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SKI Perspektiv
För att bidra till att överföra kunskap till en yngre generation om viktiga skeenden i
konstruktionen och uppförandet av Barsebäcksverket har SKI låtit sammanställa två rapporter
i ämnet. Rapporterna visar att täta kontakter förekom under konstruktions- och  uppförande-
faserna mellan dåvarande svenska tillsynsmyndigheten, delegationen för atomenergifrågor,
DfA, och danska myndigheter, främst Atomenergikommissionen och Sundhetsstyrelsen. DfA
skriver t. ex i sitt remissyttrande till industridepartementet den 9 januari 1970 angående
tillståndet för Barsebäcksverket att ”Med hänsyn till förläggningsplatsens närhet till danskt
territorium har kommittén även hållit danska myndigheter – Atomenergikommissionen och
Sundhetsstyrelsen – kontinuerligt informerade om säkerhetsgranskningen av projektet”.

Denna SKI Rapport innehåller de två rapporterna. Den första beskriver kontakter som skedde
främst under tiden fram till och med att tillståndet gavs för Barsebäcksverket den 6 februari
1970. Den andra behandlar samverkan i tekniska frågeställningar under tiden mellan 1970 och
1977, då den andra reaktorn driftsattes. Efter det att Kungl. Maj:t år 1970 gav tillstånd till
Sydsvenska Värmekraftaktiebolaget att uppföra, inneha och driva en atomreaktor i
Barsebäcksverket översändes all säkerhetsredovisning till den danska myndigheten genom
formellt utsedd kontaktman. Den tekniska fråga som danska myndigheter intresserade sig
speciellt för var härdnödkylningen där också förändringar genomfördes, bland annat efter
synpunkter från danskt håll.

SKI ber att få tacka Tore Nilsson som sammanställt materialet. Tore var själv en av
nyckelpersonerna på svenska tillsynsmyndigheten i kontakterna med danskarna och även
ansvarig inspektör. Han anställdes på delegationen för atomenergifrågor, vilken var
föregångare till SKI, redan år 1962 och har därmed haft de bästa förutsättningarna att nysta i
det omfattande materialet.
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Inledning - Slutsatser
Nedanstående redogörelse för de svensk-danska myndighetskontakterna under den första
delen av Barsebäcksverkets tillblivelse är uppdelad i sex avdelningar:

• Svenska reaktorsäkerhetsmyndighetens organisation 1956–1974
Detta avsnitt är nödvändigt för att förstå sammanhangen och beslutsprocesserna.

• Reaktorförläggningsklimatet omkring 1970
Här belyses den annorlunda synen på kärnkraften på den tiden jämfört med dagens läge.

• Svenska kontakter med danskarna i Barsebäcksfrågan
Ingående redogörelse för informationen till danskarna under tiden 1968 till 1971.

• Diskussion
Källor
Appendix

Här anges i korthet och i kronologisk ordning de händelser som belyser dels danska
kontakter, dels reaktorförläggningsklimatet, dels den svenska reaktorsäkerhets-
myndighetens arbetsbelastning under åren kring 1970.

Av detta underlag kan slutsatsen dras att danska myndigheter var väl informerade om
Barsebäcksverkets tillblivelse och att de hade alla chanser att opponera sig om önskan härför
hade funnits. Med tanke på det ”reaktorklimat” som då rådde med planer på kärnkraftverk på
bägge sidor om Öresund och planer för närförläggning som fanns världen över är den i
grunden positiva attityden från dansk sida förklarlig särskilt som man från dansk sida räknade
med el-leverans från Barsebäck i ett inledningsskede.

Under 70-talet ändrade sig successivt attityderna bl. a på grund av den härdnödkylningsdebatt
som startade. Härdnödkylfrågorna blev ett danskt huvudintresse och stor möda lades ned på
granskningen av dessa frågor med många påpekande till den svenska reaktorsäkerhets-
myndigheten. Denna del av de dansk-svenska kontakterna täcks av den andra delen av denna
rapport.
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Svenska reaktorsäkerhetsmyndighetens organisation
1956-1974
Den första atomenergilagen kom till 1956. I samband härmed skapades Delegationen för
atomenergifrågor (Dfa) som en kommitté direkt under handläggande departement, då
Handelsdepartementet. Dfa:s uppgift var dels att bevaka de kommersiella frågorna dvs.
utvecklingen av kärnkraften, dels att fungera som tillsynsmyndighet. För att handlägga och
besluta i den sistnämnda uppgiften skapades en underkommitté till Dfa,
Reaktorförläggningskommittén, (Rfk). Ordförande i Dfa var statssekreteraren i handläggande
departement och sekreterare departementstjänstemän. Ledamöterna hämtades från
forskningsinstitutioner, universitet och andra tillsynsmyndigheter och som experter
tillkallades bl. a företrädare för kraftföretagen som således hade möjlighet till inflytande i
diskussioner inför beslut även i säkerhetsfrågor. Ordförande i Rfk var även ledamot i Dfa.

Den förste Rfk-ordföranden var Torsten Magnusson, avd chef på FOA, och den förste Rfk-
sekreteraren Göran Dahlén, även han FOA-tjänsteman och således ej heltidsarbetande
sekreterare. 1959 hade sekreterarsysslan blivit så arbetskrävande att en heltidssekreterare
anställdes, Erik Jansson. Göran Dahlén blev ledamot i Rfk.

