenser vid

bortiall av ryct^n p g a operatörens felaktiva handlanda."

"S1kcrhe\:s^ri--fst3c akall utnyttja all erfarenhet som succes&ivi

inkonrior. "ITya cir/.kovhetsanalyser" behöver därför inte ses sora

"to^algcnont.'v':,u'". "

'Trots att man brucit mot givna regler (stängda ventiler i

:'ijalp!?.at.".rva
-!:ter;ny<:toT.'jt), haft felaktiga indikeringar i

kontrollrum (nivS, i pir-ssurizer, ventilligen som ej fenns

vilade) och manuellt stoppat viisentliga komponenter, hfir ut-

:5lcipnen blivit mycket CT.L, Dotta kan yss som en s-yrka men clen.i

uppfattning k.-.n behöva rcv/.der?.3 om dat visar sig att man verit

Tr.yckst rär& CM h
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"Awecklingsplaner bör tas fram för att belysa konsekvenserna.

Kan man därvid påvisa att vi klarar oss utan, bör vi avveckla

inom 30 år. Förutsätter dock minskning av oljeberoendet på sikt.

Jag önskar även bättre beredskapsorganisationer både på verken

och från Länsstyrelserna."

"Effektmässig nedskalning ingen nödvändighet men jag tror att

detta skulle få positiva sociala effekter, d v s mera hanter-

liga block erhålles. Skärpt övervakning av att säkerhets-

tekniska föreskrifter innehålles (två säkerhetskretsar var

ju avstängda mot alla regler - detta förvånar mig)."

"Mätning önskvärd av t ex den psykologiska effekten hos kärn-

krafttekniker och allmänhet."

"Varför skulle inte sannolikheten kunna bli mindre? Jämför

flyget: en olycka leder till att olycksriskerna för flyget

blir större!! Moratorium för kommersiell idrifttagning av

tryckvattenreaktorer (inte laddning/lågeffektprov). Ut-

värdering av olycksförloppet eventuellt under fortsatt oför-

ändrad reaktordrift av kokarreaktorer. Det politiska förloppen

är förklarligt (med hänsyn till valet) men absolut inte upp-

byggligt som prov på god politisk moral."

"Jag har tillgång till utförligare material (än massmedier).

Frågorna är inte entydiga. Jag är förvånad över förloppet när

man gjorde som man gjorde, slog ifrån nödkylning, stoppade

huvudkylpumpar jr. m, men jag är mycket förvånad över att man

gjorde så, likaså att man körde med avstängt hjälpmavasystem.

Vidare ställer jag mig frågande till vissa konstruktions-

detaljer t ex varför man ej låter turbintrip ge omedelbart

reaktorsnabbstopp. Jag tycker och har tyckt (oberoende av

Harrisburg) att våra anläggningar är för stora. Jag vill

minnas att jag fick det sagt vid intervjun också."

(Stämmer, och vederbörande var inte ensam om sådana tankar.)
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"Var vänlig >.aila händelsen inte för en olycka. Någon olycka har

inte hänt utan ett tekniskt missöde med mänsklig anknytning. Med

någon kännedom om den amerikanska mentaliteten behöver man inte

vara förvånad - business in all! För dålig och kort utbildning

av personalen, för korta provdrifttider och sedan max effekt på

kortast möjliga tid. Säkerhets- och kvalitetsgranskringar går på

för lösa grunder. Motsvarande i Sverige ligger på avsevärt högre

nivå. Ansvarsbilden i USA är genom QA-systemet (kvalitetssäkring)

byggt upp på delegering, oftast inkluderad i turn-key. Ytterst

få - om någon alls - anläggningsägare har varken egna resurser

eller kunskap för granskning cch utvärdering. Ansvaret hamnar

slutligen hos försäkringufirman (I) som samtidigt är oftast

partiskt kontrollförelag.

Saniiru.nfattningsvis - sannolikheten för liknande orsak och verkan

i svenska kärnkraftanläggningar är ytterligare någon tiopotens

lägre."

"Jag anser inte att ruilständigu nya säkerhetsanalyser krävs,

däremot måste en genomgäng göras med den inträffade händelsens

utvärdering sofa

"Om en saklig utvärdering visar på väsentliga svagheter skall

dessa snarast rättas till. Om det är mycket allvarliga brister

xan det vara xiktigt att stänga av sådana reaktorer där ifråga-

varande brist föreligger tills det rättats till."

"Träning i "personalfel1'. Läs Sigmund Freud: Vardagslivets

psykopatologi."

"Fråga 2 sönderfaller i två frågor a) orsak - svar något förvånad

och b) förlopp - svar inte alls. Alternativen under 4 är ofull-

ständiga och inte hel c adekvat formulerade. Det finns således

inget skäl att stoppa några verk å priori. Händelsen är emeller-

tid så allvarlig att det finns starka skäl att såväl tekniskt

;orr: administrativt kontrollera flera saker t ex ventillägen

och indikeringar, rutiner vid nödkylnlngsfall och rutiner för
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kommunikationer med allmänheten i liknande situationer. Det finns

också skäl att se över och i vissa avseenden komplettera säkerhets-

analyserna. Det kan tänkas att dessa kontroller medför att vissa

verk behöver modifieras så att risken för TMI-2-liknande händel-

ser minskas ytterligare. "Totalstopp" eliminerar givetvis risken

för reaktorolyckor. Avvecklingsplaner och folkomröstning gör det

naturligtvis inte utan verkar kanske i motsatt riktning. Villkors-

lagen har föga med reaktorolyckor att göra och påverkas ej av

TMI-2-händelsen men givetvis bör den omprövas - den har ju spelat

ut sin roll - en utredning är redan tillsatt. Totalstopp elimi-

nerar som sagt en liten risk, men medför ett okänt antal andra

risker av okänd storlek."

"Om sannolikheten för en reaktorolycka ändras blir beroende av

utfallet av utvärderingen."

"Hittills oförutsedd händelse som dock föregicks av "kriminell"

körning med säkerhetssystem frånkopplade."

"Ändrad huvudorganisation av Vattenfall för åstadkommande av

1. effektivare teknisk-administrativ ledning av utbyggnader av

kraftproduktionsanläggningar

2. ökat utrymme - organisatoriskt/ekonomiskt - för alternativa

energikällor.

Min personliga förhoppning är att Du vid «utformning av rapporten

strukturerar densamma så att de åsikter som redovisats blir klart

tillgängliga för en allmänhet även utanför teknikerkretsen - även

om dessa åsikter blir obekväma för det s k etablissemanget. Där-

med kan Du bidra till att öka utrymmet för konstruktiv kritik

inom kraftföretagen.

Ibland är det "lågt" i tak på Vattenfall. Man har från utomstående

företag med god insyn i Vattenfall ställt frågan - "måste man vara

oreserverad kärnkraftentusiast för att göra karriär inom Vatten-

fall?"
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"Händelsen bör leda till en översyn av säkerhetstekniska före-

skrifter (STF) samt bättre system för kontroll av deras efter-

levnad. Gäller alla tänkbara reaktortyper och länder. OBS: Även

"militära" och forskningsanläggningar. Jag tror nämligen att den

tiiGsta hårdvaran är bättre än mjukvaran."

"Sannolikheten av en reaktorolycka på ca 1000 - 2000 driftår är

inte oväntad. Förloppet/stora operatörsfel, flera stycken/ är inte

helt oväntat på grund av dålig utbildning/avlöning av USA-opera-

törer (som har litet ansvar/liten insyn = snålhet på fel ställe).

Snarare mindre sannolikhet för en allvarligare reaktorolycka på

grund av skärpt kontroll/uppmärksamhet (kanske inte i u-länder/

öststater). Det enda positiva i det hela är att händelsen kommer

att ge en "språngartad" ökning av kunskapsbasen beträffande

säkerhetsteknologin - som inte kan fås med några än så dyra

experiment/analyser etc.

Nåora personliga reflektioner:

- Olyckan hände i en reaktor (PWR) som är sämre ur säkerhets-

synpunkt än BWR (2 gånger så högt tryck, högre spec belastningar

etc) .

- Babcox-typen av PWR har sämsta säkerhetsmarginal av alla.

- Olyckan får tillskrivas mänskligt felhandlande av större om-

fattning än väntat (tekniska felen enbart skulle inte ha gett

denna olycka).

- Reaktorn "överlevde" ca 15 timmars drift "mot härdsroälta" or-

sakad av att operatörerna praktiskt taget stängde av samtliga kyl-

möjligheter inklusive cirkulationen med pumparna.

- Enligt gängse säkerhetsanalyser skulle härdsmälta ha varit ett

faktum - design-marginalerna tycks vara större än väntat."

"Nu (16/5) vet vi att massmedierna gav en hysterisk bild av

händelseförloppet, som i väsentliga delar var felaktig. Fort-

satt kärnkraftutbyggnad efter Forsmark 3 (Oskarshamn 3) bör ske

under mark, där 100 procents säkerhet för tredje man kan er-

hållas!"
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VII. DISKUSSION

1. Tekniker, företag, myndigheter

Det har tidigare framhållits att gruppen "säkerhetstekniker11

inte är homogen trots det gemensamma arbetsområdet. De skiljer

sig i utbildning och professionell erfarenhet, i roller inom

företag i Sverige och på det internationella planet. De visar

homogenitet i uppslutningen kring det tekniska målet: lönsam,

säker, allmänt accepterad kärnkraftteknik (hela bränslecykeln)

men de skiljer sig åt i uppfattningar om hur detta mål bäst

skall nås.

De ursprungligen hårt specialiserade teknikerna anser att de-

batten tvingat dem till en professionell breddning, som huvud-

sakligen upplevs som positiv. I den mån det förekommer en in-

åtriktad kritik på basis av denna breddning, riktar den sig

mot kärnkraftteknologins internationella utformning men också

i viss mån mot hur den formats i Sverige av svenska företag.

Den senare kritiken kommer tydligast fram bland tekniker i

nivå 3 (se sid 30 ), som inte har högre chefsskap än möjligen

gruppchef.

