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Olja ho skiter ner
båjolaå lufta
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Dä spraka så gött
å varnt ble dä
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SUMMARY

What happens if a reactor accident occurs? Can victims of a nuclear accident be
compensated for losses? The rights of a victim of a nuclear accident to be
compensated for losses are governed by international conventions. These conventions
make the licensee of a nuclear plant stricly liable. However, the maximum amount of
compensation is limited. In Sweden the total liability of the plant-owner is maximized
to 1.2 million Swedish Crowns, that is 0.02 öre/kWh.

After the accidents of Harrisburg (1979) and Chernobyl (1986), it has become clear
that the amounts of the various conventions are not at all sufficient to cover the
damages caused by such an accident. In spite of these facts, there are a large number
of reliable sources, who think that the insurance costs are negligible in the cost of
production. A cost-benefit analysis based on a study performed by Ottinger et al. in
"Environmental Costs of Electricity" is therefore adopted to derive the costs of the
external effects of nuclear plant operation and from releases to the environment during
operation.

The environmental externality costs of Swedish nuclear power plant operations are in
this report estimated to 18.3 öre/kWh. This figure can be compared to the insurance
cost, which for the present is 0.02 öre/kWh. The "real" insurance cost including the
external effects is calculated to approximately 1.12 billion Swedish Crowns! That is
900 times larger than the insurance premium, which the licensee of a nuclear plant
faces!
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1.1

INLEDNING

Bakgrund

En av 90-talets viktigaste samhällsfrågor är frågan om kärnkraftens framtida använd-
ning i Sverige. Detta omdebatterade ämne har mycket omfattande sysselsättnings-
mässiga, säkerhetsmässiga och miljömässiga aspekter, samt är även starkt emotionellt
laddat.

Ett kärnkraftverk påverkar vid normal drift1 omgivningen i begränsad utsträckning,
då nästan all radioaktivitet är instängd i bränslet. Utsläppen görs så små som det är
praktiskt möjligt och rimligt. De övervakas kontinuerligt och ligger vanligen långt
under gränsvärden för tillåtliga utsläpp. Vid ett reaktorhaveri kan det bli stora utsläpp
av radioaktiva ämnen, vilket innebär att djur och människor i närområden får direkta
skador (dödsfall, strålsjuka m m). Utsläppen kan spridas och påverka liv och livs-
betingelser över stora områden för avsevärd tid framöver. Kärnkraftens säkerhets-
problem hänger alltså samman med de radioaktiva klyvningsprodukterna. Det grund-
läggande säkerhetskravet är att dessa ämnen måste hållas isolerade från omvärlden till
dess att de avgett sin strålning. Ansvaret för att kärnavfallet ges en säker hantering
och slutförvaring åvilar innehavaren av kämkraftreaktor, dvs i Sverige kraftbolagen,
Vattenfall, Forsmarks Kraftgrupp AB, OKG AB samt Sydkraft. Dessa företag har gått
samman och bildat Svensk Kämbränslehantering AB, (SKB), vilka sköter avfalls-
hanteringen.

Riskerna med kärnkraft tillhör således ett av de stora och svåra debattämnena.
Skräckmålningar saknas inte och inte heller lugnande besked. I denna ovisshet ställs
allt oftare frågor såsom:

- Vad händer om en kärnkraftskatastrof inträffar?

- Hur skyddas allmänheten?

- Finns det försäkringar som ger ett ekonomiskt skydd?

- Kan ett modernt kärnkraftverk försäkras?

I och med att kämkraftsindustrin redan från början har ansetts utgöra en farlig verk-
samhet som vid en olycka kan komma att beröra flera länder, ansågs det som naturligt
att nationella lagar och internationella konventioner skulle precisera på vilka villkor
kärnkraftsindustrin skulle tillåtas. Det regelverk av lagbestämmelser och säkerhets-

1 Normal drift omfattir alla tillstand »om anläggningen genomlöper under planerade förhållanden.
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föreskrifter som byggts upp är resultatet av ett samarbete på internationell basis
mellan politiker, myndigheter, kämenergiindustrin och inte minst
försäkringsindustrin.

1.2 Problemformulering

I debatten dyker det då och då upp påståenden om att kärnkraften skulle vara subven-
tionerad genom att premierna för den ansvarsförsäkring som kärnkraftföretagen enligt
lag är skyldiga att ha är alltför låg. Påståenden såsom att kärnkraftverk inte går att
försäkra eller att skador på våra hem efter en kärnkraftsolycka inte skulle ersättas på
grund av undantag i hemförsäkringsvillkoren är vanliga.

Det innebär svårigheter att bedöma skäliga premiesatser för atomförsäkring, då
statistisk erfarenhet av skadefrekvens och skadestorlek nästan helt saknas för svenska
kärnkraftverk. Olika säkerhetsstudier fastslår entydigt att sannolikheten för en
allvarlig skada är ytterst liten. Man kan emellertid inte helt utesluta att en katastrof
kan inträffa. De stora värdena under risk, uppbyggnaden av skadereserver samt oviss-
heten kräver sitt pris.

Frågan återstår: Hur hög bedöms kärnkraftens "fullständiga" försäkringskostnad vara?
Med fullständig menas en värdering grundad på kostnaderna för de externa effekterna
till följd av driften vid ett kärnkraftverk, med eller utan härdhaveri.

1.3 Syfte

Huvudsyftet med denna uppsats är art beräkna den "fullständiga" försäkringspremien,
samt att jämföra den med den faktiska premien, såsom den framgår av de
konventions- och lagregler som reglerar det atomansvar som åvilar innehavaren av en
reaktor.

1.4 Avgränsningar

Analysen omfattar enbart svenska kärnkraftverk, dvs Oskarshamns-, Barsebäcks-,
Ringhals- samt Forsmarksverken.

För ett kärnkraftverk, liksom för varje annan atomanläggning, tecknas normalt för-
säkringar av två slag, dels ansvarsförsäkring som täcker skador på tredje man, dels
egendomsförsäkring som täcker skador på själva anläggningen. Den sistnämnda för-
säkringen kan enklast beskrivas som en konventionell brandförsäkring utökad med det
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skydd som villkoren i en åsätt reaktorklausul i försäkringsbrevet ger. Sakförsäkringen
kommer i och med detta inte att tas upp inom ramen för denna analys.

I och med att statistisk erfarenhet av skadefrekvens och skadestorlek nästan helt
saknas för svenska kärnkraftverk, det vill säga uppgifter som är av yttersta vikt vid
denna typ av undersökning, så grundar sig beräkningarna på uppgifter från tidigare ut-
förda undersökningar, främst amerikanska. Ett antagande om jämförbarhet med
svenska förhållanden görs därmed för att kunna genomföra analysen på svenska kärn-
kraftverk.
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2.1

HISTORISK ÅTERBLICK

Var kommer kärnkraften ifrån?

Kärnkraften grundas ytterst på Albert Einsteins fantastiska ekvation E=mc 2 , som be-
tyder att all materia kan omvandlas till energi. Närmare bestämt lika mycket som
materiens vikt gånger det ofantliga tal som är ljusets hastighet gånger sig själv. Det
innebär att 1 kilo materia motsvarar cirka 25 miljarder kWh!2 Det är lika mycket
energi som vi får om vi eldar 3 miljarder kilo kol! I verkligheten kan vi bara om-
vandla ungefär en tusendel av materiens massa till energi i våra kärnreaktorer, vilket
ändå gör kärnkraften till det hittills effektivaste energislaget.

2.2 Det var så här det började...

Otto Hann, Lise Meitner, Otto Frisen och Niels Bohr är forskare som på ett eller
annat sätt bidragit till människans steg in i atomåldem. Engelsmannen Ernest
Rutherford visade vägen 1919, genom att visa att atomkärnan inte är den minsta en-
heten.

Hahn och Meitner arbetade under 1930-talet på Kaiser Wilhelminstitutet i Berlin. På
hösten 1938 (tjugo år efter Rutherfords upptäckt) lyckades Otto Hahn vid neutron-
beskjutning av uran klyva en atomkärna av grundämnet uran-235 mitt itu. Hahn
rapporterade sin upptäckt till Lise Meitner, som vid den här tiden samarbetade med
sin systerson, Otto Frisch, vilken arbetade i Köpenhamn hos den store atomfysikern
Niels Bohr.

Urankäman hade delats i två ungefär lika stora stycken, och likheten med den
klyvningsprocess genom vilken bakterier förökar sig fick dem att använda uttrycket
fission (kärnklyvning). En urankäma består av mer än 230 smådelar, vilka hålls ihop
av starka krafter. I och med att uranatomkärnan hade kluvits i två lika stora delar
måste en del av denna energi frigöras. En enorm energikälla hade öppnats.

Niels Bohr tog del av upptäckten och träffade senare italienaren Enrico Fermi.3 Till-
sammans konstaterade de att detta var framtidens energikälla, då värmen som
frigjordes vid klyvningen kunde användas till att hetta upp vatten till ånga. Den vidare
forskningen ledde till utvecklingen av kedjereaktioner, som innebär att de vid klyv-
ningen frigjorda neutronerna i accelererande takt får klyva nya urankämor under ut-
lösande av allt större energimängder. Vetskapen om de stora energimängder som

2 1 kWh är ungefär den elenergi som förbrukas i en elektrisk kokplatU under 1 timme.
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utlöses vid en kedjereaktion väckte tankarna på att utnyttja den för produktion av
elenergi.

En förutsättning var emellertid att man kunde styra reaktionen så att antalet
klyvningar blev begränsat och konstant per tidsenhet.

Den förste att lyckas med detta var den tidigare nämnde Enrico Fermi. Sommaren
1939 började han an bygga en reaktor under en idrottsplats i Chicago. Tre år senare
startade han världens första reaktor. Denna reaktor hade inga likheter med dagens
moderna anläggningar, annat än att det var samma sorts kedjereaktion som i dagens
reaktorer. I och med att gåtan med hur man skulle kunna kontrollera en kärnreaktion
var löst, öppnades vägen för den fredliga användningen av kärnenergin.

2.3 Utvecklingen i Sverige

Redan på 1950-talet fanns två forskningsreaktorer i Sverige; Ingenjörsvetenskaps-
akademins (IVA):s försöksstation i närheten av Tekniska Högskolan i Stockholm, och
AB Atomenergis anläggning i Studsvik.

Omedelbart efter 1955 års Genévekonferens om kärnenergins fredliga användning,
startade det svenska kärnkraftprogrammet, som från början var produkten av ett sam-
arbete mellan de främsta politiska partierna, industrin och elföretagen. Utvecklingen
koncentrerades till en början på tungvattenreaktorer med naturligt uran som bränsle,
vilket ledde till Ågesta- och Marvikenprojekten. Ågestareaktom togs ur drift efter tio
års goda driftserfarenheter (1964-1973), då kostnaderna ansågs för höga. Marviken-
projektet lades ner 1970, av tekniska och ekonomiska skäl.

De reaktoranläggningar som nu är vanligast förekommande i världen (åttio procent av
världens kraftreaktorer) är s k lättvaaenreaktorer. I dessa utgörs bränslet av anrikat
uran4, och vatten används som kylmedel. De är av två typer, kokarreaktorer
(BWR=Boiling Water Reactor) och tryckvattenreaktorer (PWR=Pressurized Water
Reactor).51 Sverige finns PWR i Ringhals 2-4 och BWR i de övriga kärnkraftverken.
Skillnaden mellan dessa två typer av reaktorer är i huvudsak att i BWR kokas vattnet i
härden och ångan går direkt till turbinerna (primärkrets), medan ångan i PWR alstras
i en separat ånggenerator (sekundärkrets). Lättvattenreaktorns utveckling påbörjades i
USA efter andra världskriget, medan man i Sverige började intressera sig för denna
typ av reaktor under 1960-talet, bl a till följd av deras kommersiella genombrott i

3 Enrico Fermi fick Nobelpriset år 1938 för sin upptäckt att långsamma neutroner kan alstra energi
vid kimldyvning.

4 Anrikat uran-uran där hallen klyvbart uran höjts från 0.7 % till 3 %.
5 Camilleri (1984).
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USA och av möjligheterna att säkra tillgången till anrikat uran genom
långtidskontrakt.