- 1961 anställdes ytterligare en sekreterare, Ingemar Wensfeldt, men han slutade och Tore
Nilsson ersatte honom i augusti 1962. Jansson handlade frågor rörande det aktuella första
aggregatet i Oskarshamn medan Nilsson frågor rörande Ågesta och Marviken. De fick
titeln reaktorinspektör.

- 1963 anställdes Paul Ek som sekreterare för att ta hand om de göromål som föll utanför
kraftreaktorsfären såsom transporter m m. Han fick titeln biträdande reaktorinspektör. Det
fanns ingen chef på sekretariatet (som organisatoriskt löd under departementet) utan
arbetsuppgifterna fördelades enligt överenskommelse med Rfk-ordföranden (som arbetade
på FOA).

- Våren 1967 överfördes Dfa från Handelsdepartementet till Finansdepartementet och
ordförande blev statssekreterare Hans Lundström. Sekreterare var departementssekreterare
Jan Thyberg.

- 1 juli 1968 blev Torsten Magnusson generaldirektör på FOA och av arbetsbelastningsskäl
kunde han ej kvarstå som ordförande i Rfk men väl som ledamot i Dfa. Arne Hedgran,
SSI, blev Rfk-ordförande.

- 1 januari 1969 överfördes Dfa till Industridepartementet och alla tjänstemännen från
Finans följde med inklusive statssekreteraren Hans Lundström och dep.sekr. Jan Thyberg.

- Vid samma tidpunkt anställdes Frigyes Reisch som reaktorinspektör och sekreterare i Rfk.

- 1 juli 1970 skildes Dfa från Industridepartementet och blev en ren tillsynsmyndighet. De
kommersiella delarna överfördes till departementet. Chef för Dfa blev Arne Hedgran. Rfk
var dock fortfarande beslutsfattande ända fram till 1974 då SKI bildades. Ytterligare en
reaktorinspektör, Jan Bergström, anställdes inklusive administrativ personal. Bergström
slutade 1973 och ersattes av Dick Weibahr.
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- Arbetsfördelningen mellan reaktorinspektörerna efter 1970 var i princip sådan att var och
en ansvarade för en förläggningsplats samtidigt med ett generellt teknikansvar.

- Reaktorinspektörerna hade anställts för att kompetensmässigt täcka de flesta aktuella
tekniska områden: Jansson var kemist, Nilsson fysiker, Reisch elektriker och
reglertekniker samt Bergström (och sedermera Weibahr) hållfasthets- och tryckkärlsman.
Förläggningsplatsansvaret blev i realiteten sådant att Reisch ansvarade för PWR dvs
Ringhals 2-4, Nilsson för Ringhals 1 (BWR) och Barsebäck, Jansson för Oskarshamn och
Bergström för Forsmark.

- 1 juli 1974 skapades ny organisation med nytt namn, SKI.
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Reaktorförläggningsklimatet omkring 1970
I ett appendix finns en kronologisk uppställning av intressanta händelser 1967-1973 som dels
illustrerar synen på möjligheten att närförlägga reaktorer, dels Rfk:s arbetsbelastning, dels
anges (i fetstil) de kontakter av skilda slag som företogs mellan Sverige och Danmark i
barsebäcksfrågan.

Någon klar förläggningspolicy fanns ej från Rfk:s sida utan varje projekt behandlades mot
bakgrund av sina specifika meriter. Vad som ansågs vara viktigt då var att befolkningstätheten
ej var för stor upp till någon mil från kraftverket och att nybyggnadsförbud rådde inom en
radie på 2 km. Uppenbart fanns dock en tendens att låta kraftverken närma sig tätbebyggda
områden (Trosa, Gävle), men Värtan var för avancerat. Mot denna bakgrund ansågs från
svensk sida Barsebäck ej kontroversiell eftersom befolkningstätheten runt förläggningsplatsen
var i paritet med övriga svenska förläggningsplatser.
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Svenska kontakter med danskarna i Barsebäcksfrågan
Sydkraft granskade under1960-talet ett flertal potentiella reaktorförläggningsplatser längs
Blekinge-Skåne- Hallandskusterna men fastnade så småningom för Barsebäck av flera skäl:
Nära till förbrukningsställena, goda kylvattenmöjligheter och sist men inte minst, den låga
befolkningstätheten upp till någon mil från platsen vilken då var den yttersta gränsen man
räknade med i reaktorförläggningssammanhang. I december 1965 beslöt sig således Sydkrafts
styrelse för Barsebäcksalternativet och den 18.e i samma månad gjordes markförvärvet.

Redan 1963 hade Sydkraft underhandskontakt med Rfk:s ordförande, Torsten Magnusson,
rörande de olika förläggningsalternativen och han hade ej någon negativ inställning till
Barsebäcksalternativet.

1966 godkände regeringen markköpet (fideikommiss) för sitt ändamål.

På Dfa-sammanträde den 18 april 1967 redogjorde Sydkrafts VD Sune Wetterlundh för deras
utbyggnadsplaner och på Dfa-sammanträde den 19 oktober 1967 gavs ytterligare information.