Här kommer fram kritik mot projektuppläggningar, teknikens sto •- -

skäliga presentation/ bristande kommunikation mellan företags-

ledning och "teknikernivån" ( d v s icke-chefstekniker), samt

kritik dels för alltför utpräglat "policysnack" från ledning-nr

sida med obenägenhet att ta berättigad kritik, dels för passivi-

tet i sakdebatt (vilket t ex hos ASEA-ATOM gav upphov till er

personalens egen aktionsgrupp).

Kritiken för passivitet drabbar generellt ledningen inom ASEA-

ATOM och AB Atomenergi (Studsvik), sporadiskt Sydkraft (för-

delarna med fjärrvärme från Barsebäck) och Vattenfall (inkörniryr

problem och pumphaverier i Ringhals). Kritik för alltför ok£.islic<

"policysnack", obenägenhet att ta berättigad kritik drabbar "r'r;.;

Vattenfall, vars projektutformningar i Ringhals och ForsmerJ-. oc;~

kritiseras.
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I den stora organisationen finns det alltså grupper av högut-

bildade tekniker, som talar om bristande kommunikation med

ledningen. I de mindre organisationerna OKG och Sydkraft före-

kommer knappast någon kritik mot interna kommunikationer. Man

tycks ha en samlad uppfattning om företagens mål och medel på

kärnkraftområdet.

Det skulle kunna vara motiverat att med utnyttjande av arbets-

sociologisk och arbetspsykologisk forskning på andra områden

studera organisationer med högutbildad "arbetskraft". Det

gäller i sådana sammanhang inte bara individens trivsel utan

också beslut som påverkar både samhälle och miljö. Det kan bl a

gälla utrymmet för intern kritik och situationen för den som väl-

jer en konsekvent kritisk attityd. Den "fackmässiga" opinions-

bildningens tryck på individen är en viktig faktor. I kärnkraft-

fallet finns tydliga tecken på att kärnkraftdebatten i många

fall har brutit detta tryck.

De myndigheter, som har huvudansvar på kärnkraftområdet är

Statens Strålskyddsinstitut och Statens Kärnkraftinspektion.

I den mån kritik mot dem förekommer gäller det deras "överdrivna"

lyhördhet för massmediakritik. I flera fall hävdas att myndig-

heterna starkt påverkas av debatten i massmedierna, vilket allt-

så skulle vara fel.

Enligt en enhetlig syn på myndighetsfunktionen är den i Sverige

mindre prestigepräglad än i USA, en kontinuerlig diskussion i

vilken de olika företagen kan få gehör för sina synpunkter och

där man resonerar fram lösningar. Samtidigt pekar man på att

den svenska myndigheten är beroende av den mycket större ameri-

kanska när det gäller att utforma normer och regler (av vilka

de flesta kommer från USA med eller utan erforderlig anpassning

till svenska förhållanden). Intervjuerna ger stöd för uppfattning-

en om att företagen på kärnkraftområdet i praktiken har mycket att

säga till om i säkerhetsfrågor. Man stöder också SKI:s policy att

man måste räkna med företagens eget ansvar.
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En särskild jämförande studie av myndighetsfunktioner i USA

och Sverige har ytterligare aktualiserats av reaktorhaveriet

i Harrisburg. "Myndighetsroller i teknologist utveckling" skulle

kunna vara ett lämpligt samarbetsprojekt för tekniker, stats-

vetare och psykologer.

2. Teknikerattityder

Hypotesen {sid 70 ) om kärnkraftteknikernas förväntade reaktioner

på kärnkraftdebatten håller i stort sett:

Teknikerna är med ett par enstaka undantag obenägna att
ge upp målangivelsen; kärnkraftens problem anses inte
olösliga eller orimliga vid en konsekvent riskjämförelse.

De godc?.r inte en total omvärdering - absolut inte på
massmediernas villkor, på samhällets villkor endast vid
en konsekvent riskjämförelse.

De hävdar expertrollen och expertdebatten (med myndig-
heterna) men de är mera medvetna om att kraven på in-
formation och koirmunikation är svåra att uppfylla.

De uttrycker oro för framtida anställningstrygghet och
meningsfulla uppgifter (i förhållande till kompetens).

De är starkt kritiska mot den allmänna och politiska
debatten och talar entydigt om "osaklighet" och ovid-
kommande inslag.

Självkritiken är sparsant förekommande men den har stimu-
lerats av kärnkraftdebatten. Problem diskuteras och av-
klaras helst inom gruppen, en praktisk fråga men också
ett lojalitetskrav att inte gå till offentligheten med
något som liknar intern kritik och ovana vid offentligt
uppträdande (särskilt i massmedierna).

Det skulle i dessa sammanhang vara värdefullt om någon ville

ta upp studier av "drivfjädrar och stimuli inom avancerad forsk-

ning och teknik", d v s psykologiskt och sociologiskt studera

forskares och teknikers attityder till arbetet och dess mål.

En studie av "teknisk opinionsbildning" (bland tekniker) skulle

mycket väl kunna göras på kärnkraftområdet med utgångspunkt från

frågorna 22 - 24 (sid 59-63). Internationella organisationer och

publikationer bör observeras.
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2J Debattens tekniska verkningar

Det kan klart fastslås att en offentlig debatt kan fungera som

ett instrument för samhällelig teknikbedömning. Den kan påverka

även en redan etablerad teknik (reaktorteknik) och den kan ändra

prioriteringar och principer för ännu inte fullt utvecklad teknik

(avfall, upparbetning). Debatten kan få och har fått tekniska

genomslag även om den inte alltid uttrycker sig tekniskt precist.

Det är en i det långa loppet konstruktiv kraft genom att ett

klimat av aktivt intresse innebär vaksamhet och kritik.

Förutsättningarna för att en sådan debatt skall uppstå tycks

vara bl a att tillräckligt kvalificerade kritiker ställer upp

och gör det i god tid. Utan insatser i USA av sådana grupper

skulle kärnkraftdebatten i Sverige ha uteblivit eller stannat

på en mycket primitiv nivå (kärnkraftteknikerna bestrider inte

de enskilda kritikernas växande kompetens - de hålls isär från

"bruset" i massmedierna och demonstrationerna). Kärnkraftde-

batten ger argument för förbättringar i kommunikationen kring

forskning och teknisk utveckling med tanke på såväl miljö som

samhällspåverkan och demokratiska beslutsformer.

Ur intervjumaterialet kan alltså hämtas ett antal tämligen

samstämmiga (inom gruppen kontrollerbara) medgivanden av tek-

nisk påverkan från den offentliga debatten efter 1965. Flera

av dem lämpar sig väl för närmare studier med tanke på en er-

farenhetsbas för vidareutveckling av "teknikkommunikation" på

bl a "tekno-sociologisk", kommunikationssociologisk, psyko-

logisk och statsvetenskaplig grund. Här konstateras bara på-

verkan, någon bedömning av dess kvalitet görs inte. Den kan

naturligtvis skifta mellan bra och dålig, vilket inte omedelbart

låter sig bedömas.
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DEBATT AKTÖRER PÅVERKAN

Normal-
drift-
utsläpp

Till-
låtliga
strål-
doser

3. Härdnöd-
kylning
och
olycks-
risker

Dean Abrahamson m £1 (USA)
Debatt på facknivå med
måttlig allmän publicitet
i USA. Mera skrevs om
Ernest Sternglass* teori-
er om barndödlighet.

John W Gofman/Arthur R
Tamplin (USA) via Björn
Gillberg (sv).
Principiellt var Statens
Strålskyddsinstitut (Bo
Lindell/Arne Hedgran)
något före USA med formu-
lering av övergripande
krav. Stor publicitet i
USA, bl a böcker av
Gofman/Tamplin.

Henry Kendall, Daniel Ford
n fl i USA. Stor publicitet
i USA, måttlig sådan i
Sverige bl a Björn Gill-
berg, Per Kågesson m fl.
Förhistoria i fackdebatt
med bl a katastrofscenriot
Wash-740.

Höjd bränslekvalitet,
Utrustning för bl a
fördröjning av gas-
utsläpp (minskad
radioaktivitet) .

Reviderade, skärpta
strålskyddsbestämmel-
ser.
Ansvar för kraftbo-
lagen.
Befolkningsdos
(manrem) m m.
Förbättrad stråldos-
registrering.

Nya bestämmelser för
reaktorbränsle.
Omkonstruktioner.
Experiment i USA.
Strid om de nya be-
stämmelsernas värde.
Omprövning aviserad
1979.
Snabb utveckling av
regelsystemet.
Riskbedömningar.
Rasmussen-rapporten.
Haverianalyser.
Säkerhetsforskning.
Bättre beräknings-
material.
Beredskapsplaner.
Konsekvenslindrande
system m m.
Nya reaktorkonstruk-
tioner på basis av
nytillkomna säkerhets-
bestämmelser (bl a
ASEA-ATOM).
Bergförläggning åter
aktualiserad.
Huvudsakligen gäller
påverkan förbättringar
av utrustningar och
rutiner, som varit
etablerade sedan tidi-
gare.
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DEBATT

4. Avfall

AKTÖRER

Amerikansk debatt med många
aktörer, aktualiserad i
svensk politik av Brigitta
Hambraeus. Därefter betyd-
ande publicitet. Lång histo-
rik av "fackbehandling" med
relativt låg prioritet.

8.

Upparbet- Amerikansk debatt om möjlig-
ning, heter att utnyttja reaktor-
plutonium, plutonium för kärnladdningar,
kärnvapen, Taylor/Willrichs59) studie
terrorism om stöld av klyvbart materi-

al för terroriständamål m m.
70-tals-debatt med stort
massmediaintresse i USA,
Sverige och övriga Europa,
speciellt England, Frankrike
och Västtyskland (Windscale.
La Hague och Gorleben).

Jordbäv- Lokaliseringsdebatt i
nings- västra USA.
risker Måttlig publicitet.

Sabotage/ Se punkt 5. ökad aktualitet
terrorism i Sverige efter attentatet

mot västtyska ambassaden.
Studie inom kraftindustrin.
Viss publicitet inspirerad
från USA och Västtyskland.

Varm- Miljögrupper, naturvårds-
vatten- instanser,
utsläpp Beroende av lokala för-

hållanden. Tidigt uppmärk-
sammat inom marinbiologisk
forskning i Sverige - debatt-
ämne i början av 1970-talet.
Principen med kontrollpro-
gram tidigt etablerad.