1965 beställde Oskarshamnsverkets Kraftgrupp AB (numera OKG AB) en anläggning
med kokvattenreaktor av svensk konstruktion från ASEA. Detta blev Sveriges första
kommersiella kärnkraftverk och togs i bruk 1972. Det följdes av att Statens Vatten-
fallsverk 1968 kontrakterade två aggregat för Ringhals kraftstation, en kokvatten-
reaktor från ASEA och en tryckvattenreaktor från Westinghouse. OKG och Sydkraft
köpte 1969 ytterligare två kokvattenreaktorer från ASEA.6 Numera finns tolv kärn-
kraftverk i Sverige (tabell 1):

Tabell 1 Sveriges kärnkraftverk

Aggregat

Oskarshamn 1
Oskarshamn 2
Oskarshamn 3
Barsebäck 1
Barsebäck 2
Ringhals 1
Ringhals 2
Ringhals 3
Ringhals 4
Forsmark 1
Forsmark 2
Forsmark 3

Total effekt

• MW (megawatt) =

Effekt (MW)*

462
630
1180
615
615
780
840
960
960
1005
1006
1192

10 245

1.000.000 W = 1.000 kW

Idrifttagningsår

1972
1974
1985
1975
1977
1976
1975
1981
1983
1980
1981
1985

Kalla: Faktahäftet "Kimknft" utgivet av Sydknft AB, 1992

I början av 1970-talet presenterade kämkraftföretagen planer på en omfattande
kärnkraftsutbyggnad. Kärnkraftens omfattning och utbyggnadstakt blev föremål för
intensiva politiska diskussioner, och kärnkraftsfrågan fick stor betydelse i 1976 års
valrörelse. En kommission tillkallades av den nya regeringen för att utarbeta förslag
till energipolitikens utformning fram till 1990. I energikommissionens betänkande

6 Pershagen (1986).
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rekommenderas ett kärnkraftprogram med 12 aggregat, vilket också blev regeringens
förslag i den energipolitiska propositionen som lades fram i mars 1979.7

I samma månad inträffade haveriet i Three Mile Island 2 (TMI), vilket är beläget
cirka 16 km utanför staden Harrisburg i Pennsylvania, USA. Den politiska situationen
i Sverige påverkades omedelbart av denna händelse vilket å sin tur ledde till en
överenskommelse om folkomröstning i kärnkraftsfrågan. Denna hölls i mars 1980,
och medförde att riksdagen beslutade att fullfölja reaktorprogrammet men att begränsa
kärnkraftutnyttjandet till den tekniska livslängden hos högst 12 aggregat. Säkerhets-
aspekterna avgör i vilken ordning kärnkraftsreaktorerna skall tas ur drift.

Var finns kärnkraftverken i Sverige? Figur 1 nedan visar var anläggningarna är
belägna.

Figur 1 Kärnkraftverken i Sverige

Ringhals

Kill»: Fakuhiftet "Kärnkraft" utgivet av Sydkraft AB, 1991

7 Regeringens proposition 1978/79:115.
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3.1

ATOMANSVAR

Inledning

Ett återkommande ämne i kärnkraftdebatten är vem som är ansvarig för de skador
som kan bli följden av en större kärnkraftolycka. Händelserna i Tjomobyl
aktualiserade i hög grad frågan om de oerhörda ersättningsanspråk som dessa gav
upphov till.

Debatten i Sverige har stundtals varit förvirrad, kanske på grund av att våra vanligaste
försäkringar, bl a hemförsäkringarna, uttryckligen gör undantag för atomskador,
vilket bidragit till oklarheter och missförstånd.

Vem är då ansvarig för de skador som kan uppstå vid driften av våra kärnkraftverk,
och vad omfattar detta ansvar? För att svara på den frågan kan det vara på sin plats att
närmare se på de lagar och regler som gäller i sammanhanget.8

3.2 Enhetlig lagstiftning

Då driften av ett kärnkraftverk kan få påverkan inte bara i det land som det är beläget
i utan även i andra länder, genom exempelvis de många bränsletransporterna över
gränserna, har lagstiftaren velat åstadkomma en för olika länder så enhetlig
lagstiftning som möjligt. Detta kan man uppnå genom internationella
överenskommelser, konventioner, vilka innebär att berörda länder kommer överens
om de grundläggande principerna för den lagstiftning som skall gälla.

Inom OECD och dess kärnkraftorgan NEA9 , insåg man på ett tidigt stadium behovet
av en internationell och enhetlig reglering av ansvarsfrågan. Redan på 1950-talet
startade man arbetet med att åstadkomma en sådan internationell reglering av atom-
ansvaret. Detta ledde fram till den s k 1960-års Pariskonvention10 angående skade-
ståndsansvar på atomenergins område. Numera har fjorton länder anslutit sig;
Tyskland, Turkiet, Sverige, Storbritannien, Spanien, Portugal, Norge, Italien,
Holland, Grekland, Frankrike, Finland, Danmark och Belgien. I konventionen fast-

8 Hela avsnittet om atomansvar bygger pa Andenaon, G. (1992).
9 NEA=Nuclear Energy Agency, feb. 1958.
10 Paris-konventionen, dagtecknad i Parit dea 29 juli 1960.

I
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läggs de grundläggande reglerna för atomansvaret, regler som senare legat till grund
för den svenska lagstiftningen.11

Inom NEA arbetar man med att försöka förmå så många länder som möjligt att
ansluta sig till Pariskonventionen, antingen direkt eller via motsvarande konvention
inom det internationella atomenergiorganet IAEA12, den sk Wienkonventionen.13

Genom ett tilläggsprotokoll har dessa båda konventioner knutits samman.

3.3 Strikt ansvar

Följande principer gäller för skadeståndsansvaret enligt Atomansvarighetslagen:

1. Reaktorägaren är ensam ansvarig för varje atomskada härrörande från hans an-
läggning. Utan särskilt åtagande kan ingen annan göras ansvarig. Detta innebär t
ex, att en tillverkare eller leverantör aldrig behöver löpa risken att utge
ersättning för en atomskada, inte ens om han har varit vållande.

2. Reaktorägarens ansvar är strikt, d v s han ansvarar oberoende av om han har
varit vållande eller inte.

3. Ansvaret är begränsat, f n (från och med l:a januari 1992) till 1200 miljoner
kronor per skadehändelse. Varje land bestämmer själv sin beloppsgräns.

4. Reaktorägaren är skyldig att täcka sitt ansvar genom försäkring eller ställa annan
betryggande säkerhet. Staten är undantagen från försäkringsplikten.

Annan lagstiftning som reglerar förhållandena i Sverige är:

Atomenergilagen av den 1 juni 1956.
Strålskyddslagen av år 1958
Beredskapslagen av år 1960
Miljöskyddslagen av år 1969
Villkorslagen av år 1977
Byggnadslagen av år 1947.14

*
*

11 Atomansvarighetslagen av den 8 man 1968, vilken föregåtts av provisoriska lagar från 1959.
Denna lag bygger pa Paris-konventionen.

12 IAEA= Internationella Atomenergikommissionen, är ett FN-organ som har till uppgift att främja
den fredliga atomenergins utveckling i världen.

13 Wienkonventionen k- den internationella motsvarigheten till Pariskonventionen.
14 För vidare information om dessa lagar se bilaga 1.
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Då de svenska ersättningsregierna anses tillgodose den skadelidandes rätt till
ersättning på ett tillfredsställande sätt har skador till följd av reaktorolycka undantagits
i de flesta försäkringar. Man har härigenom kunnat undvika dubbelförsäkring.

3.4 Generösa regler för ersättning

Vilka skador är då ersättningsbara enligt Atomansvarighetslagen, dvs vilka skador är
anläggningsinnehavaren/försäkringsbolaget skyldig att ersätta?

Lagen omfattar generellt varje skada som kan drabba tredje man på grund av atom-
olycka och som har "orsakats av radioaktiva egenskaper hos atombränsle eller radio-
aktiv produkt eller av radioaktiva egenskaper i förening med giftiga, explosiva eller
andra farliga egenskaper hos bränslet eller produkten..."15

Lagen innebär generösare ersättningsregler än de allmänna skadeståndsrättsliga
reglerna16, då även s k ren förmögenhetsskada, d v s ekonomisk skada utan samband
med person- eller egendomsskada, ersätts. En rörelseidkare som på grund av en atom-
olycka får känna av minskade rörelseintäkter, är således berättigad till ersättning trots
att hans egendom inte direkt påverkas.

Skador som uppstår till följd av krig eller krigsliknande handling omfattas inte av
Atomansvarighetslagen, utan regleras i annan ordning.17 Skador till följd av sabotage
utan samband med krig ersätts däremot.

Reaktorägarens ansvar är begränsat till 10 år, därutöver har staten tagit på sig en pre-
skriptionstid om ytterligare 20 år. Således upphör den skadelidandes rätt till ersättning
först 30 år efter skadehändelsen.

Atomansvarighetslagen innehåller vidare regler om ansvar vid transport av atom-
bränsle och annan atomsubstans. Här vilar ansvaret, beroende på omständigheterna,
på den avsändande eller på den mottagande anläggningsinnehavaren.

3.5 Vad bestämmer ansvarsbeloppets storlek?

Varför har man begränsat reaktorägarens ansvar och hur har man kommit fram till det
nuvarande ansvarsbeloppet 1.2 miljarder kronor?

15 Citat ur Atomansvarighetslagen.
16 Skadeståndslagen (1972:207).
17 Lag (1958:566) om ersättning för krigsskada å egendom.
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Storleken på ansvarsbeloppet bestäms inom respektive land. I Sverige gäller ett belopp
om 120C miljoner kronor per olyckstillfälle, dvs anläggningsinnehavaren är skyldig att
täcka sitt ansvar genom forsäkring eller ställa annan betryggande säkerhet till för-
fogande. Detta gäller alltså inom ramen för reaktorägarens ansvar, d v s skador upp
till 1200 miljoner kronor.18

Varje utövare av en verksamhet är normalt ansvarig för de skador verksamheten kan
ge upphov till, men enbart förutsatt att han gjort sig skyldig till vållande.19 Ansvaret
är då obegränsat, vilket dock inte betyder att skadelidandes rätt till ersättning är
obegränsad. Den som är ansvarig kan naturligtvis inte betala ersättningar utöver vad
som täcks av dennes försäkring, om sådan finns, och utöver sin egen betalnings-
förmåga. Således existerar inte något obegränsat skadeståndsansvar.

För atomskador har man därför valt att i förhand fastställa ett ansvarsbelopp som man
finner rimligt. Genom försäkringsplikten har man skapat garantier för att beloppet
verkligen står till förfogande i händelse av skada. En bidragande orsak till ansvars-
begränsningen är också det förhållandet, att ansvaret är förenat med försäkringsplikt.
Det är inte heller troligt att reaktorägarna skulle ta på sig ett ansvar utöver vad som är
möjligt att försäkra, således är ett ersättningstak nödvändigt.

Genom en tilläggskonvention till Pariskonventionen20 bar berörda stater enats om ett
andra ersättningssteg. För skador överstigande det ovan angivna ansvarsbeloppet utgår
ersättning av statsmedel upp till ett sammanlagt belopp motsvarande drygt 2400
miljoner kronor. Ersättning enligt tilläggskonventionen utgår till de länder som tillträtt
denna, dock inte Grekland, Portugal och Turkiet.