Vid ett möte den 8 maj 1968 på Sundhedsstyrelsen i Köpenhamn rörande ”utbyte av
information om föreliggande planer på uppförande av kärnkraftverk på ömse sidor av
Öresund” deltog från svensk sida Rfk:s ordförande Torsten Magnusson, FOA, och Rfk-
ledamoten Arne Hedgran, SSI. Förutom information från svensk sida om Barsebäck gavs
information från dansk sida om 70-talets planerade kärnkraftverk på Själland. Samband
beslöts skapas för det fall något skulle hända, i första hand Barsebäck men även senare i
danska reaktorer. Frågan om beredskapsorganisation studerades i Danmark. Hela Danmarks
befolkningsfördelning fanns på data varför man enkelt kunde göra studier i cirklar runt de
potentiella platserna. Undersökningar gjordes också i Öresund. Det noterades dessutom att en
samarbetsgrupp bildats inom Nordiska rådet rörande reaktorsäkerhet.

Den 11 november 1968 höll Sydkraft informationsmöte enligt vattenlagen i Löddeköpinge i
vilket även Rfk deltog. Bl. a informerades att 5 olika förläggningsalternativ diskuterats och att
Barsebäck valts som det bästa. Två personer från dansk kraftindustri var närvarande vid mötet
men ingen myndighetsrepresentant.

Den 21 november 1968 sände departementschef H.H. Koch, Atomenergikommissionen,
Köpenhamn, ett brev (detta brev ej återfunnet) till. statssekreterare Hans Lundström,
ordförande i Dfa, vilken i brevsvar 17 januari sade följande:

”Käre Koch,

Hjärtligt tack för Ditt brev av den 21 november 1968. Som jag sade Dig när vi
senast råkades har Sydkrafts ansökan om koncession för Barsebäcksverket nu
ingetts till Kungl. Maj:t (Denna ingavs den 20 december 1968. ETR:s anm). Den
har remitterats till delegationen för atomenergifrågor, som i sin tur begärt yttrande
från ett antal myndigheter m. m. senast den 31 juli 1969. På grundval av dessa
yttranden och av den tekniska granskningen inom delegationens reaktorför-
läggningskommitté kommer delegationen därefter att avge sitt eget yttrande.
Den närmare tidsplanen för behandlingen av ärendet inom delegationen kan inte
anges idag. På grund av reaktorförläggningskommitténs stora arbetsbelastning är
det osannolikt att säkerhetsfrågorna kan börja bearbetas före sommaren. Jag har
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bett kommitténs ordförande docent Arne Hedgran att ta kontakt med
vederbörande danska myndigheter så snart vi kan göra upp vårt arbetsprogram.
Ett exemplar av ansökningen och av delegationens remiss bifogas.

Hans O. Lundström”

Som nämnts ovan inlämnades Sydkrafts koncessionsansökan den 20 december 1968 i vilken
den kortfattade tekniska beskrivningen avsåg antingen en PWR eller BWR.
Förläggningsplatsen var dock noggrant beskriven, helt i paritet med den praxis som hittills
gällt rörande koncessionsärenden; förläggningen var den viktigaste parametern i detta läge,
tekniken kunde lösas efter hand.

Den 22 maj 1969 diskuterades för första gången koncessionsärendet Barsebäck i Rfk. Man
noterade den stora folkmängden på ca 25 km avstånd. Det föreslogs att man skulle jämföra
med amerikanska normer samt även höra om danskarna hade synpunkter.

I juni 1969 bestämde sig Sydkraft för reaktortyp och beställde en BWR från ASEA-Atom.

Den 25 augusti 1969 besökte Henning Jensen och Poul Emmersen, Foersoegsanlaeg Risoe,
Rfk sekretariat för att inhämta information om den svenska myndighetsorganisationen samt
diskutera koncessionsansökan för Barsebäck. De ansåg bl. a att PSAR rent principiellt var
alltför knapphändig.

På Rfk-sammanträde den 27 augusti 1969 redogjordes för riskerna för Barsebäck med hänsyn
till den planerade danska storflygplatsen på Saltholm i Öresund.

På Rfk-sammanträde den 9 september 1969 diskuterades Barsebäcks koncessionsansökan.
Det beslöts, med hänvisning till vad som framkommit om störtande flygplan, närheten till
internationell farled (Öresundsleden) samt Barsebäcks speciella situation från
förläggningssynpunkt, att den ingivna redovisningen skulle kompletteras med en väsentligt
fylligare säkerhetsredovisning. Dessutom uppdrogs det åt sekretariatet att utarbeta förslag till
direktiv för utredningsuppdrag angående flyghaveri vid Barsebäck. Direktiven skulle
behandla dels följden av en olycka, dels den statistiska sannolikheten för en olycka .

Inför ett möte på hög svensk nivå den 19 september 1969 betr. Barsebäcksredovisningen hölls
den 18 september ett förberedande internt sammanträde på Rfk sekretariat där de danska
propåerna om fylligare PSAR ventilerades. Nämndes att danskarna kunde informeras genom
en informell kontakt i Stockholm eller Köpenhamn.