PÅVERKAN

AKA-utredningen och
KBS-studien i Sverige,
liknande i en rad
andra länder.
Intensifierad forsk-
ning betr olika prin-
ciper för inneslut-
ning och förvaring
av högaktivt avfall.
Nya former för expert-
bedömning prövas.
Rydberg-Winchester-
studien^), geolog-
debatt om borrhål.

Internationella upp-
arbetningsproj ekt,
utredningar om direkt-
förvaring utan upp-
arbetning,
ny energipolitik i USA
med bl a
INFCE-studien över
kärnkraftens bränsle-
cykel och dess risker.
Klarlagda problem med
upparbetning av oxid-
bränsle (underskattade)

Bestämmelser i USA.
"Jordbävningssäker-
het11 även i Forsmark.

ökade insatser på
fysiskt skydd av olika
slag, påtagligt ökad
kontroll av besökare
med även tekniska
åtgärder.

Möjligen ett visst
stöd för större
undersökningsproj ekt
(vid Forsmarksverket
- dock till föga nytta
om detta inte tas i
drift).
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Kärnkraftdebatten tycks vMxa fram ur ett antal "punktdebatter"

av naturvetenskaplig/teknisk karaktär. De initieras på en aka-

demisk kunskapsnivå men det är först när man börjar skönja

flera punkter och därmed brister i hela systemet, som en mera

allmän kritisk värdering sätter in. Trots att flertalet av de

problem som här berörs har varit kända från fackpress och kon-

ferenser och debatterade, delvis inför offentligheten i den

mån allmänna medier varit intresserade, har deldebatterna var

för sig inte kunnat väcka någon större opinion.

Det. ideliga avslöjandet av nya problem, som allmänheten

av olika anledningar inte har känt till (även om offentligt

material funnits) har väckt en misstro, i synnerhet som tekno-

login har representerats av "policy-ingenjörer" för vilka inga

problem är olösliga (under förutsättning att alla har samma

värderingar).

Man kan alltså, möjligen med ett beklagande, konstatera att

kärnkraftteknologin inte presenterat sig med eller utsatts för

en total problem- och konsekvensanalys innan den raskt kondor—

sialiserades i mitten på 1960-talet. Debattens historia - som

är ett särskilt viktigt och stort ämne för historiker, tekniker:,

naturvetare m fl - visar att allmänheten inför avancerad forsk-

ning och teknik måste representeras av en systematisk, över-

gripande kritik baserad på värderingar som åtminstone delvis

väger emot de värdenormer som driver forskning och teknik på

det ena eller det andra området.

Ansvaret för detta vilar på många: politiska partier, fack-

förbund, miljörörelsen men också - och inte minst - på universi-

tet och högskolor, vars roll inte borde vara att befästa

etablissemang.

Det är till stor del fria, akademiska rörelser i USA, som

svarat för tungt vägande kritik, vilket inte nödvändigtvis

är detsamma som motstånd. Detta är en senare utveckling - en

följd av bl a totalsystemets brister och grundläggande skill-

nader i värderingar av risker och nytta.
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En erfarenhetsinsamling från olika typer av kärnkraftkritiker

vore en logisk följd på denna studie men också självständigt

intressant. "Kritik och kritikerroller i teknologisk utveckling"

borde lämpa sig väl för sociologer och psykologer i samarbete

med naturvetare och tekniker.

Massmediernas roller i kärnkraftdebatten kan inte bara av-

färdas på det sätt som kärnkraftteknikerna gör. Visst intresse

har redan ägnats åt detta. Det skulle vara av särskilt intresse

om man kunde analysera bristerna i befintliga medier och be-

hovet av nya framtida forsknings- och teknikkommunikation.

Likaså skulle jämförelser mellan massmediadebatten i Sverige,

USA och Frankrike (exempelvis) kunna ge kunskper om olikheter

i förutsätt lingar och debattförlopp av betydelse för bedöm-

ningar av internationell teknikutveckling. Kommunikations-

sociologer, statsvetare och tekniker skulle kanske kunna finna

gemensamma intressen i detta.

Samhällets organ - politiska partier, riksdag, regering,

departement - måste kunna finna nya former för kritisk bevak-

ning av teknikutveckling. Olika organisationer har intresse

av att medverka i detta. Det skulle kunna vara möjligt att

systematisera en politisk utvärdering av kärnkraftdebattens

tekniska aspekter med tanke på utformningen av nya system för

bevakning och uppföljning, konsekvensanalyser m m beträffande

annan ny teknik, även om denna har helt annan karaktär än

kärnkraften, t ex DNA (mikrobiologisk teknik). Statsvetare

skulle kunna söka samarbete med naturvetare/tekniker för en

sådan uppgift.

De erfarenheter som kan insamlas och systematiseras bör ut-

nyttjas i utbildningen av forskare, tekniker och journalister.

Det bör slutligen upprepas att det mesta av den grundläggande

tekniska utvecklingen på kärnkraftområdet, speciellt reaktor-

tekniken, har skett utan påverkan från någon debatt. Det gäller

även vissa senare förbättringar, t ex interna huvudcirkulations-

pumpar för undvikande av rörbrott (resultat av fackdebatt).
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Det gäller lldeles klart också brandskyddet (svenska be-

stämmelser l'J72) och därmed sammanhängande, generellt viktiga

s ä X e r h o t s p r i n c i p e r (t e x r e d u n d a n s , d v s m å n g f a l d i g a n d e a v

viktiga funktioner). Kvalitetsbedömningen lämnas åt sidan i

detta sammanhang.

A_. Kommunikation om teknik och forskning

Beslutfattandet om utformningen av en ny teknik tycks i kärn-

kraftfallet ha skett i en begränsad krets av företagsledare

och ledande tekniker - då på renodlade teknisk/ekonomiska

kriterier. Det finns i undersökningsmaterialet en viss kritik

not detta och mot oförmågan att diskutera kritik med en öppen

."; t -ityd.

Det Kr lätt att kritisera de inblandade företagen för detta

T.r,n clat kräver också att kritik riktas mot samhällets olika

organ för passivitet. Statsvetare skulle med viss teknisk

hjd.'.p hunna analysera t <?x Vattenfalls och AB Atomenergis

•irligp. "problemrec5ovisningar" till statsmakterna. Fanns det

några rårtana? I vilken ton beskrevs tekniska problem? Före-

fallar ds rimliga vid sn jSmföralse med samtida teknisk fack-

debatt (analys av fackpress)?

Kcr.Munikation f5rutr;ättnr två aktiva parter (minst) . Historiskt

uppvisar kärnkraftens utveckling mängder av information vars

användbarhet i ett större rammanhang aldrig har analyserats

eller kontrollerats. Det bör ligga i samhällets och olika

teknikorganinationer3 intresse att studera vad som har varit

rätt eller fel i detta. Trovärdighetsproblemen bör särskilt

uppmärksammas genora medverkan av psykologer.

"policy-filter" finns inom organisationerna och hur

fungerar de för att hindra a£t "interna" diskussioner förs ut

till offentligheten på områden, som har avsevärd samhälls-

och/c;ller niljöpåverkan?
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En studie av hur andra teknikområden, t ex mikrodatorns,

är uppbyggda och hur de fungerar i tekno-sociologisk mening,

är angelägen just nu. Vapenindustri, läkemedelsindustri och

därtill knuten forskning är andra områden som skulle kunna

bidra med viktig kunskap för utveckling av tekno-sociologiska

perspektiv. Survey-undersökningar bland tekniker på mikrodator-

området skulle kunna bidra med uppslag till politiker, fack-

förbund m fl liksom sådana projekt sannolikt skulle ha kunnat

ge information i användbar form också från kärnkraftområdet

änder utvecklingsåren.

Studier och presentationer med utgångspunkt i samhällets behov

av forsknings- och teknikuppföljning samt konsekvensanalys i

olika avseenden skulle med fördel kunna utföras inom ramen för

särskilda program vid universitet och tekniska högskolor. De

skulle beröra både sådana frågor som handläggs av myndighet

(ex reaktorsäkerhet) och som inte har någon specialmyndighet

(teknikens krav på samhällsinsatser (vägar, brandförsvar,

beredskap, utbildning etc), inplacering i ett totalt risk-

panorama etc) .

Kärnkraftindustrin har delvis själv valt, delvis påtvingats

att gå i god för säkerheter långt bortom det statistiskt grip-

bara. Man har gjort utfästelser beträffande olyckor med en

sannolikhet av en gång på miljarden och i avfallsfrågan även

bortom en istid. Det är möjligt att man naturligt hade fått en

helt annorlunda diskussion, om samhället kontinuerligt hade ut-

satt den nya tekniken för en prövning utifrån sociala mål i

vidaste mening.

Då kunde också det totala ifrågasättandet ha haft en plats

redan från början bland förutsättningarna. Intervjuerna visar

tydligt att detta nu inte är accepterat som en möjlighet -

kanske beroende på att det ursprungligen inte ingick i den

parlamentariska behandlingen av kärnkraften, inte ens hävdades

av dess första insiktsfulla kritiker. Det totala ifrågasättandet
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måste finnas ned som en yttersta konsekvens av miljöbedömningår,

samhällsideologi, ekonomiska överväganden (i vidaste mening),

sociiila konsekvenser etc.

Kärnkraftteknikens organisationer, företag, myndigheter, en-

skilda forskare och tekniker har under en viktig period av ut-

veckling och kommersialisering stått alltför isolerade i för-

hållande till samhället i övrigt, vilket i efterhand kan be-

klagas, oavsett vad man tror och tänker om kärnkraften. Att

det blev så kan inte bara skyllas på teknikföreträdare i olika

roller.

Effekter av denna isolering dröjer kvar i de intervjuade tek-

nikernas at::tyder, där "politisering" av "tekniska frågor"

ofta fördöms. Det är paradoxalt men positivt att man ända väl-

komnar den fackmässiga breddning som debatten kan tvinga dem

till.