Härutöver har Atomansvarighetslagen infört ett tredje ersättningssteg för skador inom
Norden, genom vilket skador ersätts upp till 3000 miljoner kronor. Härutöver utgår
ersättning "av statsmedel enligt grunder som fastställs i särskild lag". Genom denna
bestämmelse får staten anses ha tagit på sig ett obegränsat ansvar för skador som
reaktorägarens ansvar inte täcker. Detta innebär alltså att kärnkraften på grund av
statlig intervention, inte bär sina totala försäkringskostnader. Incitamenten till att
finna nya lösningar till ökad säkerhet är härigenom undergrävda. Om reaktorägama
själva stod för sina totala försäkringskostnader skulle de få sänkta
försäkringskostnader, om de investerade i ökad säkerhet. Som det är nu så vet man
alltså inte hur stor den verkliga försäkringskostnaden är.

Sedan Atomansvarighetslagen infördes 1968 har reaktorägarens ansvar skiftat från 50
miljoner kronor, 500 miljoner 1983, 800 miljoner 1989 till nuvarande 1200 miljoner
kronor. Det är huvudsakligen den tillgångliga försäkringskapaciteten på världs-
is Andersson, G. (1992).

"i
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marknaden som bestämt beloppen, en kapacitet som ökat successivt över åren i takt
med ett gott skadeutfall och fortsatt förtroende för svensk kärnkraft.21

3.6 Är försäkringsansvaret för lågt?

När kärnkraften skulle introduceras i USA, så krävde man från statligt håll att kärn-
kraftsindustrin skulle ta samma ansvar gentemot tredje man som all annan industri.
Detta innebar i praktiken att kärnkraftsindustrin skulle ta heltäckande ansvarsför-
säkringar. Detta misslyckades dock då försäkringsbolagen ansåg att en stor olycka
skulle kunna utradera samtliga försäkringsbolag i världen. De nuvarande svenska
reglerna om ansvar för atomskada tillkom således för att underlätta introduktionen av
kärnkraft med utgångspunkten att kärnkraften var en för samhället värdefull och
önskvärd energikälla.

Kapacitetsfrågan är ett betydande problem då det gäller försäkring av stora kraft-
anläggningar, eftersom den samlade försäkringskapaciteten i världen inte svarar mot
värdet av ett normalstort kärnkraftverk. Kapacitetsbristen är alltså inte resultatet av en
försiktig riskbedömning utan beror på de stora värden som dessa anläggningar
representerar. Tillräcklig försäkringskapacitet kan därför inte alltid uppnås, vilket är
olyckligt ur flera synpunkter.

Idag har vi strikt men begränsat ansvar vid en eventuell reaktorolycka. Three Mile
Island och Tjornobyl har dock visat att nya olyckor med stora kostnader kan inträffa
och påverka ett antal olika länder. Efter dessa olyckor står det också klart att ansvars-
beloppet inte är tillräckligt för an täcka skadorna som blir följden av ett reaktorhaveri.
Krav om att höja försäkringsplikten för reaktorinnehavare samt slopa beloppsgränsen
för skadeståndsskyldighet förekommer allt oftare i kärnkraftsdebatten. Man menar att
om man införde full skadeståndsskyldighet utan beloppsgräns, så skulle kärnkrafts-
industrin få bära sina egna kostnader (även riskkostnader), och premiernas storlek
skulle då bli ett bra mån på risken.

Till följd av detta kommer sannolikt, framtida reaktorer an byggas på större avstånd
från stora befolkningscentra. Lokaliseringen av Barsebäck skulle ha framstått som
onödigt dyr, om totalförsäkringen med skadeståndsskyldighet mot tredje man hade
krävts vid investeringstillfället. Det är således angeläget att kämkraftsstatema går in
och tar fullt försäkringsansvar genom ett internationellt samarbete och belastar kärn-
kraftverken med de totala försäkringskostnaderna, på ett mer tillfredsställande sätt än
vad som har skett hittills.

19 Skadeståndslagen (1972:207).
20 Tilläggskonventionen, dagtecknad i Bryssel den 31 januari 1973.
21 Andersson, G. (1992).
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3.7 En ny konvention

Strikt ansvar kan ha fördelar som ett instrument för att kontrollera olyckor samt er-
sätta dem. Ett betydande hinder i fallen med kärnkraftsolyckor, är att en ansvarsnivå
som innebär konkurs samt omöjlighet att försäkra är lätt att nå. Så är fallet i
Tyskland, där ansvaret i princip är obegränsat, men i praktiken är det begränsat till
följd av otillräckliga tillgångar.

Med obegränsat ansvar och fullständig försäkringstäckning, kan fordringarna komma
upp i, säg 100 miljarder USA-dollar. Försäkringsindustrin kan inte acceptera en sådan
risk. En orsak är att erfarenheten av olyckor, d v s den verkligt viktiga informationen,
är begränsad. Försäkringsgivarna kan helt enkelt inte dra upp lämpliga riktlinjer för
att prissätta de olika riskerna och vidta lämpliga försiktighetsåtgärder. Åter-
försäkringsindustrin kan inte heller acceptera så stora risker.

En utvidgad internationell konvention, skulle kunna förbättra situationen avsevärt.22

Här följer ett exempel på en sådan: Reaktorägarens ansvar är obegränsat, eller be-
gränsat till 100 miljarder US-dollar (givet att antalet reaktorer i de undertecknade
staterna är ett hundra). Kostnaderna är utspridda på en gemensam garantifond uppsatt
av konventionen. Reaktorinnehavarna är gemensamma medlemmar i fonden, och
varje medlem måste skriva på en garanti på maximalt en miljard dollar i händelse av
en olycka i någon av medlemstaternas reaktorer. En ansvarsbegränsning på 100
miljarder dollar och 100 anläggningar är tillräckligt för att täcka alla fordringar. Detta
belopp kan, precis som idag, återförsäkras av staten och till viss utsträckning även av
försäkringsindustrin.

22 Skogh och Faure (1992).
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4.1

SVENSKA ATOMFÖRSÄKRINGSPOOLEN

Bakgrund23

Försäkringsindustrins representanter har som tidigare nämnts redan från början varit
mycket aktiva i det successivt uppbyggda lag- och konventionssystemet. Vid sidan av
detta ställdes anspråk på försäkringsindustrin att tillhandahålla försäkringar för dels
det skadeståndsansvar anläggningsinnehavaren kunde åläggas, dels skador på själva
anläggningarna, som representerar betydligt högre riskvärden än de obligatoriska
ansvarsförsäkringarna. Ett tillräckligt försäkringsskydd var således nödvändigt för att
riskvilligt kapital skulle erbjudas för investeringar i kärnenergin.

Med aktivt deltagande från svensk sida fördes diskussioner i olika europeiska
kommittéer om det internationella samarbetet beträffande en godtagbar lösning av för-
säkringsbehovet. Vid den tidpunkten ställdes man inför många problem, varav några
skall nämnas här:

Skador från radioaktivt material kan visa sig först flera år efter en eventuell
olycka. Ansvaret kvarstår tio år efter händelsen.

Strålningsskador går ej att iakttaga med de mänskliga sinnena, varför det finns
risk för att man förbiser dem till dess det är för sent.

Det finns ingen erfarenhet att bygga på utan endast hypotetiska riskantaganden,
vilka inte uteslöt verkliga katastrofskador, som kunde drabba ett betydande antal
människor och egendom inom ett stort geografiskt område.

Det skulle endast finnas ett fåtal anläggningar under det närmaste decenniet,
vilket inte kunde ge en rimlig riskspridning.

Alla då gällande återförsäkringskontrakt undantog nukleära skador.

Under ovan angivna omständigheter framstod det som mest ändamålsenligt att en
organisation skapades i varje land för att fä tillräcklig försäkringskapacitet, samt för
att på försäkringsbolagens vägnar ta hand om uppbyggnaden av ett lämpligt
försäkringsskydd. Detta ledde fram till bildandet av nationella försäkringspooler.

23 Detu avsnitt bygger på Hilding (1978). 'X,
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Motiv for bildande av poolerna var:

att uppnå högsta möjliga försäkringskapacitet;
att få lägsta möjliga kostnader för administration och återförsäkring;
att kunna skaffa expertis genom poolerna, som det enskilda försäkrings-
bolaget knappast kunde hålla sig med utan orimlig kostnadsbelastning,
att förenkla det internationella samarbetet och erfarenhetsutbytet gällande
lämplig utformning av försäkringar, riktlinjer för utbyte av
skadeerfarenheter och skadeförebyggande åtgärder.

Svensk forsäkringsindustri har varit mycket aktiv och initiativrik redan från början.
Skandia tecknade i början av 1950-talet, den första atomförsäkringen i världen. Den
gällde IVA:s24 försöksstation i närheten av Tekniska Högskolan i Stockholm. Efter
några år bildades den Svenska Atom försäkringspoolen, vilken hade sitt konstituerande
sammanträde den 10 oktober 1956. Poolen blev den första i sitt slag i Europa, och det
kontrakt som då ställdes upp gäller i stort sett oförändrat ännu idag.

4.2 Det svenska poolkontraktet

Samtliga större skade- och återförsäkringsbolag i Sverige är medlemmar i Svenska
Atomförsäkringspoolen, för närvarande 16 stycken. Livbolagen är dock undantagna.
Ansvarsförsäkringarna för den svenska kärnkraften, liksom för övriga anläggningar
med atomanknytning här i landet, har således tecknats i poolen. Ansvaret är fördelat
mellan de sexton deltagande försäkringsbolagen med solidariskt ansvar dem emellan. I
det uppgjorda poolkontraktet mellan bolagen sägs det bl a:

* För att täcka behovet av försäkringsskydd mot atomrisker för ägare, har
försäkringsbolagen träffat avtal om en pool, Svenska Atomförsäkringspoolen.

* Poolen är inom ramen för detta avtal på medlemmarnas vägnar bemyndigad att
utfärda försäkringar, uppbära premier, mottaga och avge återförsäkringar, av-
sända och mottaga meddelanden samt reglera skador.

* Verksamhetsområdet för poolen omfattar Sverige såväl som utlandet och dess
verksamhet kan avse:

transportförsäkring
ansvarsförsäkring
övrig skadeförsäkring inkl. avbrottsförsäkring samt
olycksfalls- och sjukförsäkring

24 Ingenjörsvetenskapsakademin.



Försäkringspremier för svenska kärnkraftverk 16

* Såväl direktförsäkring i Sverige som erforderlig återförsäkring av denna samt
inkommande återförsäkring från andra länder handläggs av poolen.

* Medlemmarna i poolen förbinder sig att for egen räkning behålla och således
inte återförsäkra de belopp som påförs dem.

* Medlemmarnas maximala engagemang bestäms av det antal andelar medlems-
bolagen tecknat i poolen. Varje andel motsvarar 50 000 kr.

På liknande sätt har nationella atomförsäkringspooler byggts upp världen över, med
vilka den svenska poolen har utbyte av återförsäkringar.25 Genom detta återför-
säkringsutbyte kan man på ett enkelt och snabbt sätt åstadkomma erforderlig kapacitet
för försäkring av de stora värden det här gäller.

Emellanåt anklagas försäkringsindustrin för att den genom poolorganisationerna
hindrat fri konkurrens och skapat en monopolställning. Kärnkraftsindustrin kan om
den så önskar bilda egna ömsesidiga försäkringsbolag (captives), vilket har skett i
USA av ett begränsat antal kärnkraftsföretag. Att det inte har skett i någon större ut-
sträckning visar att poolerna känt sitt ansvar och inte utnyttjat sin påstådda monopol-
ställning oförnuftigt.

4.3 Vilka försäkringar erbjuder poolen?

V
t

4.3.1 Ansvarsförsäkring

Den främsta uppgiften är att tillhandahålla det försäkringsskydd som krävs i samband
med skadeståndsansvaret efter nukleär skada.
Försäkringen är utformad så att den helt svarar mot de krav som fastlagts i den
svenska atomansvarighetslagen av år 1968.26 Då det kan vara svårt att särskilja en
nukleär skada från en konventionell, stadgar lagen att hela skadan i sådant fall ska
betraktas som nukleär.
Storleken på premierna för ansvarsförsäkringen är för närvarande 1.2 miljoner kronor
per reaktor och år. Premien sätts vid en betryggande nivå som anses lämplig i
förhållande till det höjda ansvarsbeloppet.27

25 F.n. samarbetar poolen med 18 utländska pooler, varav de amerikanska, brittiska, tyska och
japanska svarar för det största utbytet.