Vid mötet den 19 september närvarade från ASEA-Atom dess VD Lars Halle, tekniske
direktören Lars Leine och säkerhetschefen Pelle Isberg, från Sydkraft tekniske chefen Anders
Björgerd och tekn. lic. Arvid Persson, från Rfk dess ordförande Arne Hedgran, konsulten
Gustaf Edling samt reaktorinspektörerna Erik Jansson och Tore Nilsson.
Hedgran framhöll att det vid tidigare möte sagts att något extra måste till på grund av
Barsebäcks speciella läge. Som följd härav och danskarnas intresse dras slutsatsen att bättre
redovisning behövs nu.
Björgerd påpekade att det rådde tidsbrist pga. fasta tidplaner, varför man från ASEA-Atoms
sida ville veta vad man kunde göra nu.
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Halle framhöll att han från principiell synpunkt tyckte det var riktigt att begära bättre
redovisning, men för Barsebäcks del var det olyckligt pga. de fasta tidplanerna. Han skulle
vilja diskutera kompromisser.

Efter diverse diskussioner och förslag beslöt Hedgran att en arbetsgrupp bestående av tre
personer, en från varje ”intressent” dvs. Rfk / Sydkraft / ASEA-Atom, gemensamt skulle
komma överens om hur PSAR skulle utformas. Den färdiga produkten skulle ligga på Rfk:s
bord den 1 november 1969. De som fick nöjet att deltaga i arbetsgruppen var från Rfk Tore
Nilsson, från Sydkraft Tommy Cervin och från ASEA-Atom Lars Wredberg. En ny PSAR
utarbetades i Västerås under oktober månad 1969.

Vid Rfk-sammanträde den 23 september 1969 beslöts att Saltholmsproblematiken skulle
remitteras till Luftfartsverket. Vid sammanträden den 16 oktober och 17 november
behandlades åter denna problematik, vilket ledde till en positiv bedömning av flygfrågan från
Rfk:s sida. Frågan bedömdes dock ha så stor principiell vikt att det beslöts att föredra ärendet
inför styrelsen, Dfa.

Vid Dfa:s sammanträde den 19 november 1969 redogjorde Hedgran för Rfk:s bedömning av
flygfrågan vilket ledde till att Dfa uppdrog åt Rfk att fortsätta granskningen av Sydkrafts
ansökan om en första reaktor till verket.

Enligt ett Dfa-protokoll den 11.11.1969 ”uppdrog ordföranden i delegationen åt
avdelningsföreståndare Arne Hedgran att den 13 november 1969 företa tjänsteresa till
Danmark för att i Köpenhamn lämna danska myndigheter en redogörelse för
reaktorförläggningsfrågornas handläggning i Sverige”. Några närmare detaljer från detta
besök, annat än att resan företogs, har ej varit möjligt att finna.

Vid sammanträde med Rfk den 21 november 1969 beslöts att inbjuda en delegation från
danska myndigheter för information om Barsebäck medio december 1969 innan beslut fattats
i Rfk

Med följebrev den 28 november 1969 översände Rfk:s ordförande Arne Hedgran till
overlaege Juel Henningsen, Sundhedsstyrelsen, Köpenhamn, följande material i
Barsebäcksärendet ”såsom underlag för den redovisning reaktorförläggningskommittén
kommer att ge för danska myndighetsrepresentanter vid sammanträde i Stockholm i
december.
1. Sydkraftsutredning av 30/9 1969. Flyghaverier. Risk för påflygning
2. Luftfartsverkets skrivelse av den 16/11 1969 ang. Reaktoranläggning i Barsebäck.
3. Barsebäcksverket. Ansökan om koncession. Tillägg. Pärm I, II och III.
Beträffande dokumenten under pkt 3 som är redovisningsmaterial från ASEA-Atom erinras
om att sökanden begärt att det skall undanhållas offentlighet med hänsyn till konstruktörens
kommersiella intressen. ASEA-Atom har förklarat sig inte ha något att erinra mot att
materialet utlånas till danska myndigheter under förutsättning att dessa kommersiella
intressen skyddas.” Tillägget under pkt 3 var resultatet av den gemensamt mellan Rfk /
Sydkraft / ASEA-Atom framtagna, förbättrade PSAR.

I brev den 1 december 1969 till Sundhedsstyrelsen och Atomenergikommissionen i
Köpenhamn anför ordföranden i Rfk, Arne Hedgran: ”Med hänvisning till överenskommelser
med overlaege Juel Henningsen och kontorchef Oelenschlaeger får jag härmed inbjuda
medlemmarna av samarbejdsudvalget mellan atomenergikommissionen - sundhedsstyrelsen
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till ett sammanträde i Stockholm med representanter för reaktorförläggningskommittén
onsdagen den 17 december 1969. Avsikten är att från reaktorförläggningskommitténs sida ge
en redogörelse för kommitténs arbete med Barsebäckskoncessionen.”

Vid Rfk sammanträde den 2 december 1969 skedde förberedande diskussioner inför det
danska besöket. Bl. a diskuterades:
• Meteorologi och utsläppsundersökning från AB Atomenergi
• Befolkningskurva över närområdet runt Barsebäck
• Att härddimensioneringen var grundad på O-1 vilken ännu ej var i drift varför resultat

borde avvaktas
• Vikten av QA
• Layoutfrågan mot bakgrund av flygstörtningsproblematiken och eventuellt behov av extra

inneslutning

I brev den 5 december 1969 från Atomenergikommissionen i Köpenhamn till Arne Hedgran,
SSI, meddelas att vid mötet den 17 december i Stockholm den kommer att vara representerad
av dess chef Hans von Buelow, afdelingsleder civilingenjör H. L. Gjoerup och dessutom
beledsagade av två representanter från forsoegsanlaegget Risoe, civilingenjör Henning Jensen
och civilingenjör P. Emmersen.