2_. Efter Harrisburg

Utvecklingen på kärnkraftonrådet efter Harrisburg skall här

inte närmare diskuteras. Situationens allvar och möjligheter

skildras väl av professor Alvin M Weinberg, en av de ledande

"filosoferna" beträffande kärnkraft och annan "big science"

i samhällsperspektiv. Vid en konferens omedelbart efter have-

riet i kärnkraftverket Three Mile Island yttrade han:

"Ilarrisburg kan bli räddningen för kärnenergin - om den över-

lever Harrisburg."

Den enkät med kommentarer, som här redovisas och som gjordes

ca 1 månad efter reaktorhaveriet, visar mot bakgrund av det

tidigare materialet:

1. ;Jn "olycka" (haveri) någonstans var inte oväntad, trots alla

försäkringar om olyckors osannolikhet, men det var en bland-

ning av vetande och förhoppningar att den skulle kunna av-

vecklas scm ett bevis på att systemet kan ta hand om en

serie, "onormala" omständigheter som press och allmänhet
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må kalla "olycka" eller "katastrof". De omedelbara om-

dömena efter Harrisburg visar en tendens till tekniskt

positiv tolkning (försvarsattityden) med minimikrav betr

efterföljande åtgärder.

2. Den psykologiska och politiska verkan av en svårtolkad

kärnkrafthändelse har av svaren och de tidigare inter-

vjuerna att döma inte penetrerats systematiskt, trots att

det föreligger en del forskning om allmänhetens attityder
62)till kärnkraft och dess speciella risker.

3. Graden av överraskning över olycksförloppet i Harrisburg

förefaller ringa enligt enkäten, men gruppen kännetecknas

inte av övertoner i uttolkningar av negativa händelser.

Det kan finnas skäl att betrakta Harrisburg som en teknisk

överraskning, som vållar stora betänkligheter och skakar

intervjugruppen mer än det tekniska innehållet i 10 års

debatt.

4. Harrisburg som "psykologisk överraskning" tillskrivs snabb4:

massmedierna, vilket bekräftar det tidigare dokumenterade

100-procentiga misstroendet. Några gör t ex ett stort

nummer av att vissa nyhetsbyråer har dåliga översättare och

att de tekniska insikterna rimligen är avsevärt sämre än hos

de experter, som under de kritiska timmarna inte kunde be-

skriva vad som hände. Se vidare punkt 2 ovan. Andra irriterar

sig över att kärnkraften "mäts med särskild måttstock".

5. De "interna" kritikerna (se sid 128) kommer dock till uttryck

i en rad av de spontana kommentarerna, som innebär förslag

till åtgärder (rutiner) eller påkallar uppmärksamhet på vissa

problem. Betänkligheter betr teknikens nuvarande storskalig-

het återkommer, liksom viss företagsintern kritik (Vatten-

fall) .

6. Alljämt är det bara enstaka personer som kan tänka sig att

tekniken av några skäl kan komma att förkastas p g a den

psykiska upplevelsen av risk.



140

VIII. HISTORIK: SÄKERHET, MILJÖ, DEBATT

Nedan har sammanställts noteringar ur 30 års kärnkraftutveckling

och debatter i USA och Sverige. Händelser och åtgärder, som

medtagits är sådana som var för sig och i sammanhang föran-

lett debatter och offentlighet. Anspråk på fullständighet och

avvägningar görs inte. Sammanställningen visar på händelser före

den period i mitten av 1960-talet, då den nya energitekniken

introducerades kommersiellt utan några större ansatser till över-

gripande politiska analyser. Handelsutveckling och rollfördel-

ningar var förutsedda och i huvudsak accepterade på förhand.

År Notering

194 5 Atombomberna fälls. Vetenskapsmän hade varnat presi-
dent Truman för kärnvapenspridning. Varningarna lev-
de vidare i bl.a. ett sådant initiativ som startan-
det av den kritiska tidskriften Bulletin of the
Atomic Scientists. Radioaktivt nedfall och strålska-
dor blev med bomberna relativt väl kända begrepp,

1946 FN inrättar en atomenergikommitté, som föreslår att
alla anläggningar, som skulle kunna utnyttjas för
kärnvapen, skall drivas internationellt - ett för
Sovjetunionen oacceptabelt förslag. Kommittén gav
upp efter två år. Internationella centra blir ett
krav 30 år senare (1977).

1947 Nationella fredliga kärnenergiproblem börjar organi-
seras, även i Sverige. I USA framför den kände ve-
tenskapsmannen Robert Oppenheimer en vision av stor-
skaligt utnyttjad kärnkraftteknik för elproduktion
inom 30 år.

1949 Sovjetunionens första kärnladdning bekräftar farhå-
gorna om kärnvapenspridning.

1951 Elektricitet första gången alstrad med kärnenergi i
USA. Professor James B Conant publicerar en vision
av 1960- och 1970-talen, då kärnenergin är på väg
in i en återvändsgränd på grund av avfallsproblemen.
Han förutser också ett stigande intresse för bl.a."
solenergi.
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-yST. Storbritanniens första kärnladdning. Reaktor-
olycka i NRX-reaktorn i Chalk River (totalhaveri).

1953 Radioaktivt nedfall från kärnvapenprov över den
japanska fiskebåten "Lyckosamma Draken" i Stilla
Havet. President Eisenhower annonserar sitt pro-
gram "Atomer för freden" vid en FN-session.

1954 Den första vätebomben sprängs - kärnvapen inte
bara sprids, de blir allt värre.
USA får sin första atomenergilagstiftning, motiverad
av säkerhets- ocn ansvarsfrågor.

19?ii Första Genéve-konferensen om kärnenergins fredliga
användning, som därmed är ställd under FN:s till-
syn och med FN som främjare. Rapporter om olycks-
risker och reaktorsäkerhet förekommer.

-\:?_.\j.ro-:olycka med härdsmälta och totalhaveri i Idaho

?N:s r.trålskyddskommitté UNSCEAR inrättas.
195E ärr. atomenergiutredning i Sverige räknar bl.a.
r-xi använd-i.\ncr av plutonium som kärnkraftbränsle.
P.u.s5-G.l-Sinste.ln-manife&tet initierar Pugwash-rörel-
ceu TO t kärnvapen.

19-' Nobelpristagaren Linus Pauling samlar över 11 000
vetenskapsmäns namnunderskrifter mot kärnvapen.

Den s/enska a t omene rg i1agen tillkommer och behandlar
bl,a. olycksrisker och säkerhetsfrågor speciellt i
sanbanc mej lokalisering av kärnenergianläggningar.
Ett särskilt säkerhetsorgan, Delegationen för atom-
energ*.fr*xor, inrättas som en föregångare till nu-
varande Steitens Kcirnkraftsinspektion.
Regeringen informeras cm reaktorolyckor i en hemlig
bilaga till ansökan cm tillstånd for byggande av
reaktorn ?, 2 i Studsvik.

J y 7 Internationella atomenergiorganet IAEA inrättas
av FM. Företa kärnkraftreaktorn, Shippingport, tas
i drift i USA. Reaktorolycka i militärt utnyttjad
re k;or i Uindscale. Radioaktiv nedsmutsning i omgiv-
ni 711.

Den amerikanska studien Wash-740 publiceras med ett
'-:--tagj:rofsecnarig med som möjligt upp till 3400 döds-
rcil, "tiî értais skadade och stora materiella förlus-
L.?»r i. »anband med en maximal reaktorolycka i ett re-
lativt lite'; kärnkraftverk (250 MW) . Lagstiftning i
USA on begränsat ansvar för ägaren i samband med
ol;/_ck<~r U'rice-Anderson Act), i mycket en förebild
för ar/lra länder och föranledd av konBekvensresone-
nangen i Wash-740 som tvingade samhället att ta eko-
nomiset arr:var. Lokala protester mot byggandet av
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Fermi-reaktorn nära Detroit (snabb bridreaktor,
senare totalhavererad). 48 kärnvapenprov detta
år - USA:s atomenergikonunission medger genetiska
risker från radioaktivt nedfall.
I Sverige konstrueras de första kärnkraftverken,
Ågestaverket börjar byggas.

1958 Andra Genéve-konferensen om kärnenergins fredliga
användning. Begreppet maximalt antaglig olycka
introduceras i fackdebatten.
Protestmarsch mot kärnvapenanläggning i Aldermaston
i England. 97 kärnvapenprov utförs detta år. Aktions-
gruppen mot kärnvapen förekommer i många länder,
däribland Sverige - åtminstone ännu några år.

1959 Frankrikes första kärnladdning.
Svensk lagstiftning om beredskap mot olyckor och
fördelning av ansvar (jfr USA 1957) .

1960 Riksdagsdebatter om makt- och ansvarsfördelning
stat - industri i det svenska kärnkraftprogrammet.
I Sverige beskrivs kylmedelsförlust vid rörbrott
och därav följande reaktorolycka i ett yttrande
till säkerhetsmyndigheten över Marviken-projektet.

1961 Radioaktivt nedfall över Sverige efter sovjetisk
megatonbomb. Upptag av radioaktiva ämnen mäts i
bl.a. samer och illustrerar en födoämneskedja
radioaktiva ämnen - upptag i lavar - upptag i renar -
upptag i människa.
Lokalt motstånd i Ågesta, mer mot anläggningens
drift än mot kärnkraften som sådan.
Reaktorolycka i reaktorn SL-1 i USA med 3 döda.

1962 Framgångsrika protestaktioner i USA mot kärnkraft-
projekt på Manhattan (Ravenswood) samt vid Bodega Bay
och Malibu på västkusten. Olycksrisker och strål-
ningsrisker åberopas och för anläggningarna på
västkusten även jordbävningsrisker.

I en officiell rapport till kongressen från den
amerikanska atomenergikommissionen AEC behandlas
avfallsfrågor, olycksrisker och reaktorsäkerhet
mycket sparsamt. Avfallsdumpning till havs disku-
teras seriöst. I den svenska riksdagen diskutera-
des emellertid vissa säkerhetsfrågor.