26 Se den tidigare redogörelsen för lagens huvuddrag.
27 Enligt Gunnar Andersson, VD i Svenska Atomförsäkringspoolen.
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4.3.2 Sakförsäkring

Försäkringen innehåller även en vanlig brandförsäkring och därtill ett visst sakskydd.

4.3.3 Driftavbrottsforsäkring

Som första pool i världen har den Svenska Atomförsäkringspoolen även tecknat en
driftavbrottsförsäkring. Premien har tidigare varit tor hög för att attrahera kraft-
bolagen. Att premien har kunnat sänkas beror på att statistiken över drifttimmar från
mer än 200 reaktorer och 2000 reaktorår var mer positiv än man trott, vilket gjorde
att man kunde erbjuda en motsvarande lägre premie.28

Som tidigare nämnts så kommer analysen inom ramen för denna rapport fortsättnings-
vis att enbart grunda sig på ansvarsförsäkringen.

28 Gunnarsson (1987).
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5.1

SÄKERHETSANALYS

Tidigare utvärderingar av kärnkraftsäkerhet

Intresset av att förutsäga svåra kärnkraftskatastrofer har varit tydligt ända sedan de
tidiga rapporterna av "the WASH-1400 Nuclear Reactor Safety Study" av Rasmussen
et al. (1975), och lite senare Groer (1984), Lewis (1978, 1984), Minarick & Kukielka
(1984), Islam & Lindgren (1986) samt Chow & Oliver (1987, 1988). De tidiga
rapporterna lade tonvikten vid att förutsäga den sällsynta händelsen av en härdsmälta,
vilket är det allvarligaste som kan inträffa i en kämreaktor. Senare rapporter har
analyserat mindre allvarliga olyckor såsom Three Mile Island (TMI) incidenten 1979.

5.2 Metoder för riskuppskattning29

5.2.1 Deterministisk säkerhetsanalys

En metod som ofta tillämpas för att göra kvantitativa uppskattningar, är att använda
information om inträffade händelser. Uppskattningen baseras då på antagandet att
frekvensen av olyckor med en viss omfattning, kommer att bli densamma i framtiden
som den varit under någon viss historisk period. Exempel på denna typ av risk-
uppskattning för kärnenergiolyckor är Islam & Lindgren (1986). Den deterministiska
analysen är alltså inriktad på att beskriva de fysikaliska förloppen vid antagna fel i
reaktoranläggningens process- och reglersystem, och ger därför inget besked om
händelseförloppens sannolikhet.

5.2.2 Probabilistisk säkerhetsanalys (PSA)

En härdskada medför driftavbrott och därmed kostnader för stillestånd och reparation.
Vidare kan man få utsläpp av radioaktiva ämnen. Därför är det angeläget att försöka
bedöma sannolikheten för härdskada och konsekvenserna för anläggningen och om-
givningen. Detta är målet för den probabilistiska säkerhetsanalysen.

Genom att först på teoretisk väg försöka identifiera tänkbara olycksförlopp, kan man
sedan använda dessa för att uppskatta sannolikheten för enskilda händelser i de
händelseförlopp som varje olycka omfattar och därefter beräkna den totala sannolik-
heten för en olycka. Metoden används ofta för att uppskatta sannolikheten för
"hypotetiska" olyckor (olyckor som aldrig har inträffat).

29 Hela avsnittet om metoder for riskuppskattning bygger pa Khstoferson m fl. (1986).
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Den första fullständiga probabilistiska riskanalysen var Rasmussen-studien30, vilken
har varit vägledande för senare studier. Den omfattade både tryckvatten- och
kokvattenreaktorer. Denna metod har dock svagheter såsom att viktiga händelsekedjor
kan "glömmas bort" och kopplingar mellan olika händelser kan vara mycket svåra att
ta hänsyn till vid sannolikhetsuppskattningen. Vissa typer av händelser som
exempelvis sabotage, åsidosättande av säkerhetsbestämmelser m m, är inte möjliga att
ange sannolikhetstal för. Följden blir att resultatet kan komma att innehålla subjektiva
bedömningar och bli osäker.

5.3 Beskrivning av PSA31

En fullständig analys av risken för en kärnkraftsolycka enligt PSA, omfattar tre steg:

händelsefrekvenser som kan leda till härdskador identifieras, därefter beräknas
sannolikheten för dessa frekvenser,

härdsmältans beteende i reaktortanken och inneslutningen studeras, för
beräkningar av sannolikheten för radioaktiva utsläpp,

uppskattning av stråldoser och skadeverkningar samt beräkning av de radio-
aktiva ämnenas spridning i omgivningen.

PSA innebär en systematisk kartläggning och kvantifiering av alla tänkbara
felsekvenser som kan leda till en allvarlig härdskada. Vid identifikation av händelse-
frekvenser som kan leda till härdskada används s k händelseträd - felträdsmetodik.
Den inledande händelsen utgör trädets stam, och dess grenar utvisar om de grund-
läggande säkerhetsfunktionerna inträffar eller ej. Ändpunkten på varje gren visar
resultatet av den inledande händelsen och en viss kombination av foljdhändelser.
Händelseträden konstrueras genom deduktion, dvs från orsak till verkan. Händelse-
sekvenserna i en PSA antas leda till antingen total härdsmältning eller ingen
härdsmältning alls, aldrig till begränsad härdskada eller partiell härdsmältning, pga
svårigheter an exakt beräkna vad som händer i en överhettad härd.

Genom den ovan beskrivna nedbrytningen av händelsesekvensen kan den uteblivna
säkerhetsfunktionen successivt foras ner till ett antal bashändelser vars sannolikhet
direkt kan anges eller uppskattas ur driftstatistik. Dessa sannolikheter kombineras
sedan ihop genom felträdets mönster till en resulterande sannolikhet for utebliven
säkerhetsfunktion. Då felträden i regel blir mycket stora och komplicerade, används

30 U.S Nuclear regulatory Commiuion,(1975), 'Reactor Safety Study • An Assessment of Accident
Risks in U.S Commercial Nuclear Power Plant» WASH-1400".

31 Hela avsnittet om PSA bygger pa Pershagen (1986).
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datorprogram vars ingångsdata utgörs av medelvärden av bashändelsernas sannolik-
heter, for att beräkna sannolikheten för topphändelsen.

I figur 2 nedan visas ett exempel på ett förenklat händelseträd. Den inledande
händelsen är ett rörbrott. Därefter anges om nödvändiga säkerhetsfunktioner finns till-
gängliga eller inte, nämligen reaktoravstängning, härdnödkylning " och
resteffektkylning. Den övre grenen vid varje förgreningspunkt representerar att
ifrågavarande säkerhetsfunktion inträffar och den undre att den uteblir. En bokstav
och en uppåtriktad pil, betecknar i figuren att en säkerhetsfunktion inträffar. På lik-
nande sätt betyder således en bokstav och en nedåtriktad pil att säkerhetsfunktionen
uteblir.

Figur 2 Händelseträd
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SVENSK REAKTORSÄKERHET

6.1 Val av metod för riskuppskattning

Tidigare analyser och förutsägelser av svåra kärnkraftsolyckor har förlitat sig på att en
enda felnivå påverkar fördelningen av olyckor utan specifikation av hur stor skada det
rör sig om. Den probabilistiska säkerhetsanalysen (PSA) har dock under 1980-talet
utvecklats och förfinats så att den nu utgör ett värdefullt instrument för att förbättra
säkerheten vid våra kärnkraftverk. Senare modeller såsom REM-modellen (Random
Escalation Model)32 bygger på PSA.

Även fast det kanske är rimligt att antaga att risk och konsekvens enbart påverkas av
de allvarligaste olyckorna, så ligger skillnaden mellan den rent probabilistiska
analysen och REM-modellen, i att man i den sistnämnda tar hänsyn till de mindre all-
varliga olyckorna som en indirekt påverkan på de svårare olyckorna, och därigenom
även på konsekvenserna av radioaktiv strålning. Erfarenhet av de mindre incidenterna
borde därför vara till hjälp för att förutsäga de större olyckorna.

Många små incidenter som sträcker sig bakåt i tiden kan tyda på dåligt underhåll och
beredskap, eller å andra sidan kan dessa incidenter förbättra säkerhetsarbetet och re-
ducera möjligheten att nya olyckar inträffar. Olyckor kan vara resultatet av en kedja
av oförutsedda händelser, misstag och felbedömningar i små driftstörningar vid ett
tillfälle, eller stora vid andra. Det viktiga är att låg och hög skadeverkan är samman-
länkade och att den ena kan innehålla information som är användbar för att förutsäga
den andra. Således bör vid en mer fullständig analys av sannolikheen för en reaktor-
olycka, den s k REM-modellen användas. Detta på grund av att den inte förlitar sig på
en enda felnivå utan snarare på en rad felmekanismer, i vilka små incidenter
intensifieras till svåra olyckor.

Till följd av REM-modellens omfattande analys och den tidsbegränsning som finns för
denna rapport, kommer dock resultat av den probabilistiska analysen, som är inriktad
på beräkning av både sannolikhet och konsekvens för svåra haverier, att redogöras
för. Den analytiska tekniken att tillämpa händelseträd är inte en exakt metod, den är
emellertid värdefull såsom en approximation av sannolikheten.

6.2 Sannolikheten för en kärnkraftsolycka

De probabilistiska säkerhetsanalyser som genomfördes på olika anläggningar under
första delen av 1980-talet visade på oväntat stora skillnader i säkerhetsstandard. Under

32 För beskrivning av REM-modellen se Chow & Oliver (1989).
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senare år har det därför utvecklats en betydande internationell samstämmighet i säker-
hetsfrågor. Inom IAEA:s rådgivande säkerhetskommitté, INSÅG, har man därför
nyligen enats om målet att sannolikheten för allvarlig härdskada skall vara mindre än
1 på 100 000 driftår, (denna sannolikhet är resultatet av PSA-analyser som gjorts
under 1980-talet). De svenska kärnkraftverken uppfyller enligt Kärnkraftinspektionen
detta krav. Denna sannolikhet kommer senare att användas vid analysen av för-
säkringskostnaderna.
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7.1

ANALYS AV KÄRNKRAFTENS FORSÄKRINGS-
KOSTNADER33

Introduktion

En mycket viktig fråga i sammanhanget är hur hög kärnkraftens "osynliga" för-
säkringskostnad bedöms vara, dvs hur stor skulle försäkringskostnaden vara om kärn-
kraftsindustrin skulle fä bära sina egna kostnader? Staten har ju, som tidigare nämnts,
genom atomansvarighetslagen åtagit sig att svara for skador överstigande 1200
miljoner kronor per olyckstillfälle. Nils Lundgren & Bo Södersten (1990), hävdar att
statens riskåtagande är av försumbar betydelse, genom följande beräkning:

Under antagandet att en härdsmälta leder till kostnader av storleksordningen 200
miljarder kronor och att sannolikheten för en sådan katastrof är 1 på 100 000 driftår,
så motsvarar detta 2 miljoner kronor per reaktorår (200x10^ x 10"^), dvs 0.03 öre per
kWh. 34

Att notera här, är att Lundgren & Södersten utgår från skadekostnader som är cirka en
tiopotens lägre än vad de flesta andra studier grundar sina beräkningar på. Andra
källor ger en annorlunda bild. Det gäller t ex den amerikanska artikeln "Subsidy to
nuclear power through the Price-Anderson liability limit", av Dubin, J.A. &
Rothwell, G.S., i vilken man talar om en dold försäkringskostnad (subvention) på
cirka 3 öre per kWh, trots att författarna utgår från ett försäkringsbelopp som ex-
kluderar alla kostnader för hälsoeffekter vid en "värsta sortens olycka".