I brev den 5 december 1969 från Sundhedsstyrelsen i Köpenhamn till Arne Hedgran, SSI,
meddelas att vid mötet i Stockholm den 17 december den kommer att vara representerad av
dess kontorchef N. Oehlenschlaeger, professor Joergen Koch och laboratorieforstander P.
Grande.

Vid Rfk:s sammanträde den 11 december 1969 diskuterades återigen uppläggningen av
informationen till danskarna den 17 december och kommittén beslöt föreslå dem följande
föredragningslista:
1. Information om Rfk:s sammansättning och arbetssätt
2. Redogörelse för problematiken vid Barsebäcksverket
3. Redogörelse för flygfrågan
4. Redogörelse för kontrollfrågorna, i första hand med tanke på den information som ej

tidigare lämnats till danskarna
5. Överblick av påverkan på Köpenhamnsregionen vid extremt haveri i Barsebäcksverket.

Informationsmötet med danskarna den 17 december 1969 ägde rum i Industridepartementet,
Storkyrkobrinken 9, Stockholm.

Danskarna var, som ovan nämnts, representerade av:
Atomenergikommissionen:
Hans von Buelow, H. L. Gjoerup, Henning Jensen och Poul Emmersen
Sundhedsstyrelsen: Oehlenschlaeger, Joergen Koch och P Grande.
Följande Rfk-ledamöter och experter deltog:
Ordföranden Arne Hedgran, Bertil Aronsson, Lars Carlbom, Göran Dahlén, Gustaf Edling,
Berndt Hargö och Lars Wallin.
Från Rfk sekretariat deltog:
Paul Ek, Erik Jansson, Tore Nilsson och Frigyes Reisch.

Föredragning skedde enligt ovan nämnda föredragningslista. Inga anmärkningsvärda noterade
kommentarer av danskarna till föredragningarna finnes.
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Von Buelow föreslog att fortsatt information skulle ges till danskarna genom kontakt mellan
barsebäcksansvarig, Tore Nilsson, och någon, ännu ej utsedd, på Risoe. De skulle komma
överens om på vilket sätt och på vilka punkter information skulle ges.

Vid Rfk sammanträde en 19 december 1969 godkändes det av Rfk sekretariat utarbetade
yttrandeförslaget rörande tillstyrkan av koncessionsansökan för kärnkraftverk vid Barsebäck
och den 23 december expedierades yttrandet till Dfa.

Ur Dfa protokoll från sammanträde den 9 januari 1970 citeras. ”Sedan herr Nilsson redogjort
för reaktorförläggningskommitténs prövning av Sydsvenska Värmekraftaktiebolagets ansökan
om tillstånd att uppföra en första atomreaktor till Barsebäcksverket beslöt delegationen avge
yttrande i frågan till Kungl. Maj:t”. I sitt remissyttrande 9 januari 1970 till industri-
departementet säger Dfa, förutom en tillstyrkan om tillstånd till Barsebäcksverket, bl. a ”Med
hänsyn till förläggningsplatsens närhet till danskt territorium har kommittén (Rfk) även hållit
danska myndigheter - Atomenergikommissionen och Sundhedsstyrelsen - kontinuerligt
informerade om säkerhetsgranskningen av projektet”.

Ur brev 15 januari 1970 från Hans von Buelow, Atomenergikommissionen, Köpenhamn, till
Rfk ordförande Arne Hedgran, SSI, citeras in extenso:

”Allerfoerst hjertelig tak for moedet i Stockholm den 17. december, som både var
hyggeligt og meget nyttigt for både atomenergikommissionen og
sundhedsstyrelsen. Vi er her meget taknemmelige for jeres tilsagn om en loebende
orientering om de svenske myndigheders behandling af alle sikkerhedsforhold
vedroerende Barsebäck-verket, og vi vill selvfoelgelig på vor side efter bedste
evne bidrage til den gensidige udveksling af information m. v. om dette vaerk.
Den loebende kontakt boer formentlig i foerste raekke ske på teknisk plan; vi har
overvejet, hvorledes dette bedst kan ske for atomenergikommissionens
vedkommende, og er blevet enige om at udpege civilingejoer Henning Jensen -
som man jo allerede kender fra svensk side, og som er formand for et på Risoe
nedsat teknikerudvalg, der har til opgave at koordinere den tekniske behandling af
spoergsmål om reaktorsikkerhed - til kontaktmand, ligesom I på svensk side har
udpeget reaktoringenjoer Tore Nilsson.
Henning Jensen vil som kontaktmand få til opgave at holde sig à jour med de
svenske myndigheders behandling af Barsebäck-sagens nukleare
sikkerhedsproblemer, og han er naturligtvis fra vor side bemyndiget til når og
hvor det skoennes hensigtsmaessigt at have personligt moede med hr. Tore
Nilsson. Vi har bedt Henning Jensen om at aflaegge rapport med jaevne
mellemrum til Risoes ledelse og her til kommissionens sekretariat, der derefter vil
drage omsorg for, at disse rapporter og andre informationer tilgår
sundhedsstyrelsen.
Jeg forstår, at vi i övrigt på moedet i Stockholm var enige om at holde et nyt
moede mellem repraesentanter for rektorförläggningskommitén og
atomenergikommissionen og sundhedsstyrelsen, når der måtte skoennes behov
herfor”.