1963 Avtal om stopp för kärnvapenprov i atmosfären.

1964 Kärnkraften aviseras som kommersiell åtminstone
för vissa delar av USA.
Tredje Genéve-konferensen om kärnenergins fredliga
användning behandlar avfallsfrågan utförligt. Tre
sessioner ägnas åt säkerhetsfrågor.
I Sverige framförs intern (konfidentiell-stämplad)
kritik mot Marviken-projektets säkerhetsmässiga ut-
formning.
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1965 Kärnkraftverket Oskarshamn 1 beställs från ASEA
av privat och kommunalt ägd kraftindustri (CKG).
Preliminära säkerhetskriterier för kärnkraftverk
läggs fram av den amerikanska atomenergikommissio-
nen.

1966 Olycka i reaktorn Fermi-1 i USA med partiell härd-
smältning. 1966 års atomenergiutredning i Sverige.
Ergen-rapporten i USA granskar nödkylning och ut-
löser en verksamhet som på fem ar resulterar i
över 500 tekniska rapporter och artiklar på temat
nödkylning.
Internationella Strålskyddskommissionen, KRP, fast-
slår (i sin publikation 9 § 52) att stråldoser all-
tid skall hållas under angivna gränser och alltid
hållas så låga som det är lättgörligt med hänsyn
till ekonomiska och samhälleliga överväganden.

1967 IAEA anordnar internationellt symposium om avfalls-
behandling.
Vattenfall söker tillstånd för Ringhals-verket.

1968 Brand i Lucens-reaktorn i Schweiz.

1969 Sterglass- och Gofman/Tamplin-kritiken mot strål-
doser, strålrisker och stråldosbestämmelser övergår
i allmänna debatter. Nordiskt arbete på gemensamma
strålskyddsbestämmelser startar (se 1976) .
Plutonium-brand i Rocky Flats.

1970 Sannäs-debatten om svensk upparbetningsanläggning i
Bohuslän. Offentliga förhör i USA om härdncikylnirv
och olycksrisker. Nya generella strålskyddsbestämim • -
ser introduceras i Sverige av Lindell/Hedgran från
Statens Strålskyddsinstitut med maximering av strål-
ning från kärnkraftverk.
Olycka i Dresden-1 i USA.
Marviken-projektet avvecklas, bl.a. på grund av svår!
heter att uppfylla väntade säkerhetskriterier, men
debatten kommer mest att handla om prestigefrågor.
Icke-spridningsavtalet mot kärnvapen undertecknas
och ger Internationella atomenergiorganet i Wien
speciella övervakningsskyldigheter.

1971 Nya bestämmelser beträffande härdnödkylning kritis-
ras av Union of Concerned Scientists och offentliga
förhör tvingas fram.
Offenliga förhör i USA även om regler för radioak-
tiva utsläpp - reslutatet får stora principiella lik-
heter med svenska rekommendationer från 1970.

Striktare normer för aktivitetsutsläpp accepteras av
svensk kraftindustri (se 1970).
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Fjärde Genéve-konferensen om kärnenergins fredliga
användning introducerar bl.a. säkerhetsbegrepp
som "djupförsvar" i reaktorkonstruktionen och
"kvalitetssäkring" (QA=Quality Assurance).
Reaktorolyckor behandlas i åtminstone en amerikansk
rapport.

Svensk departementsrapport (Dsl 71:4) om Sveriges
försörjning med kärnbränsle tar upp bränslecykel-
problem, som senare skulle bli hett debattstoff.

Den amerikanska miljöskyddslagen tvingar kraftbolager
att göra totala miljöanalyser. Ett domstolsbeslut
beträffande projektet Calvert Cliffs gick emot atom-
energikommissionen och kraftindustrin.

1972 Offentliga förhör startar i USA om härdnödkylning
och olycksrisker (ECCS rulemaking hearings).
Svenskt beslut mot dumpning av radioaktivt avfall i
havet. Amerikansk studie om stöld av klyvbart mäter i ."
startar. Rasmussenstudien mot olycksrisker och sanno-
likheter för stora olyckor organiseras som en direkt
följd av härdnödkylningsdebatten.
De offentliga förhören on» härdnödkylning resulterar
i en förhörsdokumentation på 22 380 sidor och några
nya bestämmelser beträffande bränslekonstruktion,
högsta tillåtliga temperaturer m m och påverkar di-
rekt bl.a. konstruktionen av bränslehärden för
Oskarshamn 2.
I Sverige startar vidare projektet "Kärnsäkforsk"
för utvidgad säkerhetsforskning. Vidare startar
AKA-utredningen om avfallsfrågorna
Professor Hannes Alfvén går till offentligt angrepp
mot kärnkraften och inleder politiskt samarbete med
centerpartiet med krav på åtminstone tillfälligt
stopp för kärnkraften, senare skärpt till avveck-
ling.

1973 Läckor konstateras i äldre avfallstankar i Hanford
i USA. Publicering av en länge hemligstämplad upp-
följningsrapport till Wash-740 (se 1957) om reaktor-
olyckor framtvingas av kärnkraftkritiker (Wash-12 50,.

197 4 Indiens (fredliga) kärnladdning sprängs, vilket leder
till att Kanada begränsat sitt samarbete med Indien
och väcker en ny debatt om kärnvapenspridning och
kopplingar mellan fredliga kärnkraftprogram och
kärnvapen.
Närförlaggningsutredningen publiceras i Sverige med
riskdiskussioner kring kärnkraften. Utredningen som
hade en bakgrund i förslag om kärnkraftverk vid Vär-
tan i Stockholm (inspirerat av det amerikanska
Ravenswood-projektet i New York - 1962) avrådde
från lokaliseringar alltför nära stor befolknings-
centra.
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IAEA-konferens om regionala bränslecykelcentra
under internationell kontroll (jfr k946).
Rasmussen-rapportens första utgåva publiceras för
diskussion och kritik. Slutsatserna pekar på mycket
låg sannolikhet för stora olyckor - däremot stora
konsekvenser, om en olycka ändå skulle inträffa.
Statens Kärnkraftinspektion inrättas.

1975 Brand i kärnkraftverket Browns Ferry utlöst av
reparatör som lyste sig fram med stearinljus i en
kabeltunnel (I). Kritiker noterar detta som en ty-
piskt "osannolik" händelse.

1976 Villkorslagc.ii, Projekt Kärnbränslesäkerhet, Energi-
kommissionen i Sverige.
Nordiska strålskyddsbestämmelser klara (se 1969) .

1977 President Carters energipolitik med restriktioner
mot upparbetning, handelsrestriktioner riktade mot
kärnvapenspridning etc.
IAEA-konferens i Salzburg om kärnbränslecykeln
(nu bevakad av svenska politiker från olika partier

Sammanställningen gör inte anspråk på fullständighet utan vill

endast illustrera händelser, åtgärder, informationstillfällen,

debattstoff som tagits upp inför en större publik, eventuellt

stannat i en mindre krets av intresserade.

Sammanställningen antyder att mycket av relevant kritisk in-

formation har funnits till hands vid inånga tillfällen vilket

inte på något sätt får tolkas så att rätt och tillräcklig in-

formation i begriplig form, utan överdrifter av fördelar och

underskattningar av problem, mestadels funnits till hands

för beslutsfattare och en större allmänhet. Mycket av det

som tagits med här har dåligt eller inte alls behandlats av

svenska massmedier.
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Ingenjörsvetenskapsakademien Rj 1978:6 (Liber/Allmänna
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Holmberg, S.: Kärnkraften och 1980-talets politiska kon-
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och samhällsdebatt" efter symposium 1979-03-29. Holmberg
skriver bl a: "Andelen kärnkraftmoståndare började sjunka
efter valet 1976 från ca 55 procent omedelbart efter rege-
ringen Fälldins tillkomst till 46-49 procent ett år senare
i september 1977 och till ungefär 40 procent sensommaren
1977. Samtidigt ökade andelen kärnkraftförespråkare från
ca 25 procent strax efter valet till 35-40 procent i
slutet av 1978", Holmberg har jämfört opinionsundersök-
ningar från SIFO och Testologen. Vid symposiet illustre-
rade Holmberg en faktisk dämpning av kärnkraftdebatten i
dagspressen under sommarhalvåret 1978.

2. Ebbin, S., Kasper, R.: Citizen Groups and the Nuclear Power
Controversy. Uses of Scientific and Tecknological Informa-
tion (MIT Press, Cambridge, Mass, and London, UK, 1974).
Se även Patterson, W.C.: Nuclear Power, Penguin Books, 1976.

3. Upptakten till 1976 års valrörelse tydde på att kärnkraft-
frågan skulle komma att ta en stor plats i valrörelsen.
Analyser efter valet visade att kärnkraften inte avgjorde
valutgången och att det är korrekt att tala om att den
starkt "bidrog" till att beröva socialdemokraterna den
regeringsmakt, som partiet hade haft i 44 år. Se Holmoerg,
S., Westerståhl, J., Branzén, K.: väljarna och kärnkraften
(Liber, Stockholm 1977).

4. Industridepartementet 1970: Svensk atomenergipolitik, motiv
och riktlinjer för statens insatser på atomenergiområdet
1947-1970. Sid 182 yttrande den 24 november 1965 av dele-
gationen för atomenergifrågor: "I och med att den till-
verkande industrin nu visat sig i stånd att på kommersiell
bas åta sig leverans av fullstora atomkraftstationer har
ett av huvudmålen för den statliga atomkraftpolitiken upp-
nåtts." Sid 178 anslagsframställning av AB Atomenergi till
regeringen den 31 augusti 1965 med särskilt yttrande av
professor Hannes Alfvén, sedermera känd kärnkraftmot-
ståndare, som bl a skriver: "Under den senaste tiden har
läget på atomenergiområdet radikalt ändrats, bl a genom
att svensk industri i dag är kapabel att leverera färdiga
reaktorer. En omläggning av ? tomenergiarbetet i landet är
därför påkallad. Det är nödvändigt att en förutsättnings-
lös utredning görs av de arbetsformer som den nya fasen av
verksamheten bör få."
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5. Fri, R.W.: National Energy Programs and Plans of the
U.S.A. (IAEA, Salzburg 1977): "... we have launched
a major redirektion of our nuclear research program
to give far greater consideration to various nonproli-
feration implications... a systematic review of all
major nuclear fuel cycles...". Se även Thome, R.D.:
Nuclear Energy Policy Statement, April 21, 1977
(IAEA, Salzburg 1977).