Hur stora är då kärnkraftens "dolda" kostnader? För att kunna göra en bedömning av
dessa, måste man naturligtvis ha med alla kostnader. Det är också tvivelaktigt hur väl
riskerna återspeglas i kalkyler över kärnkraftens kostnader. I vanliga företag åter-
speglas verksamhetens olycksrisker i försäkringskostnaderna. När det gäller våra
svenska kärnkraftverk är detta bara delvis sant.

I den fortsatta analysen kommer en beräkning av den "fullständiga" försäkrings-
premien för svenska kärnkraftverk att utföras. Med fullständig menas en värdering
grundad på miljö- och hälsokostnader, skador på egendom samt sannolikheten för en
stor kärnkraftsolycka.

33 Hela avsnitt 7 bygger på Ottinger m fl (1990).
34 0.03 öre/kWh fas genom att dela 2 miljoner kronor med elproduktionen för en svensk genomsnitts-

reaktor 1991, dvs 6 x 109 kWh.
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12 Externa effekter

De samhällsekonomiska kostnaderna för en energikälla består av både dess interna
kostnader, dvs den kostnad som bärs av kraftföretaget (och som medborgarna betalar
över elräkningen), och de externa kostnaderna, dvs negativa välfärdseffekter som inte
bärs av kraftföretaget. Några av de vanligaste och mest kostsamma externa effekterna
som kommer av energiframställning är miljöeffekterna. Om ett hushåll genom sin
konsumtion eller ett företag genom sin produktion påverkar andra hushålls möjligheter
till konsumtion eller andra företags möjligheter till produktion, utan att någon
marknadstransaktion förekommer mellan inblandade parter, då föreligger det en
extern effekt. Man kan alltså säga att en extern effekt är en icke prissatt bieffekt till
produktion eller konsumtion.

7.3 Samhällsekonomisk lönsamhet

Till samhällsekonomiska kostnader och intäkter räknas effekter av såväl ekonomisk
som "icke-ekonomisk" art. Den samhällsekonomiska intäkten är värdet i monetära
mått av den välfärdshöjande effekten av att man vidtar en viss åtgärd. Den samhälls-
ekonomiska kostnaden är altemativkostnaden för de resurser som används (dvs de in-
täkter man skulle ha erhållit vid bästa alternativanvändning av dessa) plus värdet av de
negativa välfärdseffekter som eventuellt uppstår som följd av den vidtagna åtgärden.
Den samhällsekonomiska vinsten av en viss åtgärd är nettot av dessa intäkter och
kostnader

7.4 Värdet av risk som ett mått på miljökostnader

För att bestämma den "fullständiga" försäkringkostnaden behöver man veta kost-
naderna av konsekvenserna på omgivningen till följd av driften av ett kärnkraftverk
inklusive ett eventuellt reaktorhaveri. Vidare måste sannolikhetsfördelningar för
olyckor uppskattas. Alla förutsägelser är behäftade med osäkerhet. Miljöeffekterna av
drift och driftsolyckor är komplexa. Tidsförskjutningen mellan orsak och verkan kan
vara lång. Alla som kan komma att drabbas kan inte på förhand identifieras. Det
innebär att medlemmarna av en utsatt population delvis bär risken kollektivt. Detta
gäller till exempel hälsoeffekter. Risken att dö eller bli sjuk delas av alla i den
meningen att även om effekten pi aggregerad nivå kan förutsägas kan man inte avgöra
vilka som kommer att drabbas.

Miljöeffekterna är huvudsakligen kollektiva onyttigheter. Det innebär att den totala
kostnaden fås genom att summera de kostnader som de enskilda individerna drabbas
av. Kostnaden för risker förenade med kärnenergi, kan värderas antingen som den
summa som medborgarna totalt skulle vara villiga att betala för att undvika risken,
eller som den summa som man skulle kräva som kompensation för att utsätta sig för
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risken frivilligt. Det är denna risk, som delas av alla medlemmar i populationen, som
värderas.

Bedömningen av den "fullständiga" försäkringspremien har ytterligare en aspekt som
bör nämnas, nämligen vikten av att ta hänsyn till medborgarnas riskaversion. När
risken blir större ökar individens riskkostnad mer än proportionellt. Med andra ord så
ökar marginalkostnaden för risken. Det är därför troligt, att människor är beredda att
betala en extra premie utöver förväntningsvärdet för olyckskostnader, för att helt
slippa de risker kärnkraften medför. Den försäkringspremie som skildras i denna
rapport inkluderar endast förväntningsvärdet och kan därför ses som ett minsta värde
på kostnaden för risk. Försäkringspremien skulle bli större om man tog hänsyn till
medborgarnas riskaversion.

7.4.1 Värdering av miljö och hälsa35

Ett signifikant problem som uppstår vid värdering av energiförbrukningens externa
effekter är att denna till stor del gäller kollektiva nyttigheter, vilket generellt sett är
svårare än när det gäller värdering av privata varor. I fall där det uppkommer påvis-
bara negativa effekter av stor betydelse för en enskild person eller företag kan man
utgå ifrån att denne kommer att kräva ersättning. Även i vissa fall där påverkan är
mer svårdefinierbar och drabbar ett helt kollektiv, går det att hantera problemet via
rättssystemet. Någonstans går dock gränsen för vilka miljökostnader som kan värderas
med eller utan hjälp av domstol. Bortom denna gräns har vi de "externa effekterna",
vilka måste värderas på annat sätt.

Värderingen av de externa effekterna kan ske från tre olika utgångspunkter. Den
första syftar till att fastställa "det verkliga värdet". Man vill veta "nyttan" av en viss
åtgärd för att minska miljöpåverkan, detta är den miljöskadekostnad som man slipper
om åtgärden genomförs. I en figur över "utbud" och "efterfrågan" på reningsåtgärder,
innebär detta att man försöker bestämma en punkt (eller intervall) på
efterfrågekurvan.

En annan utgångspunkt kan, i fall där efterfrågesambandet är svårt att klarlägga, vara
att istället försöka fastställa ett skuggpris från utbudssidan. Vid en viss nivå kan det
tänkas att den marginella skadekostnaden accelererar. Detta kan bero på att tröskel-
värden för exempelvis markförsurningen, då farliga ämnen börjar fällas ut, har nåtts.
Den kritiska nivån kan också vara bestämd genom t ex internationella överens-
kommelser om utsläppsreduktioner. Med utgångspunkt i sådana "målnivåer" kan deras
skuggpris beräknas, dvs marginalkostnaden vid målnivån.

35 Hela avsnittet om värdering av miljö och hälsa bygger pa Hultkrantz (1992).
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En tredje utgångspunkt är en värdering som enbart utgår från kostnaderna.
Kostnaderna för ett visst utsläpp sätts då lika med kostnaderna för att istället undvika
den genom någon åtgärd.

Värdering från efterfrågesidan kan delas in i tre grupper: "Ingenjörskalkyler"
direkta metoderna" samt "enkätmetoden".

"dein-

"Ingenjörskalkylema" innebär att effekterna av driften vid ett kärnkraftverk samt
effekterna av en reaktorolycka kvantifieras och sedan värderas med hjälp av ansatta
"priser". När exempelvis den miljö som kan komma att påverkas vid driften av en
kämreaktor i sin tur utnyttjas som resurs i någon produktionsprocess, kan det gå att
hitta "priser" genom analys av hur produktionskostnaderna påverkas. I andra fall kan
man mer eller mindre godtyckligt ansätt? 2tt visst pris. Metoden kan t ex användas för
analys av åtgärder som påverkar risken för olyckor eller överlevnad. Man kan t ex
multiplicera skillnader i antalet förväntade dödsfall med ett ansatt värde för ett
"statistiskt liv".

Metoder av detta slag kan kritiseras, då resultaten kan varieras allt eftersom utredaren
själv bestämmer värderingstalet. Genom att konsekvent göra försiktiga bedömningar
kan man beräkna en total kostnad som utgör ett minimivärde. Detta kan vara fullt till-
räckligt för att vissa slutsatser skall kunna dras. Även om värderingstalet är delvis
godtyckligt så är det ofta möjligt att konstatera att alternativet "noll" som värderings-
tal är sämre.

V
t

De indirekta metoderna är av flera slag (varav två tas upp här), där hedoniska
metoder är ett. I dessa utgår man från att marknader värderar varor som i själva
verket är sammansatta produkter av flera "kvaliteter". Till exempel kan man i vissa
fall använda fastighetspriser för att härleda priset för olika miljöfaktorer (t ex avstånd
till en fabrik med negativ miljöpåverkan). Problemet med denna metod är att erhålla
data med tillräcklig variation i några få variabler, så att det är möjligt att skilja pris-
signaler från andra påverkande faktorer.

"Reskostnadsmetoden' är en annan indirekt metod. Även om en viss nyttighet är en
kollektiv nyttighet, så kan konsumtion av den vara förenad med konsumtion av
privata varor. Konsumtionen av dessa kan därför användas för att få reda på
individernas preferenser för den kollektiva nyttigheten. Denna metod har begränsad
användbarhet, då den förutsätter att det finns en koppling mellan privat och kollektiv
konsumtion, vilket bara gäller vissa miljönyttigheter.

Den tredje metodgruppen är 'enkätmetoden*, vilken är den mest användbara. Den gör
det möjligt att i detalj specificera den miljönyttighet som man vill värdera. De alter-
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nativ som man kan studera med denna metod behöver inte ha genomförts tidigare.
Den är förhållandevis enkel att tillämpa. Man bör dock vara mycket noggrann med
hur man tolkar resultatet av en enkätstudie. Det är viktigt att studien gör klart vad re-
spondentema egentligen värderat. Enkätmetoden kan inte förväntas vara användbar
för att avgöra frågor som fä är insatta i.

Sammanfattningsvis vore det ideala en kombination av dessa metoder, dvs att de
"fysiska" effekterna fastställs och värderas med ansatta priser samt att denna värdering
grundas på studier av hur sådana effekter faktiskt påverkar välfärden. Det är dock
huvudsakligen "ingenjörskalkyler" som har kommit till användning i de studier av
energianvändningens totalkostnad som har utförts. För en genomarbetad analys av den
"fullständiga" försäkringskostnaden kan således en värdering enligt en s k
"ingenjörskalkyl" utföras.36

7.5 Externa kostnader vid drift av kärnkraftverk

I detta avsnitt kommer miljöeffekter orsakade av drift vid kärnkraftverk att
"prissättas". Detta innebär att resultat av studier utförda under de senaste två
decennierna kommer att redovisas. Att göra en direkt jämförelse av resultaten i
Ottingers "ingenjörskalkyl" med svenska förhållanden kompliceras på grund av olika
populationsstorlekar och reaktorer. Till följd av bristen på tidigare utförda analyser av
de externa kostnaderna vid driften av svenska reaktorer, så antas det i denna uppsats
att resultaten av Ottingers sammanställning kan användas för analysen på svenska
reaktorer, trots den eventuellt stora osäkerheten i jämförelse som därmed görs.
Effekterna som kommer att diskuteras kan delas in i följande kategorier:

hälsokostnader till följd av radioaktiva utsläpp vid rutinmässig drift;

hälsokostnader till följd av radioaktiva utsläpp vid icke-rutinmässig drift;

skador på egendom osakade av rutinmässig drift;

världsomfattande hälsoeffekter till följd av kärnkraftsolyckor; samt

jordbruks- och andra egendomsskador orsakade av kärnkraftsolyckor.

Miljöeffekter till följd av drift vid kärnenergianläggningar är mycket svåra att
kvantifiera p g a: 1) svårigheten att bestämma frekvensen och betydelsen av icke-
rutinmässiga utsläpp av radioaktiv strålning; 2) svårigheten att beräkna sannolikheten
och konsekvenserna av stora kärnkraftskatastrofer; 3) osäkerheten i hälsoeffekter till

36 En förebild för en sidan värdering finns i studien av Ottinger m fl (1990)
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följd av låga doser radioaktiv strålning; samt 4) bristen på en accepterad plan för för-
varing av radioaktivt avfall.