Den 6 februari 1970 gav Kungl. Maj:t sitt tillstånd enligt atomenergilagen till Sydsvenska
Värmekraftaktiebolaget att uppföra, inneha och driva en atomreaktor i Barsebäcksverket.
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Den 13 februari 1970 skickade den danske kontaktmannen Henning Jensen sitt första brev till
den svenske kontaktmannen Tore Nilsson med önskan att få kopior av alla tillståndsdokument
rörande Barsebäcksverket.

Med brev den 13 mars 1970 översände Tore Nilsson alla önskade dokument till Henning
Jensen. I brevet nämndes även att layout-frågorna för stationen diskuterades och att Rfk skulle
komma att ta ställning till den allmänna layouten inom kort.

Vid denna tidpunkt överenskoms att all säkerhetsredovisning för Barsebäcksverket skulle
tillställas den danske kontaktmannen. Därvid skulle samma sekretesskrav gälla som för den
tidigare överlämnade koncessionsansökan.

Den 21 april 1970 avgav Henning Jensen sin första kontaktmannarapport till
Atomenergikommissionen täckande perioden december 1969 till mars 1970. Den innehåller
bl. a en förteckning över alla mottagna informationer från svenska myndigheter från maj 1968
till och med mars 1970.

I och med denna rapportering övergår kontakten med danskarna från en mer eller mindre ren
informationsfas till en granskningsfas från dansk synpunkt. I brev från Henning Jensen den 29
januari 1971 framhåller han :

” I Risoe´s koordinationsudvalg for reaktorsikkerhedsvurdring (KURS), der består
af Poul Timmermann, Poul Emmersen og jeg selv, har vi planlagt en naermere
behandling af bl. a foelgende vedroerende Barsebäckverket: Kernens noedkoeling,
sikkerhedssystemerne for hurtig nedlukning af reaktoren, reaktortanken,
containment, konsekvenserne af det postulerede MAH (”Maximalt Antaget
Haveri”, ETR:s anmärkning), samt haverier som foelge af flynedstyrt.
For tiden beskaeftiger vi os saerligt med de foerste to punkter”.

Under de härefter följande åren gjordes omfattande utredningar av danskarna inom de
områden som omnämndes i Henning Jensens brev den 29 januari 1971. Dessa utredningar var
till stor nytta för Rfk i granskningsarbetet för Barsebäck under uppbyggnadstiden.
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Sammanfattande diskussion - Slutsatser

Den första officiella kontakt som togs mellan svenska och danska myndigheter i
Barsebäcksfrågan var vid mötet den 8 maj 1968 på Sundhedsstyrelsen i Köpenhamn då
”utbyte av information om föreliggande planer på kärnkraftverk på ömse sidor av Öresund”
skedde. Eftersom planer fanns för kärnkraftetablering på bägge sidor av Öresund framkom ej
heller någon kritik mot Barsebäck

I ett ej återfunnet brev av den 21 november 1968 från departementschef H.H. Koch,
Atomenergikommissionen, Köpenhamn till statssekreteraren i Finansdepartemente (f o m 1
januari 1969 Industridepartementet) och tillika ordföranden i Dfa, Hans Lundström, tas
uppenbart Barsebäcksfrågan upp på departementsnivå som framgår av Lundströms svar till
Koch i brev den 17 januari 1969. Av detta brev framgår att Barsebäck diskuterats direkt
mellan dessa två. Lundström säger: ”Som jag sade Dig när vi senast råkades har Sydkrafts
ansökan om koncession för Barsebäcksverket nu ingetts till Kungl. Maj:t-----”. Ansökan
ingavs den 20 december 1968 varför just denna diskussion bör ha förts mellan 20 december
1968 och 17 januari 1969. I brevet av sistnämnda datum lovar också Lundström att danska
reaktorsäkerhetsmyndigheter skall kontaktas i frågan. Ingen ytterligare reaktion från dansk
sida har noterats vid denna tidpunkt.

Den 25 augusti 1969 besökte Henning Jensen och Poul Emmersen, Risoe, Rfk sekretariat för
att inhämta information om den svenska myndighetsorganisationen. De hade tagit del av
koncessionsansökan för Barsebäck, som bifogats Lundströms brev av den 17 januari 1969,
och funnit den tekniskt sett mager, särskilt som aggregattyp (BWR från ASEA-Atom)) nu var
bestämd och beställd. Detta fick till följd att en bättre PSAR begärdes av Sydkraft och som
inlämnades till Rfk den 1 november 1969.

Denna PSAR tillsammans med underlag rörande Saltholmsproblematiken översändes till
danskarna i slutet av november 1969 och i brev den 1 december inbjöds dessa till
informationsmöte i Stockholm den 17 december, dvs. innan slutligt beslut fattats av Rfk om
Barsebäcks koncessionsansökan.

Vid mötet den 17 december framkom inga betänkligheter från dansk sida rörande
Barsebäcksförläggningen men den fortsatta informationen föreslogs ske genom två
kontaktmän.

I tackbrev den 15 januari 1970 framkommer ej heller några förläggningsbetänkligheter utan
den fortsatta kontakten föreslogs i första hand ske på ett tekniskt plan över nämnda
kontaktmän. Så skedde också och full insyn gavs vad gällde all säkerhetsredovisning under
uppbyggnadstiden.