6. Thunell, J.: Kärnkraften i en återvändsgränd? (CDL/
Ingenjörsförlaget 1977) sid 11. Marknadsproblemen för
kärnkraftindustrin blir tydligare efter 1977 och kan
avläsas bra i översiktsartiklar i Nuclear News, Mid-
March 1979 Vol. 22/No. 4, sid 35-50.

7. Lagerkvist, U.: Inga risker i dagens genforskning (Svensk^
Dagbladet 1979-02-04. Philipson, L.: De nya makthavarna
vilseför oss (om massmediernas presentation av DNA-forsk-
ningen, Dagens Nyheter 1979-12-22). Den internationella
behandlingen av DNA-forskningens säkerhetsfrågor har
kontinuerligt bevakats i t ex Science från det bekanta
utspelet av Paul Berg m fl i början av 1970-talet, då
forskarna själva tog upp säkerhetsdebatten. I Sverige
föreligger 1979 ett lagförslag om säkerhetsvillkor för
denna typ av forskning. I d^n föregående debatten har
jämförelser med strålskyddslagstiftningen förekommit.

8. Spiegel-Rösing, Ina/de Solla Price, Derek: Science,
Technology and Society. A Cross Disciplinary Perspective.
SAGE Publications (London, Beverly Hills) 1977.

9. Ulla Lindström, f d svenskt statsråd, personlig kommunika-
tion: "Påfallande lite relationer mellan forskare och
regeringen som helhet" ... under 1940- och 1950-talen...
"ingenting som tydde på att det var en säkerhetsfråga eller
hade att göra med hel.:, samhällets struktur..., det sköttes
som ett av ett antal ärenden inom handelsdepartementet."
Två andra socialdemokratiska politiker, Inga Thorsson och
Krister Wickman, talar om "misstag under 1960-talets teknik-
optimism" respektive att politikerna var otillräckligt in-
satta i kärnkraftteknikens problem (Inga Thorsson, person-
lig kommunikation, Krister Wickman, intervju i tidningen
LAND 1976-12-23). Enligt Ulla Lindström var "Erlander
alltid omgiven av forskare" i slutet av 1940- och början
av 1950-talet (professor Torsten Gustafsson i Lund, pro-
fessor Niels Bohr i Köpenhamn m fl). En "oavsiktlig mono-
polställning" på statsminsiternivå enligt Ulla Lindström.
Jfr f statsminister Tage Erlanders memoarer.
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10. En opretentiös översikt av intresseorganisationen kring
kärnkrafttekniken föreligger i ett examensarbete från
Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för Värme- och
kraftteknik (Borgström, P.: Kärnkraftsidans information
före och under kärnkraftdebatten). Se även Dawson, F.G.:
Nuclear Power, Development and Management of a Technology
(University of Washington Press, Seattle, London 1976)
och Simonnot, Ph.: Les Nucleocrats (Presses universitaires
de Grenoble 1978).

11. Politisk enighet om folkomröstning i kärnkraftfrågan i
april 1979, delvis framtvingad av reaktionerna på reaktor-
haveriet i Harrisburg, Pennsylvania.

12. Statsmakterna tycks endast indirekt (via företrädare för
kärnkrafttekniken) ha tagit del av t ex de stora inter-
nationella presentationerna vid konferenserna i Geneéve
1955, 1958, 1964 och 1971. I ännu mindre grad har man
försökt att följa och analysera en kontinuerligt pågående
fackdebatt om problem och risker. Enligt Ulla Lindström (9)
fick politikerna lyssna på kärnkraftföreträdarnas optimis-
tiska rapporter efter Genéve-konferenserna. Man grundade
sina beslut på i första hand de regelbundna anslagsfram-
ställningarna (Vattenfall, AB Atomenergi). Från mitten
av 1970-talet finns t ex inom Utrikesdepartementet en
särskild, aktiv bevakning av den internationella händelse-
utvecklingen på kärnkraftområdet. Vid den internationella
konferensen i Salzburg 1977 fanns svenska politiker från
olika partier med som observatörer, för första gången med-
vetet som kritiska lyssnare och iakttagare. Jämför AB
Atomenergi: GenSve-konferensen 1964, rapport över viktigare
resultat från de teknisk-vetenskapliga sessionerna.
Rapp nr S-327.

13. Se not 2. Även Novick, S.: Kärnkraften - en miljöfara?
Rabén & Sjögren 1971, (original 1969: The Careless Atom).
Strålningsbiologerna John Gofman och Arthur R. Tamplin
gick ut till offentligheten 1969-1970 med en intern kontro-
vers inom den amerikanska atomenergikommissionen rörande
tillåtliga stråldoser. Gofman, J.W.: Poisoned Power (Rodale
Press, Emmaus, Pa. 1971) och Tamplin, A.R. och Gofman, J.W.:
Population Control through Nuclear Power (Nelson-Hall,
Chicago 1970). Se även Dawson, not 10.

14. Utöver Genéve-konferenserna har ett otal internationella
och nationella konferenser, symposier m m varit offentliga
och i efterhand redovisats i rapporter (proceedings).
Internationella och nationella organ, industriorganisationer
etc har stått som arrangörer. För kärnkrafttekniken karak-
täristiska problem har behandlats, nästan självklart i en
anda av optimism och förhoppningar mot bakgrunden av det
"internationella uppdraget" att ta fram en fungerande,
lönsam teknik. Sådana huvudproblem är och har hela tiden
varit:
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a) att enorma energimängder måste kontrolleras
(olycksrisker),

b) att bomben redan fanns och att varningar för kärn-
vapenspridning hade givits till president Truman
redan före Hiroshima och Nagasaki,

c) att kärnklyvningar innebar frigörande av joniserande
strålning och

d) radioaktivt avfall var en ofrånkomlig slutprodukt.

Att de politiska instanserna inte noga följt och diskuterat
dessa problem kan bara förklaras med att kravet på mer och
mer energi hade en helt dominerande betydelse. Mot bak-
grunden av bomberna torde det också ha varit svårt att
direkt ifrågasätta ett fredligt program, men FN:s fadder-
skap över den nya tekniken motiverade knappast politisk
passivitet.

15. Carson, R.: Tyst vår (original: Silent Spring) utkom i
USA 1962 och i Sverige 1963. Fullt genomslag i organi-
serat miljömedvetande fick den knappast förrän mot slutet
av 1960-talet. Kärnkraftfrågan torde, mer än de kemiska
risl-er som Carson skrev mest om, ha bidragit till miljö-
rörelsens tillväxt och etablering, i varje fall i Sverige
men troligen också i en rad europeiska länder. Samtidigt
har kärnkraftdebatten för sin uppkomst och utveckling
varit beroende av miljörörelsen, som i Sverige hade ini-
tiativet i ett par år innan frågan blev partipolitisk.

16. Till detta kommer en rad argument om strukturell samhälis-
påverkan, om den avancerade tekniken som leder till ett
"polissamhälle", om etik och moral i naturhushållningen,
som i och för sig också angår tekniker men där de inte
anser sig speciellt utmanade som tekniker.

17. Om man endast ser till olyckor som inte skulle ha kunnat
inträffa någon annanstans och som beror på närvaron av
radioaktiva ämnen, brukar det hävdas att det i kärnenergi-
anläggningar, alla kategorier före 1965 inträffade 23
personskador och 8 dödsfall. Uppgifter från Sovjetunionen
föreligger inte. Trots snabbt utbyggd kraftverksdrift finns
inga nya, specifikt nukleära, dödsolyckor - i varje fall
inte akuta. Detta vanliga argument återfinns bl a hos
Rose, R./D0derlein, J.M. i boken "Kjernekraft og annen
energi" (Gr^ndahls hvitb^ker, Oslo 1974) .

18. Kågeson, P.: Stoppa kärnkraften! (Prisma Debatt, Stock-
holm 1973) Lohman, H.: Kärnkraft mot folket (artiklar från
1973 och senare utg. av Miljöförlaget, Uppsala 1976) .
Bland de tidiga debattörerna i Sverige var det tydligt att
svårigheterna var stora att analysera säkerhetstekniska
problem. Kågeson ger sig in på ämnet - en undran kan vara
på sin plats varför så lite av den säkerhetsorienterade
amerikanska debatten har översatts och givits ut i någon
populär form. Har bokförlagen sovit? Är de i gott säll-
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skåp - 1979 visas filmer på TV om bl a Daniel Ford och
andra inom Union of Concerned Scientists som försökte ta
nappatag med den stora amerikanska atomenergikommissionen
- och lyckades. Efter 10 år var massmediaintresset stort
nog! Filmen "Kina-Syndromet" tar också upp gamla "nyheter".

19. Robin et al: Energie Atomique et Relations Publiques.
IAEA, Geneve 1971.

20. Delcoigne, G.: Education and Public Acceptance of Nuclear
Power Plants. ENS/ANS International meeting on Nuclear
Power Reactor Safety, Brussels 1978 samt artikel: EPRI
Journal, July/August 1978.

21. Skogmar, G.: Atompolitik. Sambandet mellan militärt och
civilt utnyttjande av atomenergin i amerikansk utrikes-
politik 1945-1973. Doktorsavhandling, Lund Political
Studies, 1979.

22. Nicols, K. Guild (OECD): The de-institutionalisation of
technical expertise, Conf. "Scientific Expertise and
the Public", Oslo 1979.

23. Novick, S.: Kärnkraften - en miljöfara? Rabén & Sjögren,
Stockholm 1970, sid 28.

24. Goldschmidt, B.: The Atomic Adventure. Pergamon, London/
Macmillan, New York 1964. Original: L'Aventure Atomique,
Paris 1962.
Lewis R.S., Wilson, J.: Alamogordo Plus Twenty-Five Years.
Viking Press, New York, 1971.
Seaborg, G.T.: Man and Atom. Dutton, New York, 1971.

25. Conant, J.B.: A Sceptical Chemist Looks into the Crystal
Ball. Chemical & Engineering News, Vol. 29, No. 38, 1951.

26. Tamplin, A./Gofman, J.: Population Control through Nuclear
Pollution. Nelson-Hall Publ., Chicago 1970
Kritiker som Dean Abrahamson nämns i sammanhanget med
respekt även av kärnkrafttekniker.
Gofman, J./Tamplin, A.: Poisoned Power. The Case against
Nuclear Power Plants. Rodale Press, Emmaus, Pa. 1971.