7.5.1 Konsumentprisindex och valutakurs

Ett problem vid analysen av kostnaderna för de externa effekterna är att de förändras
över tiden. Uppgifterna som används i Ottingers studie baseras på 1989 års prisnivå.
Emellertid kan kostnaderna för de externa effekterna i Ottingers studie göras jämför-
bara med svenska förhållanden, genom följande beräkning:

kostnad (USD,1989) x växelkurs (SEK,1989) x (KPI 1992 / KPI 1989)

där

USD = USA-dollar
SEK = svenska kronor
KPI = konsumentprisindex

Kostnaderna uttrycks härigenom i 1992 års värde för svenska kronor. En förmodligen
bättre, alternativ metod, hade varit att istället för växelkurser använda köpkrafts-
paritetsmått. På grund av svårigheter att erhålla uppgifter om köpkraftspahtetsmått
används dock den ovan beskrivna metoden.

Konsumentprisindex (KPI) som ingår i ekvationen ovan, visar hur konsumentpriserna
i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen. De priser som
mäts är de som konsumenterna faktiskt betalar och som påverkas av bl a ändringar i
indirekta skatter och subventioner. Direkta skatter och sociala förmåner är inte med-
räknade i indextalen. För fullständig beräkning av kostnaderna i avsnitt 7.5.2 - 7.5.6,
se bilaga 2.

7.5.2 Värdet av ett människoliv

En viktig faktor vid beräkning av hälsokostnader, är skattningen av "värdet av ett
människoliv", kallat VHL (Value of Human Life). För att förklara begreppet VHL
ges ett exempel:

Antag att 100 000 personer får vara med om en säkerhetsförbättring, vilken reducerar
sannolikheten för dödsfall med 1 på 100 000 för varje individ. Det förväntade antalet
dödsfall inom gruppen (under en viss pehod) kommer dänned att reduceras med ett.
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Antag nu att de individer som påverkas är villiga att, i genomsnitt, betala 70 kronor
för denna reducering av sannolikheten för dödsfall. Den aggregerade viljan att betala
för säkerhetsförbättringen kommer då att bli 7 miljoner kronor. Notera att detta är
detsamma som den genomsnittliga viljan att betala 70 kronor, dividerat med den
individuella riskreduktionen 1 på 100 000. Detta förhållande definieras som
individernas marginella substitutionskvot för risk mot pengar. Värdet av ett statistiskt
liv ges då av medelvärdet av den påverkade populationens marginella substitutions-
kvoter.

Värdet av minskad risk för dödsfall (dvs värdet av ett statistiskt liv) och värdet av
minskad risk för icke-dödliga olyckor och sjukdomar kan därmed definieras som
betalningsviljan dividerad med riskreduktionen.

Det monetära värdet av hälsorisker kan uppskattas som betalningsviljan för att
undvika risken eller som den ersättning som krävs för att kompensera risken.
Empiriska studier visar att dessa två begrepp ofta leder till väsentligt skilda värde-
ringar. Detta värde är således inls värdet av ett speciellt dödsfall, utan värdet av den
risk som delas av medlemmarna i den utsatta populationen. Värdet som en individ
sätter på hälsorisken är beroende av sannolikheten och storleken av dess förväntade
skador. Dessa skador inkluderar ekonomiska kostnader såsom ökade medicinska ut-
gifter, förlorad inkomst såväl som minskning av livskvaliteten.

Ett flertal skäl till skillnaden mellan betalningsviljan för att undvika risken och
ersättningen för att kompensera risken kan identifieras. Empiriska test som gjorts an-
tyder att individer vanligtvis inte värderar förluster och vinster utifrån ett slutläge utan
i termer av förändringar från ett referensläge. De värderar förluster från detta re-
ferensläge mer än motsvarande vinster. Således är viljan att bli kompenserad för
exempelvis hälsorisker vid en aktivitet med negativa effekter större än den marginella
betalningsviljan. I och med att man i Perssons studie utgår ifrån betalningsviljan för
en riskreduktion stället för en ersättning för att kompensera risken, så implicerar detta
att skattningen av VHL skulle ha blivit större vid användning av det senare måttet.

De skattade värdena av riskreduktion varierar mycket mellan individer och uppvisar
en skev fördelning. Vid jämförelse av en svensk och en amerikansk undersökning37

av "värdet av ett statistiskt liv" kan stora skillnader påvisas. Noteras här kan att den
svenska studien av VHL bygger på trafikolyckor, medan den amerikanska studien an-
vänder ett värde som ofta återfinns i amerikanska empiriska undersökningar som
gjorts på området.

37 Persson (1992), Ottinger m fl (1990).
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I den svenska studien presenteras några empiriska test av individers värdering av
riskreduktioner. Generellt värderas risker med hjälp av mått baserade på viljan att
betala (WTP = viljan att betala) för att undvika risken. I praktiken kan viljan att
betala mätas på två olika sätt; antingen genom att direkt fråga individer om deras
värdering ("enkätmetoden") eller genom att använda "de indirekta metoderna", i vilka
man observerar individers val i verkliga situationer där de byter risk mot pengar. I
Perssons studie har man undersökt giltigheten av värderingen av "ett statistiskt liv" i
enkätundersökningen genom att jämföra resultaten i denna med resultaten i studier där
man använt sig utav "de indirekta metoderna", dvs gjort verkliga iakttagelser.
Resultaten är konsistenta med skattningar av VHL gjorda i ett flertal undersökningar.

Det kan dock vara svårt att jämföra "enkätmetoden" med "de indirekta metoderna"
beträffande värderingen av risk. Ett skäl är att WTP är beroende av subjektiva be-
dömningar av risk och sådan information finns inte i "de indirekta metoderna". Om
till exempel individer systematisk övervärderar risken för katastrofer och
undervärderar risken för att dö i någon vanligt förekommande sjukdom, då kommer
marknadsvärdet för individernas uppfattning av risk att bli snedvriden.

I den amerikanska litteraturen ligger de lägsta värdena av VHL kring 3.4 - 5.4
miljoner kronor, och de högsta på 98 miljoner kronor. I Ottingers rapport används
30.6 miljoner kronor som värdet av ett människoliv, och 3.06 miljoner kronor som
värdet av allvarlig skada, dvs en tiondel av kostnaden för dödsfall. I Perssons studie
talar man om ett värde kring 15 miljoner kronor för en statistiskt liv. Värdet av all-
varlig skada kan då erhållas på samma sätt som i Ottingers rapport, dvs en tiondel av
VHL. Värdet av allvarlig skada blir således 1.5 miljoner kronor. Den svenska värde-
ringen av VHL och allvarlig skada är således hälften så stor som den amerikanska.
För jämförbarhetens skull kommer dessa värden att användas vid beräkningen av "den
fullständiga försäkringspremien".

7.5.3 Hälsokostnader vid normal drift

Tabell 2 på nästa sida visar kostnaden för omedelbara dödsfall bland yrkesverksamma
inom anläggningen vid normal drift (med Perssons värden inom parentes). Dessa
dödsfall beror oftast på olyckor. Antal döda har räknats om till total kostnad och
sedan till öre per kWh.

J
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Tabell 2 Omedelbara dödsfall

Studie

WASH-1224
Spangler
Shuman &
Cavanagh

Bandbredd

1) Kostnad =

Dödsfall/
GW-år

0.13
0.012
0.01-
0.15

0.01-0.15

dödsfall/GW-år

hlanri yrkesvprkwmipa

Kostnad
(1992)1

4000000
370 000
310 000
4600 000

310 000-
4600 000

öre/kWh

4.5xlO-2

4.2xlO-3

3.5x10-3
5.2x10-2

3.5x10-3-
5.2x10-2

x värdet av VHL i SEK

(Persson)

(2.2x10-2)
(2.0x10-3)
(1.7x10-3)
(2.6x10-2)

(1.7x10-3-
2.6x10-2)

Kill*. Richtrd, L. Ottinger. "Externality costs by resource". (Environmental Coiti of Electricity, 1991)

Ingen av dessa ovan nämnda studier visar framtida värden på skador till följd av att
anläggningen åldras. Ett annat problem vid val av ett värde på dödsfall vid kärn-
anläggningar, är att risken per GW-år varierar med en kapacitetsfaktor för anlägg-
ningen. Vid höga kapacitetsfaktorer kommer antalet dödsfall att spridas ut över flera
kWh. Vid lägre kapacitetsfaktorer minskar kanske antalet dödsfall något, men inte
med lika mycket som den producerade energin minskar med. Detta förhållande är
dock osäkert.

Om man tar hänsyn till att reaktoranläggningarna åldras samt tar med kapacitets-
faktorn vid beaktandet av skattningarna i tabell 2, så framstår 0.15 dödsfall/GW-år
som ett representativt värde för omedelbara dödsfall bland yrkesverksamma. Om man
räknar om denna siffra genom värdet av VHL, så fås en kostnad på 0.05 öre/kWh
(0.03 öre/kWh).
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Tabell 3 Latent dödlighet bland yrkesverksamma vid anläggningen till följd av
radioaktiv strålning.

Studie

Sharma
Shuman &
Cavanagh
Spangler

Bandbredd

1) Kostnad

Dödsfall/
GW-år

1.45
0.15-
1.95
0.31

0.15-1.95

= dödsfall/GW-Ar:

Kostnad
(1992)1

44.4x106
4.6X106-
59.7xlO6

9.5x106

4.6xlO6-
59.7x106

i värdet av VHL

öre/kWh

0.51
0.05
0.68
0.11

0.05-
0.68

i SEK

(Persson)

(0.25)
(0.03)
(0.33)
(0.05)

(0.03-
0.33)

Källa: Richard, L. Ottinger. "Externality costs by resource". (Environmental Costs of Electricity, 1991)

Här används Sharmas mått på 1.45 dödsfall/GW-år som en genomsnittlig siffra för
beräkning av kostnaderna för latenta dödsfall bland yrkesverksamma. Kostnaden blir
då 0.51 öre/kWh (0.25 öre/kWh).

Allvarliga skador bland yrkesverksamma vid anläggningen skattas av Shuman &
Cavanagh till 0.51-8.10 drabbade per GW-år. Omedelbara skador kommer av icke-
radioaktiva olyckor, medan latenta skador orsakas av cancer. Om man multiplicerar
skadenivån ovan med vår skadevärdering på 3.06 (1.5) miljoner kronor, så får man
värden från 1.6 (0.77) till 24.8 (12.2) miljoner kronor per GW-år, eller 0.02 (0.01)
till 0.28 (0.14) öre/kwh. Medelvärdet blir 0.15 (0.07) öre/kWh, vilket används här.

I de flesta av studierna som används i Ottingers "ingenjörskalkyl", hävdar man att den
rutinmässiga driften vid ett kärnkraftverk inte har någon betydelsefull negativ
inverkan på allmänhetens hälsa. Shuman och Cavanagh förespår noll dödsfall, och
noll skador per GW-år, bland allmänheten vid normal drift. Spangler skattar däremot
dödsfallen till 0.016-0.020 per GW-år. Vid en kostnad av 30.6 (15.0) miljoner kronor
per liv, blir den totala kostnaden för dödsfall 490 000 (240 000) - 612 000 (300 000)
kronor per GW-år, eller 0.0056 (0.0027) - 0.0070 (0.0034) öre/kWh. Här används ett
genomsnitt på 0.0063 (0.0031) öre/kWh som ett mått på kostnaden för allmänhetens
skador vid normal drift.
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7.5.4 Kostnader för egendomsskador vid normal drift

De flesta egendomsskador som associeras med rutinmässig drift vid kärnkraftsanlägg-
ningar relateras till förlusten av mark till följd av bestående kontaminering. Studierna
i Ottingers analys visar att denna typ av skador är försumbara. Fastän det kanske inte
går att dra slutsatsen att värdet på egendom i närheten av kämreaktorer påverkas
negativt, så finns det vissa bevis på kostnader från exempelvis rättstvister om externa
kostnader, allmänhetens rädsla för radioaktivt material etc. Otillräcklig data om kost-
nader för skador på egedom till följd av normal drift, gör dock att man inte kan be-
stämma värdet på de externa effekterna.