Först den 6 februari 1970 gav Kungl. Maj:t sitt tillstånd enligt atomenergilagen till
Sydsvenska Värmekraftaktiebolaget att uppföra, inneha och driva en atomreaktor i
Barsebäcksverket.

Av denna diskussion kan slutsatsen dras att danska myndigheter var väl informerade om
Barsebäcksverkets tillblivelse och att de hade alla chanser att opponera sig om önskan härför
hade funnits. Med tanke på det ”reaktorklimat” som då rådde med planer på kärnkraftverk på
bägge sidor om Öresund och planer för närförläggning som fanns världen över är den i
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grunden positiva attityden från dansk sida förklarlig särskilt som man från dansk sida räknade
med el-leverans från Barsebäck i ett inledningsskede.

Under 70-talet ändrade sig successivt attityderna bl. a på grund av den härdnödkylningsdebatt
som startade. Härdnödkylfrågorna blev ett danskt huvudintresse och stor möda lades ned på
granskningen av dessa frågor med många påpekande till Rfk. Denna del av de dansk-svenska
kontakterna är behandlade i andra delen av denna rapport.
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Källor

• Eget arkiv och minnesanteckningar
• SKI:s arkiv (inkluderande även Dfa:s och Rfk:s)
• Riksarkivet
• Industridepartementet: RAPPORT från dansk-svenska kommittén 1983-84 om

BARSEBÄCKSVERKET, Mars 1985 (Ds I 1985: 1)
• F. Marcus: Half a Century of Nordic Nuclear Co-operation (ISBN 87-7893-018-9)
• S. Bergquist: De heta åren (ISBN 91 7566-089-X)
• Koncept av Yngve Larsson, Sydkraft (1986-09-18)
• Tidningsartiklar:

 Göteborgsposten 1968-11-05
 Berlingske Aftenavis Weekend 1969-05-17—19
 Berlingske Tidende 1969-10-25
 Fredriksberg Ants Avis 1969-09-28
 Politiken 1986-06-22
 Sydsvenska Dagbladet 1988-05-22
 Sydsvenska Dagbladet 1997-05-24
 
 

 Inom detta uppdrag kontaktade personer:
 

 Tommy Cervin, Sydkraft
 Göran Dahlén, f d Rfk och RSN
 Paul Ek, SKI
 Lars Ekecrantz, Miljö-dep
 Ulf Gustafsson, SKI
 Göran Hedelius, f d SKI
 Arne Hedgran, f d Rfk, Dfa, SKI
 Raoul Hellgren, SKI
 John-Christer Lindhé, SSI
 Bo Lindell, f d SSI
 Frigyes Reisch, f d SKI
 Jan-Olof Snihs, SSI
 Olle Söderberg, Miljö-dep
 Jan Thyberg, f d Handels-, Finans- och Industridep samt Dfa
 Kristina Wallén, SKI
 Helena Welin-Berger, f d Riksarkivet
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APPENDIX
 

 

Barsebäckskoncessionen
 

 Händelser i kronologisk ordning belysande dels danska kontakter (fetstil), dels
reaktorförläggningsklimatet, dels Rfk:s arbetsbelastning, allt runt åren kring 1970.
• 1967-04-18. Smtr Dfa. Bl a redogjorde Sydkrafts VD Sune Wetterlundh för deras

utbyggnadsplaner.
• 1967-09-20. Smtr Rfk. Bl a diskussion om förläggning av reaktorer nära stadsbebyggelse.

Ordföranden (Torsten Magnusson) informerade om Vattenfalls planer för kärnkraftverk i
Göteborg samt AKK och Krångede planer för ett verk i Korsnäs, Gävle. Ordf
presenterade en PM rörande extra säkerhetskrav för sådan förläggning. Under hand
frågade Carlbom, AB Atomenergi, var man kunde tänka sig gränsen gå för hur många
personer som kan tillåtas bortfalla vid en reaktorolycka. Går gränsen t ex vid 5000-10000
personer?

• 1967-10-19. Smtr Dfa. Bl a redogjorde Vattenfalls GD Jonas Norrby för den nya CDL-
utredningen och Vattenfalls utbyggnadsplaner samt Sydkrafts VD Sune Wetterlundh för
den enskilda och kommunala kraftindustrins utbyggnadsplaner.

• 1967-10-25. Smtr Rfk. Bl a fortsatt diskussion om reaktorförläggning nära
stadsbebyggelse. Det ansågs att den inherenta säkerheten måste förbättras. Beslöts att
ordförandens PM av 670920 borde utvecklas av ledamöterna för framtida ytterligare
diskussion.

• 1967-11-14. Smtr Rfk. Bl a framför Hedgran en åsikt från Hannerz, Naturvårdsverket,
med tanke på Vattenfalls planer för Norrköping att först bygga oljekraft och därefter
kärnkraft där, att Naturvårdsverket önskar att kärnkraft införs tidigt och vill ha
diskussion.

•  1967-11-25. Smtr Rfk. Bl a fortsatt diskussion om reaktorförläggning nära
stadsbebyggelse. Bl. a framhöll Hedgran att när MCA-filosofin har förfinats så mycket
som den är idag, är risken att säkerhetsarbetet inte optimeras. Hela spektret av i reaktorn
förekommande olycksrisker måste beaktas vid förläggningsresonemang.