27. Hedgran A., Lindell B.: On the Swedish policy with regard
to the limitation of radioactive discharges from nuclear
power stations: An interpretation of current international
recommendations. Statens Strålskyddsinstitut, Stockholm 1971

28. Wash - 740: Theoretical Possibilities and Consequences of
Major Accidents in Large Nuclear Power Plants. Washington
1957.

29. Curtis, R./Hoagan, E.: Perils of the peaceful atom - the
myth of safe nuclear power plants. Doubleday & Co., New
York, 1969. (Enligt professor Bo Lindell vid Statens
Strålskyddsinstitut kännetecknas boken av "känsloladdat
språk och lättvindig citatteknik").
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30. Seaborg, G.T.: Summary of the Third United Nations
International Conference on the Peaceful Uses of
Atomic Energy. Geneve 1964. Se AB Atomenergi: Genéve-
konferensen 19G4. AE-rapport, S-327.

"Vi har uppnått ekonomisk kärnkraft i begränsade men
viktiga områden. Jag tror att denna konferens markerar
början på kärnkraftåldern. Vi kan nu förutse slutet på
ett spektrum av energibrist, som har hemsökt världen
sedan början av den industriella revolutionen. Efter-
hand som kärnkraftteknologin går framåt, tror jag att
vi kan tillhandahålla tillräckligt med energi i fram-
tiden för världens alla folk - energi som är avgörande
för förjagandet av hunger, fattigdom och rädsla för
framtiden." (Förf.:s översättning).

31. Armfelt-Hansell ö.: Amaryllis i atomspill. Magelungen
en samvetsfråga för envar. Tidningen Vi nr 29/30, 1963.

32. Rydell, N. m fl: Yttrande efter granskning av Marviken-
reaktorns värmetekniska funktioner. Maj 1964, AB Atom-
energi teknisk PM (stämplad konfidentiell).

33. Kågeson, P.: Stoppa kärnkraften! Prisma Debatt, Stockholm
1973.

34. Regeringsproposition 1975:30, Energihushållning m m.

35. I viss utsträckning återges kommentarer, som bedömts tämli-
gen representativa för olika åsiktsinriktningar, i komman-
de avsnitt. Även om kommentarerna kan vara nog så intres-
santa, är det lätt att de mest kategoriska eller lustiga
överbetonas. Därför används direkta citat här mycket
sparsamt.

36. En översikt Wolff, J.: Technische Regelwerke fiir thermische
Kraftwerke in internationaler Sicht. (UGB Kraftwerktechnik,
November 1978) sätter denna utveckling i ett större samman-
hang. På svenska finns Wredberg, L.: Säkerhetsrelaterade
reaktorkonstruktionsnormer (Statens Kärnkraftinspektions
Reaktorsäkerhetsstudie 1977) .

37. Enligt ICRP (Internationella Strålskyddskomnu.Tsionen Publ
no. 9 § 52. Utvecklingen skildras i Lindell, u., löfve-
berg, S.: Kärnkraften, människan och säkerheten (l:a uppl.
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rad 2:a upplaga har utgetts 1974).

38. Punkten b) uppfattas som synonym med "reaktorsäkerhet",
eftersom kärnkraftreaktorn är den del av bränslecykeln
som svenska tekniker hittills sysslat mest med.

Det visade sig svårt att genomföra sådana direkta kopp-
lingar mellan område och tidskrift. Enkätfrågan har där-
för i stället utnyttjats för att få fram omnämnanden av
tidskrifter, som någorlunda regelbundet läses av de till-
frågade.
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39. Tidskriften har rer och nier övergått till att spegla
politiska frågor, affärs- och ekonomifrågor m m mot
bakgrund av kärnkrafti^battens effekter. Tidskriften
har en internationellt mycket stor spridning bland
kärnkraftfolk och erergiexperter (energipolitik) och
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40. Nuclear Engineering Lärde liksom Atomwirtschaft vilja
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tekniskt inriktade på kärnkraftens ekonomiska och
miljömässiga tillförlitlighet och båda har en skeptis.
till kritisk inställning gentemot kärnkraftdebatten oc'->
dess innehåll.
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ämnen i form av artiklar från kärnkraftforskare cch
-tekniker. Bada huller sig till naturvetenskaplig.* och
tekniska bedömningar och tar sällan upp de bredrr^ värc"̂ -
debatterna. Ny Teknik har först på allra senarte tid xi
börjat ägna ator uppraärksamhet åt kärnkraftfrågan, d^ln
i form av fackbevakning men främst på debattsidor. En
jämförelse med tidigare år för My Teknik orh Te1: r. i al-
Tidskrift visar att de klart ålagt sig en form av rsjS!•-
censur i förhållande till en ifrågasatt teknologi.(Voc Zf>)

43. övriga omnämnanden: D^r Maschinenschade (2), Brennstoff
Wärme Kraft (2) , ?owar Engineering, !TRC-:.af ornat ion, ilern-
energie, Brown Boveri Mitteilungen, Combustion, Atomnajr.
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44. SFS 1977:140 (Villkorslagen) omprövar; undrr nv politisk
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stiftning som a/u;'ivi - r>y£c.o.

45. KBS ~ KärnBränsleSäkerhet, en studio inon kärnkraft-
industrin för a";t visa enhändertagnnde och slut 1.1 g för-
varing av radioakti\t av fal.T.

46. Wargo, J.R.: Present Emergency Core Cooling Codes c.̂ en
Conservative. LOFT P.a&nl'^a to Influence r,CC£ 'vale Review
(LOFT = Lorss or l̂u-':1 r7ert r̂ .pe:".4.Tient, ett G:O/;. ameri-
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48. Wash-1400. Reactor Safety Study - Washington 1975. Den
s k Rasmussen-rapporten. Problemen med riskbedömning
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sionen 1978 med utgångspunkt från Wash-1400 (Bergqvist,
Hansson, Rootzén, Torisson: Hur säkert kan man veta något
om olycksrisker i komplicerade tekniska system? DsJ 1973:1?
Riskvärdering). Den amerikanska kärnkraftinspektionen har
också gjort en kritisk studie av Wash-1400 och kommit fram
till en försiktig syn på de riskbedömningar för kärn-
kraften som finns i Rasmussen-rapporten (USNRC: Risk
Assessment Review Group Report, Sept. 1978, NUREG/Cr-O400).

49. Närförläggningsutredningens slutrapport: Närförläggning
av kärnkraftverk. SOU 1974:56.

50. mrem - millirem, 1/1000 rem, enhet för stråldos. Natur-
liga stråldoser i Sverige ligger på i genomsnitt 100 mrem
per år. Bestämmelserna för kärnkraftens normaldrift har
satts så att stråldoser till individer bland allmänheten
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"Radiation Protection - Recommendations in the Nordic
Countries", utgiven av de nordiska strålskyddsinstituten
1976: "Present experience indicates that the actual
maximum individual whole-body doses expected to result
from normal operations of nuclear power stations are in
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51. Debatten har belyst att det inte är omöjligt att använda
reaktorplutonium till visserligen dåliga men ändå farliga
och radioaktivt smutsiga terrorvapen. En tekniker formu-
lerar sig så här: "Kan militärerna använda reaktor-
plutonium, då har vi underskattat problemet."

52. Som kritiker (internt) av såväl organisation som teknik
i Marviken-projektet (Se not 32) .

53. Mol - internationell upparbetningsanläggn.ing för använt
reaktorbränsle, belägen i Belgien.

54. Holmberg, S.: Pressen och kärnkraften. En studie av nyhets-
förmedling och debatt i 20 tidningar under 1976 års val-
rörelse. (Statsvetenskaplig Tidskrift, Häfte 4, 1978).

55. Energikommissionens slutrapport: SOU 1978:17.

56. En genomgång av kärnkraftartiklar i den numera nerlagda
Teknisk Tidskrift visar att man i det längsta undviker att
ta upp en kritisk debatt eller att spegla den debatt som
pågår på andra håll. Tekniska frågor behandlas, i huvud-
sakligen sedvanligt positiv anda, av personer inom branschen

57. Vissa medgivanden i den riktningen har senare gjorts av
NRC:s ledning innebärande att man kritiserat den egna för-
mågan att ställa de rätta tekniska frågorna under de kri-
tiska timmarna.(Not fl).
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High Active Nuclear Fuel Waste. DsJ 1978:17, "A Critical
Review of the Nuclear Fuel Safety (KBS) Project on Final
Disposal of Vitrified High Active Nuclear Fuel Waste".

59. Taylor, T., Willrich, M.: Nuclear Theft: Risks and Safe-
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60. USAEC General Design Criteria kom 1967 med de fundamentala
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62. IIASA-institutet i Laxenburg, Österrike (International
Institute for Applies Systems Analysis) med arbeten av
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\

Lakrester

SYMBOLFOmOAWNCA".:

s särskilda arbetarakyddBproblen

: utsläpp av radioaktiva amen
under normal drift

: risk för »tor olycka med betydande
utsläpp av radioaktiva amen

s militärt Intressant taknlk

Figur 1: Bränslecykeln för lättvattenreaktorer med angivande av
hälso- och miljörisker. I figuren har också lagts in tänkbara av-
vikelser från en fredlig till en militär produktion. I kärnvapen-
sanntanhang känslig teknik har markerats med ett utropstecken. Figuren
har sammanställts på underlag från Statens Strålskyddsinstitut och
Svensk Kärnbränsleförsörjning AB (SKBF).
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Kokvattenraaktorn (B WR)

Fuklavskiljarc

Tar omhand de sisu fukuesterna hos
angin.

Angscparaior

I angseparalorerna befrias angan f r i n

lillopp fot Inga
l ) f l firms fyra rller fler utlopp, över
1000 kg inga per sekund lämnar leak-
torn Ångans temperatur i i ca 280 °C.

Inlopp for malarvdten

Varje sekund stiomnwr det in lika
myckel vallen t reaktorn som det
strömmar ut angå t i l ! turbinen.