7.5.5 Hälsokostnader samt kostnader för egendomsskador vid icke-
rutinmässig drift

Hälsoeffekterna till följd av kämkraftsolyckor kan bli katastrofala, vilket Tjomobyl-
olyckan har visat. En undersökning av Tjomobylolyckan utförd av Hohmeyer38, visar
att vid ett värde av VHL på 30 miljoner kronor per dödsfall och 3 miljoner per all-
varlig skada, skulle 92500 dödsfall och lika många skadade kosta drygt 3000
miljarder kronor. En liknande undersökning utförd av DOE (U.S. Department of
Energy)39, visar att de världsomfattande hälsoeffekterna av Tjomobylolyckan skulle
kosta totalt 4400 miljarder kronor.

Lundgren & Södersten använder en uppskattad skadekostnad på 200 miljarder kronor,
samt en sannolikhet att en allvarlig olycka skall inträffa på 100 000 driftår. Detta
innebär att väntevärdet för en olycka av denna typ, endast blir två miljoner kronor per
år. De menar vidare, att om det funnes nog många reaktorer som bidrog med för-
säkringspremier på denna nivå och återförsäkringskapaciteten räckte till i världen, då
skulle vi automatiskt hamna på mycket blygsamma försäkringskostnader.

En fingervisning på de möjliga kostnaderna ull följd av en reaktorolycka ges i den sk
"Sandia Rapporten".40 Denna studie har undersökt konsekvenserna av en olycka som
kan inträffa i någon av de amerikanska kämkraftsreaktorema. Beräkningarna har ut-
förts med andra värden på VHL än vad Ottinger använder. Slutsumman blir dock den-
samma. Studien gör en distinktion mellan medelstor och stor olycka. Lundgren &
Söderstens uppskattade skadekostnad hamnar i samma storleksordning som en
"medelstor" olycka i denna studie. Skadekostnaderna vid en "stor" olycka är en tio-

38 Hohmeyer, O. (1988) 'Social Costs of Energy Consumption", Springer-Verlag, New York.
39 U.S. Department of Energy, "Health an Environmental Consequences of the Chernobyl Nuclear

Power Plant Accident", Washington, DC, Juni 14-15, 1988.
40 Resultaten av denna studie finns sammanfattade i Faure & Skogh "Compensation for damages

caused by nuclear accidents: A Convention as Insurance".
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potens högre. Kostnaderna utgörs av kostnader för dödsfall, skadade och potentiella
cancerfall samt egendomsskador, (se tabell 4)

Tabell 4 Kostnaden för en reaktorolycka enligt Sandia rapporten (miljoner USD)

* Medelstor olycka:

700-1300 omedelbara dödsfall
2400-5000 skadade
7600-9300 potentiella cancerfall

dödsfall
5* x 700 till 1300=
skadade
0.1** x 2400 till 5000=
cancerfall
1*** x 7600 till 9300=

3500-6500

240-500

7600-9300
summa
egendomsskador

totalt

11340-16300
10000-10000

21340-26300

Stor olycka:

56 000 dödsfall
227 000 skadade

15 600 cancerfall

5* x 56 000=
skadade
0.1** x 227 000=
cancerfall
l***x 15 600=

280 000

22 700

15 600
summa
egendomsskador

totalt

318 300
374 000

692 300

* Värdet av ett människoliv (enligt Sandia Rapporten)
** Värdet av en allvarlig skada (enligt Sandia Rapporten)
*** Värdet av ett cancerfall (enligt Sandia Rapporten)
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Genom följande beräkning kan dessa kostnader uttryckas i svenska kronor:

kostnad för olycka (1982 års USD) x växelkurs (1982 års svkr) x (KPI1992 / KPI
1982)

således blir kostnaden för en medelstor respektive stor olycka:

((21 340x106 + 26 300x 106)/2 x 7.294 x (231.1 / 121.7) = 330 miljarder kronor,
samt

(692 3O0xlO6) x 7.294 x (231.1 / 121.7) = 9 600 miljarder kronor.

Motsvarande siffror med Perssons värden av VHL blir 280 miljarder for en medelstor
olycka samt 6600 miljaruer för en stor olycka. Man behöver alltså ingen större fantasi
för att förstå att det ansvarsbelopp som idag kan utkrävas, 1.2 miljarder kronor, om
en svensk reaktor havererar, är alltför lågt och inte står i någon rimlig proportion till
de skador som kan uppstå.

Trots stor osäkerhet i skattningarna av reaktorolyckor, med olika sannolikheter for
risk, så stödjer enligt Ottinger de flesta studier ett värde av 15.3 öre/kWh som en
skattning av den förväntade externa kostnaden för hälsoeffekter vid en reaktorolycka,
samt grovt räknat 2.3 öre/kWh for skador på jordbruk. Således en total kostnad på
17.6 öre/kWh.

7.5.6 Avvecklingskostnader samt avfallskostnader

Reaktorägaren har tre möjligheter att avveckla verksamheten vid reaktoranläggningen;

* nedmontering och avveckling av hela reaktorn omedelbart efter att anläggningen
har stängt,

* lagring av de radioaktiva elementen från anläggningen så att radioaktiviteten kan
reduceras under flera decennier innan en nedmontering kan påbörjas,

* förslutning av anläggningen genom att täcka alla in- och utgångar med tjocka
lager av cement, och låta alltihop stå i 30-100 år.

Kostnaden för de externa effekterna av radioaktivt avfall kan ännu inte beräknas på ett
tillförlitligt sätt på grund av osäkerhet vid val av metod för nedmontering av kärn-
energianläggning samt val av förvaringsplats, lagringsmetod samt förvaringsplatsernas

1

1
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säkerhet. Det är emellertid troligt att avfallsprocessen kommer att innebära ytterligare
risker och miljökostnader.

7.5.7 Summering av kostnader

Med utgångspunkt från tidigare studier så är kostnaderna for de externa effekterna vid
ett kärnkraftverk, drygt 18 (9) öre/kWh, uppdelade enligt följande:

Normal drift:
omedelbara dödsfall
latenta dödsfall
allvarlig skada
hälsokostnader
Icke-rutinmässig drift
hälsokostnader
egendomsskador

0.05 (0.03) öre/kWh
0.51 (0.25) öreykWh
0.17 (0.07) öre/kWh
0.01 (0.0031) öre/kWh

15.30 (7.70) öre/kWh
2.30 n.!5> öre/kWh

Summa 18.34 (9.20) öre/kWh

Detta resultat kan jämföras med försäkringskostnaden som för närvarande är 1.2
miljoner kronor per reaktor och år. Det vill säga:

120 000 000 öre x 12 reaktorer / 73xl09 kWh (kärnkraftens totala elproduktion 1991)
= 0.02 öre/kWh.

7.6 Beräkning av den fullständiga försäkringspremien

Ett av grundfelen i Lundgren & Söderstens kalkyl är att den avser en enda olyckstyp.
Genom att tillämpa deras teknik på skattningarna för en stor olycka som i Sandia
Rapporten estimerades till 9 600 miljarder, kan väntevärdet för denna typ av olycka
räknas ut på följande sätt:

E (stor olycka)* Px C = > E = 0.00001 x (9600 x 10^) = >

E = 96 miljoner kronor

där

E = väntevärdet
P = sannolikheten för en stor olycka
C = skadekostnaden för en stor olycka
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Denna beräkning ger en punktskattning av den kostnad som försäkringen skall täcka
för just den här sortens olycka, dvs 96 miljoner kronor. Detta är dock en grov under-
skattning då ansvarsbeloppet skall täcka alla kostnader upp till den totala
skadekostnaden på 9600 miljoner kronor. När den totala produkten av varje kostnad
och dess sannolikhet har adderats, blir resultatet en mycket högre siffra. Den typ av
teoretiska riskberäkningar som Lundgren och andra åberopar accepteras inte heller av
försäkringsbolagen som underlag för den marknadsmässiga premiesättningen.41

För att få fram den "dolda" försäkringskostnaden, måste man således, som Dubin &
Rothwell gör, ta hänsyn till alla slags olyckor med kostnader som överstiger kraft-
företagens självrisk. Detta kan man göra genom att anta en viss form för sannolikhets-
fördelningen för olyckor med olika kostnad. I och med att man "känner" en punkt på
fördelningskurvan (risk och kostnad för en härdsmälta) kan man nivålägga den. Där-
med kan den "fullständiga" försäkringspremien bestämmas, dvs genom att räkna ut
integralen för kurvan i figur 3 nedan.

Figur 3 En log-logistisk täthetsfunktion för förlusterna

sannolikhet

0.5

10 12

kostnad

KiUi: Den mer preciu definitionen av axelintercepten finn» i; "Subsidy to nucletr power through the Price-

Anderaon liability limit' tv Dubin, J.A. & Rothwell, G.S.

Enligt Dubin & Rothwells beräkningar kommer staten att subventionera kärnenergi-
industrin i USA med cirka 22 miljoner dollar, under 1992. Detta motsvarar
kostnaderna för de externa effekterna vid normal drift samt reaktorhaveri, exklusive
hälsoeffekterna vid en stor reaktorolycka, i Ottingers undersökning, dvs:

41 Sundström (1991).
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subvention (USD) / totalprod. för en svensk reaktor 1991 = >

(21.72 x 106 / (73 x 109 / 12)) x 100 (för att få beloppet i cent/kWh) = 0.4
cent/kWh

Jämför man detta resultat med Ottingers beräkningar av kostnaderna för de samman-
lagda externa effekterna exklusive kostnaderna för hälsoeffekterna vid en stor
reaktorolycka, får man exakt samma siffra, nämligen; 0.4 cent/kWh

Detta indikerar att Ottingers studie grundar sig på samma beräkningsprinciper som
Dubin & Rothwell använder sig av, eftersom hälsoeffekterna inte var inkluderade i
deras studie. Således kan de estimerade kostnaderna för alla externa effekter
(inklusive hälsoeffekter) i Ottingers analys användas för beräkning av den
"fullständiga" försäkringskostnaden. Denna beräkning kan göras enligt följande
ekvation:

Y x n / T P = f f = > Y = f f x T P / n

där

Y
n
TP
ff

= "fullständig" försäkringspremie = ?
= antal reaktorer i Sverige = 12 st
= kärnkraftens totala elproduktion i Sverige 1991 = 73 x 109 kWh
= "fullständig" försäkringskostnad kr/kWh = 0.1833 kr/kWh

Vid insättning av värden i ekvationen erhålls följande:

Y x 12/ 73 x 109 = 0.1833 = > Y = 1 115 075 000 kronor

Motsvarande beräkning kan göras för kostnaderna för de externa effekterna vid nor-
mal drift samt reaktorhaveri, exklusive hälsoeffekter vid en "värsta sortens olycka":

Y x 12 / 73 x 109 = 0.03 = > Y = 184 325 000 kronor

Man kan vid en jämförelse se att hälsoeffekterna spelar en helt avgörande roll för
storleken på premien, då en utelämning av hälsoeffekterna resulterar i en 6 gånger
lägre försäkringspremie! Resultatet blir således, att den nuvarande försäkrings-
premien, 1.2 miljoner kronor, inte på långa vägar täcker kärnkraftens externa
kostnader vid drift och eventuell reaktorolycka, inte ens om man exkluderar hälso-
effekterna. Den "fullständiga" försäkringspremien skulle, för att helt och hållet täcka
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kostnaderna, vara i storleksordningen 1.12 miljarder kronor per reaktor och år. Med
Perssons värde på kostnaderna för de externa effekterna skulle premiens storlek
sjunka till 560 miljoner kronor, ett värde som trots att det bygger på en värdering av
VHL som är hälften så stor som värderingen i Ottinger m fl, är drygt 400 gånger
större än dagens försäkringspremie!

Noteras kan att värdet på premien varierar med ansatt värde på ett statistiskt liv.
Frågan är då om det rimligt att använda värden på VHL för trafikolyckor i en under-
sökning av kärnkraftskatastofer? Kan det vara så att individer visar större riskaversion
mot kärnkraftskatastrofer än bilolyckor?

Generellt antar man att den skadliga effekten av en riskfylld handling, uteslutande är
en funktion av den förväntade förlusten, dvs individer värderar allvarliga olyckor
genom att multiplicera konsekvenserna av olyckan med sannolikheten för att den ska
inträffa. Människors vilja att undvika skador varierar därmed i hög grad med vilken
risk man utsätter sig för samt under vilka omständigheter man har blivit utsatt för den.
För människor med hög riskaversion är betalningsviljan för en riskminskning hög.
Samtidigt kan den risk som dessa utsätter sig för förväntas vara låg. För människor
med låg riskaversion gäller det motsatta.

Studier42 visar att även om den förväntade förlusten är lika stor, så reagerar
människor mer negativt på en risk som de utsätts för av andra, än till en annars helt
identisk risk som de ser som frivillig. Man är också beredd att offra betydligt mindre
för att undvika risker som man känner att man har kontroll över, jämfört med sådana
där man saknar inflytande. Vidare uppvisar individer större motvilja mot risker som
har okända effekter samt fördröjda resultat än liknande olyckor med mer välkända och
direkta konsekvenser.

Resultaten av åtskilliga försök att estimera VHL visar att det finns en ansenlig mängd
information om värdet av säkerhet/risk. Dessa forskningsresultat visar också att
viktiga frågor om den rätta tolkningen av tillgängliga skattningar återstår.

Beräkningarna i denna rapport grundar sig på en sk "ingenjörskalkyl", i vilken man
konsekvent gör försiktiga bedömningar. Således utgör värdet av "den fullständiga för-
säkringspremien" ett minimivärde. Trots att skattningarna av VHL som används i
denna rapporten skiljer sig markant åt, kan man konstatera att dessa värden ändå är
betydligt högre än den försäkringspremie som enligt atomansvarighetslagen åvilar en
reaktorinnehavare. Detta är tillräckligt för att visa att den nuvarande försäkrings-
premien är alldeles för låg.

42 Slovic(1987).
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Sammanfattningsvis kan sägas att de faktorer som avgör försäkringspremiens storlek
är värderingen av skadekostnaden vid olika typer av olyckor, storleken på kostnaderna
för alla externa effekter samt sannolikheterna för olyckor.
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8 SLUTSATSER

Ett av uppsatsens delsyften var att redogöra för atomansvarighetslagens inverkan på
reaktorinnehavarens försäkringskostnad.

Så som lagstiftningen är utformad idag, får den till följd att samhällsekonomiskt lön-
samma åtgärder för att förebygga olyckor inte blir lönsamma för
kärnkraftsproducenterna. Detta på grund av det begränsade ansvar som ålagts kärn-
kraftverksägarna i och med atomansvarighetslagen. Man kan tänka sig att privata in-
vesterare inte skulle satsa på kärnkraft, om de blev tvungna att ta ekonomiskt ansvar
för de skador som skulle kunna uppstå. Att bolagen inte behöver ta heltäckande för-
säkringar innebär en subventionering av kärnkraft.

Försäkringsindustrin hävdar att skadestånds- och försäkringsbeloppen har fastställts
med utgångspunkt från den tänkbara omfattningen av icke helt osannolika skador som
kan bli följden av driften vid kärnkraftverk. Eftersom en katastrofolycka inte helt kan
uteslutas, så stadgar atomansvarighetslagen, att staten och konventionsanslutna länder
tillsammans skall tillskjuta ytterligare belopp om skadorna skulle få större omfattning
än vad som täcks av reaktorinnehavarens ansvar och försäkring. Försäkringsbolagen
menar dock att det är orealistiskt att höja ansvarsbegränsningen och
försäkringsbeloppet, då orsaken till detta inte är riskbedömningar utan begränsningar i
tillgänglig försäkringskapacitet och andra överväganden om vad som är optimalt ur
samhällssynpunkt. Vi får alltså inte en korrekt information om vad kärnkraften egent-
ligen kostar, då reaktorinnehavama inte bär sina totala försäkringskostnader.

Efter det ovan sagda återstår frågan: Hur hög är kärnkraftens "fullständiga" för-
säkringskostnad?

Tillsammans med Ottingers analys av kostnaderna för alla externa effekter, (dvs in-
klusive hälsoeffekter), vid driften av ett kärnkraftverk så motiverar den amerikanska
studien (Dubin & Rothwells analys) en försäkringspremie i storleksordningen 1.12
miljarder kronor per reaktor och år, dvs drygt 900 gånger större än vad den för när-
varande är! Motsvarande värde blir vid användning av en svensk skattning av "ett
statistiskt liv" vid trafikolyckor, 560 miljoner kronor, dvs drygt 450 gånger större än
nuvarande försäkringspremie. Noteras här kan att den svenska värderingen av VHL är
ungefär hälften av den som Ottinger använder!

Lundgren & Södersten beräknar en låg försäkringskostnad. De grundar dock sina kal-
kyler på en enda olyckstyp, visserligen den värsta , men å andra sidan den mest
osannolika. Man måste ta hänsyn till alla slags olyckor med kostnader som överstiger
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kraftföretagens självrisk. Gör man detta så kan man som Dubin & Rothweil få en för-
säkringskostnad på 3 öre/kWh, att jämföra med Lundgren & Söderstens 0.03
öre/kWh. Trots att Dubin & Rothweil exkluderar kostnaderna för hälsoeffekter vid en
härdsmälta, blir deras skattning av försäkringskostnaden ändå hundra gånger större än
Lundgren & Söderstens skattning.

Ett åläggande av denna "fullständiga" försäkringspremie skulle innebära att kärn-
energiindustrin skulle få bära en större del av sina egna kostnader (även
riskkostnader). Detta skulle betyda att anläggningsinnehavarna genom ett fortsatt gott
samarbete med försäkringsbolagen, skulle komma att vidta ytterligare säkerhets-
höjande åtgärder där sådana är rimliga och stänga reaktorer när dessa blir alltför
riskabla. Ur samhällsekonomisk synpunkt finns bara fördelar med en sådan effekt
eftersom premien ju motsvarar en faktisk riskkostnad.
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BILAGA 1

Annan lagstiftning som reglerar förhållandena i Sverige på kärnenergiområdet:

Atomenergilagen av den ljuni 1956

Enligt denna lag krävs tillstånd av regeringen eller myndighet som regeringen be-
stämmer för att uppföra, inneha och driva en anläggning samt för att förvärva och
inneha bränsle som krävs för driften. Detta tillstånd kan erhållas först efter godkänd
granskning av lämnad redogörelse för miljö och tekniskt utförande samt utförd säker-
hetsanalys. Statens kärnkraftsinspektion (SKI) är tillsynsmyndighet. Dessutom skall
prövning ske av bl a Statens Strålskyddsinstitut (SSI), Statens naturvårdsverk samt
länsstyrelserna.

Strålskyddslagen av år 1958

Fungerar som en skyddslagstiftning för de anställda vid anläggningen.

Beredskapslagen av år 1960

Denna lag reglerar de skyddsåtgärder som måste vidtagas vid en olycka.

Miljöskyddslagen av år 1969

Tillstånd krävs enligt denna lag för utsläpp av avlopps- och kylvatten.

ViUkorslagen av år 1977

Ställer krav på att anläggningsinnehavaren antingen kan visa ett kontrakt beträffande
upparbetning av utbränt bränsle och hur och var en slutlig förvaring av det radioaktiva
avfallet från upparbetningen kan ske absolut säkert eller att icke upparbetat bränsle
kan förvaras absolut säkert.

Byggnadslagen av år 1947

Innehåller bland annat bestämmelser om kommunal vetorätt.

i
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BILAGA 2

Ekvationen som används är följande:

Kostnad (USD, 1989) x växelkurs (svkr, 1989) x (KPI 1992 / KPI 1989)

Värdet av VHL:

4 000 000 x 6.227 x (231.1 / 188.1) = 30 602 014 kronor

Värdet av allvarlig skada:

400 000 x 6.227 x (231.1 / 188.1) = 3 060 201 kronor

Kostnaden för omedelbara dödsfall bland yrkesverksamma vid normal drift
(enhet öre/kWh):

0.13 x 30 602 014 = 3 978 262 kr/GW-år
3.98 kr/kW-år
3.98 x 100 = 398 öre/kW-år
398/(antal timmar på ett år, 24 x 365 = 8760) 8760 = 0.0454 öre/kWh

0.012 x 30 602 014 = 367 224 kr/GW-år
0.367 kr/kW-år
0.367 x 100 = 36.7 Öre/kW-år
36.7/8760 = 0.0042

0.01 x 30 602 014 = 306 020 kr/GW-år
0.306 kr/kW-år
0.306 x 100 = 30.6 öre/kW-år
30.6/8760 = 0.0035 ers/kWh

0.15 x 30 602 014 * 4 590 302 kr/GW-år
4.59 kr/kW-år
4.59 x 100 = 459 öre/kW-år
459/8760 =0.0524 öre/kWh
Värde som används for beräkning: 0.0524 öre/kWh
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Kostnaden för latenta dödsfall bland yrkesverksamma vid normal drift:

1.45 x 30 602 014 = 44 372 920 kr/GW-år
44.373 kr/kW-år
44.373 x 100 = 4437.3 öre/kW-år
4437.3/8760 = 0.5065 öre/kWh

0.15 x 30 602 014 = 4 590 302 kr/GW-år
4.590 kr/kW-år
4.590 x 100 = 459 öre/kW-år
459/8760 » 0.0524 öre/kWh

1.95 x 30 602 014 = 59 673 927 kr/GW-år
59.674 kr/Kw-år
59.674 x 100 = 5967.4 öre/kW-år
5967.4/8760 = 0.6812 öre/kWh

0.31 x 30 602 014 = 9 486 624 kr/GW-år
9.487 kr/kW-år
9.487 x 100 = 948.7 öre/kW-år
948.7/8760 = 0.1083 öre/kWh
Värde som används for beräkning: 0.5065 öre/kWh

Kostnaden för allvarlig skada bland yrkesverksamma vid normal drift:

0.51 x 3 060 201 = 1 560 703 kr/GW-år
1.56kr/kW-år
1.56x100= 156öre/kW-år
156/8760 = 0.0178 öre/kWh

8.10 x 3 060 201 = 24 787 628 kr/GW-år
24.8 kr/kW-år
24.8 x 100 = 2480 öre/kW-år
2480/8760 = 0.283 öre/kWh
medelvärde: (0.0196 + 0.3113) / 2 = 0.1504 öre/kWh

I
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AUmänhetens hälsokostnader vid normal drift:

0.016 x 30 602 014 = 489 632 kr/GW-år
0.490 kr/kW-år
0.490 x 100 = 49 öre/kW-år
49/8760 = 0.0056 öre/kWh

0.020 x 30 602 014 = 612 040 kr/GW-år
0.612 kr/kW-år
0.612 x 100 = 61.2 öre/kW-år
61.2/8760 = 0.0070 öre/kWh
medelvärde: (0.0056) + 0.0070) / 2 = 0.0063

Hälsokostnader samt kostnader för egendomsskador vid ickerutinmässig drift:

Hälsokostnader: 2.00 x 6.227 x (231.1 / 188.1) = 15.3 .

Kostnader för egendomsskador: 0.3 x 6.227 x (231.1 / 188.1) = 2.3 öre/kWh

Summering av kostnaderna:

0.0524 + 0.5065 + 0.1504 + 0.0063 + 15.3 + 2.3 = 18.32 öre/kWh
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