Reiktortank

Tanken ar ca 20 m hog och (> m bred.
Tankvaggen area 13 an tjock.

Brjimkeleriwiit

t en kakvattenreaktor kan del finnas
400 600 bränsleelement De i r titt-
sammans varda over 100 miltoner kro-
nor

Styrslav

I en kokvattenreakior kan det finnas
100 150styrstavar.

lluvvdcirkulaliompump
Vatten tas frän den s k fallspalten
och pumpas in i reaktorns bollen
igen. (Reaktorns effekt reglerat med
hjälp av dessa pumpar).
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Figur 2 a: överst en kdkvattenreaktor
BWR med (antydd) en av fyra huvudcir-
kulatianspunpar (externa, t ex i Bar-
sebäck) . Därunder en kokvattenreaktor
med Interna huvudcirkulationspunpar
infästa i reaktorns botten (ex Fors-
mark) . Den senare konstruktionen till-
kom före den allmänna kärnkraftdebat-
ten och motiverades av en fackdebatt
om ett tänkbart brott på en yttre hu-
vudcirkulationskrets och därav följan-
de kylraadelsbortfall samt risk för härd-
smältning.
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Kokvattenreelrtocn(BWR)

R t d t t o r t e f s h t n i *

Tjänstgör som stråbkydd och tryck
upptagande rum.

ions utfywinci

Del tom finn» inr anför reaktorinne-
ilutningen del» i elt tom och ett vått
utrymme. Det torn InneMller b l i
reaktortanken, huvudcirkulationspum-
ptma och Myrdon.

Vitt utrymme!
Innehåller nedblåtningsrör och kon-
denationtbasting. \

NfdMana«K6f och koodensMion»-

Anfi (rån torrt utrymmet kan ström-
m» till kondensationsbasaangen via
deua ror. Bassängen innehåller några
tuien ton vatlen.

SkatveniB

Alla ledningar som gar genom inneslut-
ningens vägg (skalet) har en inre och
en yttre ventil. Med dess* går det att
isolera (* stänga av) inneskitningen.

TryckvatMnrMktorn(PWR)

Roktorbyoudens v % ock tttktor-
mneshniimg
I en PWR aammanfaller iltu.

Alla ledningar sum går genom inneslut-
ningens vägg (skalet) har en inre och
en yttre ventil. Med detta går det att
isolera (= slänga av) inneslutningen.

Anggmwaw

Ornat HUM

Figur 2 b: Reaktorbyggnaden för kokvattenreaktor respektive
trycikvattenreaktor. Illustrationer ur Vattenfalls "Så funge-
rar en kärnkraftstation".
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BWR - Boiling Water Reactor

I reaklortanktn finns reaktorns
bränsle — uranet — i form av
bränsleelement. Virmeutvecklingen
i bränslet kan Undras med hjälp av
styrslavar och varvtalet hos huvud-
cirkulationtpumptrna. Bränslet kyb
med vatten tom strömmar förbi Karnte»Mor m*t
bränsleelementen.

Kylmediet - vattnet
- b l i r at varmt att det
kokar. Dm *aai rnn
bildat ger ut genom
ledningar i reaktortan-
ken» övre del.

Reektorttnk

Den heta strömmen av Ing» ntr turbi-
nen och avger sin energi till turbinen»
rotor son böriv itt rotera med upp
tiU 3000 vin per minut.

kan
var» 6 it, ter til »ti reaktorhärden flr
tilrickligkyinmg.

Vattmt matat ht i raaktortaakaa fcjta
av tn pump. Vattnet kattas mttwrn-
ten.

Når ångan har pamrat turbinen ttronv
mar dm in i en kondens*. Dir kyl»
taata av kyWitmet. Mm kommet frtn
htvtt Ångan övergår dl i vattm. Detta
vattm kalai konätnmt.

PWR - PnMurizwlWttarReaKtor

I reaktortanken finn» reaktorn»
bränsle — uranet — i form av
bränsleelement. Varmeutvecklingen
i braatlet kan Undras med hjälp av
slyrtlavar och ktmlktmcentrmionen
i reaktorvattnet. BräMlet kyl» med
vatten, tom strömmar förbi brUnsle-

tUrnreektor med

I Inajtnentom atneierM (ablnt)
å D f k

j
ånaa. Det «imu vittnet frtn reaktorn
strömmar i tuber och föranfar vattnet
pa andra tidtn.

Vattnet i reaktorn har
•I bogt tryck att dit
IBM kokar. Men det
blir Indi vamt, n*»-
un 320 *C Innan det
pumpat vidaai.

* y r
•»v

utrustning

Den hett strömmen tv ånga nar turbi-
nen och avger tin energi tiB turbinens
rolor <om börjar att roten med upp
till 3000 varv per minut.

Anfturbin med
utrustning

I

Huvuddrkulatkmtpumpen pumpar in
vittnat UD reaktorn igen.

Vattnet mitts in i anggtnerttorn igen
av en pump. ' ttnet kalla» mutnmt-
ten.

NHr ångtn har pasatrat turbinen ttrorn-
mar den in i en kondennt. Dir kyb
ångan av kylvatten, tom kommer från
havet. Ångan överger dl i vatten. Delta
vatten kallas konätnmt.

* Xokvatten- respektive
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Lasbestämelser

Hormer

Atonic Energy Act

10 CFR 2 - mles of Practice
10 CFR 20 - Radiation Protection

10 CFR 50 - Daslqn Criteria
Final Acceptance Criteria

10 CTR 51 - Environmental Protection

10 CFR 100 - Siting Criteria

National Bivlroowntal
Policy Act

Regler

Ragulatoxy Guides f ran the NSC
Office of Standards

ASME Sect.II
Sect.Ill

Sec t .»

*

ANSI

Qfc- Manual
Rile» t. Constriction of Nuclear
Pomr Planta Ccnponents
Mies far Inservloe Inapsetl
Nuclear Power Planta Oanfcnc

on of
nti

Standard Rnrlev Plan fran the NIC
Division of Technical review

Standard Technical Specification

Figur 4: Det amerikanska normsystemet. Se not 22.
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X. FÖRKORTNINGAR

AEC - Atomic Energy Commission, USA:s atomenergimyndighet till
1975. Se NRC.

AKA - Svensk utredning om kärnkraftavfall. SOU 1976:30-31.

ANS - American Nuclear Society, professionell sammanslutning
av (1978) minst 12 000 ingenjörer, forskare, lärare m fl
som arbetar för utveckling av kärnkraftindustrin. Även
icke-amerikaner har tillträde.

ASME - American Society of Mechanical Engineers. Amerikansk
sammanslutning av ingenjörer inom mekanik.

BWR - Boiling Water Reactor, kokvattenreaktor.

CDL - Centrala Driftledningen, samarbetsorgan för svensk kraft-
industri.

CFR - Code of Federal Register, amerikansk förvattningssamling
i vilken tvingande säkerhetsnormer återfinns.

DNA - deoxyribonukleinsyra, bäraren av arvsmassa. Bokstavskom-
binationen återkommer inom en rad grenar av s k genetisk
ingenjörskonst.

ECCS - Emergency Core Cooling, härdnödkylning.

IAEA - Internationella Atomenergiorganisationen i Wien (Inter-
national Atomic Energy Agency), FN:s specialorgan för
fredlig kärnenergi och för övervakning av avtalet mot.
spridning av kärnvapen- Se NVT.

ICRP - Internationella strålskyddskommissionen (International
Commission on Radiological Protection).

IEEE - Uttalas vanligen "I Trinxe E". Institute of Electrical
and Electronics Engineers. Utgivare av normer och krite-
rier för dessa teknikområden.

INFCE- Internationell studie för bedömning av kärnkraftens bräns-
lecykel. International Fuel Cycle Evaluation. Startade
1977.

IRPA - Internationell strålskyddssammcnslutning. International
Radiation Protection Association.

KBS - KärnBränsleSäkerhet - projekt, drivet av svensk kraft-
industri för att visa "säkra" metoder för hantering av
utbränt reaktorbränsle och förvaring av högaktivt avfall
(från 1976) .

KWU - Kraftwerksunion, västtyskt reaktorföretag.

LOCA - Loss of Coolant Accident, olycka efter förlust av kyl-
medel.
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LOFT - Loss of Fluid Test reactor, amerikanskt fullskaleexperi-
ment för studier av kylraedelsförlust, risken för härd-
smältning och förutsättningarna för fungerande härdnöd-
kylning.

MAH - Maximalt Antaget Haveri. Teknisk term för bedömning av
mest ogynnsamma risksituationer i kärnkraftverk.

MHB - HHB Technical Associates. Initialer från Gregory C Minor,
Richard B Hubbard och Dale G Bridenbaugh, tre kärnkraft-
tekniker som har "hoppat av" "Från General Electric. Grup-
pen anlitades 1978 av den svenska energikommissionen.

mrem - millirem, enhet för stråldos (se not 47).

NPT - Non-Proliferation Treaty. Icke-spridningsavtalet.

NRC - Nuclear Regulatory Committee. Efterträdare till AEC när
det gäller kärnkraftteknikens säkerhetsfrågor.

OKG - Oskarshamnsverkets Kraftgrupp AB. Driver kärnkraftreak-
torerna Oskarshamn 1 och 2.

PWR - Pressurized Water Reactor, tryckvattenreaktor.

QA - Quality Assurance, kvalitetssäkring. Tekniskt administra-
tivt system för tillförsäkrande av eftersträvad kvalitet
i material och konstruktioner.

QC - Quality Control, kvalitetskontroll. Kontroll av att efter-
strävad kvalitet har uppnåtts. Särskilda regler för QA
och QC finns.

SA - Statens Anläggningsprovning.

SKBF - Svensk Kärnbränsleförsörjning AB, samarbetsorgan för
kraftindustrin.

SKI - Statens Kärnkraftinspektion.

SSI - Statens Strålskyddsinstitut.

STF - Säkerhetstekniska föreskrifter.

TMI - TMI-2, Three Mile Island, kärnkraftverket vid Karrisburg.

TT - Tidningarnas Telegrambyrå.

VGB - Technische Vereinigung der Grosskraftwerksbetrier e.V.
Sammanslutning för innehavare av stora kraftverk.