• 1968-03-13. Smtr Rfk Bl. a presenterades aktuella kraftreaktorprojekt: 1) Barsebäck, i
drift -74, koncessionsansökan i september -68. 2) Bjäre, Sydkraft, förmodligen helt efter
Barsebäck. 3) Trosa, Vattenfall. 4) Gryt, längre fram. 5) Oscar 2. Kraftvärmeprojekt:
Gävle, Krångede, 4-500 MW, koncessionsansökan om några månader. 2) Göteborg,
Vattenfall. 3) Bogesund, Vattenfall. 4) Norrköping.
5) Värtan, Stockholm stad, 1974, bergrum. 6) Malmö, 2*500 MW,1974.
7) Hälsingborg, Slagshamn.

• 1968-04-30. Smtr Rfk. Bl a diskussion om program för seminarium om närförläggning .
Noterades att Rfk ej ännu har någon utsagd policy utan alla frågor skall ventileras.

• 1968-05-08. Möte på sundhedsstyrelsen, Köpenhamn, mellan representanter för
Rfk, sundhedsstyrelsen och atomenergikommissionen: Muntlig redogörelse av Rfk
för planerna om uppförande av Barsebäcksverket (Källa: Henning Jensens
kontaktmannarapport nr 1 av 21 april 1970).

• 1968-05-09. Atomenergikommissionens notat (Källa: Henning Jensen enligt ovan )
• 1968-05-16. Smtr Rfk. Bl a referat om ett besök av Magnusson och Hedgran i

Danmark gällande 70-talets kärnkraftverk på Själland. Samarbetsgrupp bildad
inom Nordiska Rådet rörande reaktorsäkerhet. Samband skapas för den händelse
något skulle hända i Barsebäck. Undersökningar görs i Öresund.
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Beredskapsorganisation studeras, cirklar dragna runt reaktorerna. Hela Danmarks
befolkningsfördelning finns på data.

• 1968-05-17. Sundhedsstyrelsens notat (Källa: Henning Jensen enligt ovan)
• 1968-06-04. Smtr Rfk. Bl. a notering att reaktor planeras i Göteborg, Angered, för

värmeproduktion till bostäder och industri.
• 1968-06-19. Seminarium om närförläggning på FOA .
• 1968-06-24. Smtr Rfk. Bl. a diskuterades en skrivelse beträffande nordiskt

samarbete rörande reaktorsäkerhetsbedömning.
• 1968-08-29. Smtr Rfk. Bl. a gjordes en översikt av större ärenden som skulle handläggas:

Trosa, Värtan, Barsebäck, Gävle, Marviken, Oskarshamn, Ringhals. Med anledning av
antalet nya koncessionsansökningar och den i övrigt ökade arbetsbelastningen
genomgicks ett antal förslag till rationaliseringsåtgärder.

• 1968-09-26. Brev från Sydkraft till Rfk med kallelse till informationsmöte enligt
vattenlagen med anledning av Barsebäck den 4 november 1968 i Löddeköpinge.

• 1968-10-25. Möte i Stockholm mellan Rfk och chefen för tyska IRS, Kellermann, då bl. a
förslaget till närförlagda Ludwigshafen diskuterades. 2 x 600 Mwe, 4 km till
Ludwigshafen, 150 000 invånare, 5 km till Mannheim, 300 000 invånare.

• 1968-11-04. Möte på IVA med chief inspector Griffith, UKNII, då bl. a
förläggningspolicy diskuterades. AGR i UK: Hartlepool med 78 000 invånare inom 2
miles och 140 000 invånare inom 5 miles; Heysham med 40 000 invånare inom 1 mile.

• 1968-11-04. Informationsmöte enligt vattenlagen i Löddeköpinge. Bl. a
informerades att 5 olika förläggningsalternativ diskuterats och att Barsebäck valts
som det bästa. Två danskar från Isefjordsverket i Köpenhamn var närvarande vid
mötet, S. L. Kruse och Finn Hasböl.

• 1968-11-25. Stormöte i Trosa med lokala och regionala myndigheter samt även Rfk
rörande reaktor på Käftudden 5 km söder om Trosa. Rfk ej negativ till detta.

• 1968-11-21. Brev från departementschef H.H. Koch, danska
Atomenergikommissionen, till statssekreterare Hans O. Lundström,
Industridepartementet.

• 1968-12-16. Smtr Rfk. Bl. a förberedelse inför möte med Stockholms Elverk 1968-12-18.
• 1968-12-18. Smtr på Stockholms Elverk med hela Rfk, Stockholms Elverk(Ryman,

Brissmar m fl), Asea (Sundqvist, Isberg), OKG (Gimstedt, Rydell, Westerlund) rörande
närförlagd reaktor för fjärrvärme i berget under Värtan. Planerad drift 1974,
myndighetsbesked begärs till 1 juli 1969.

• Finns flera befolkningsfördelningsscheman, dels över svenska, dels över utländska siter.
1969-01-10. Stormöte i Vagnhärad med bl. a landshövdingen, Vattenfall (Wivstad,
Nytén, Jungnell m fl), Rfk-representanter m fl., samt allmänhet rörande Trosa.
Landshövding positiv. Ytterligare planer och förläggningspraxis diskuterades. Ringhals
1973 och 1975, därefter ett aggregat per år. Trosa ev. 1976. USA: 80 000 invånare inom
10 km, 250 000 invånare inom 20 km; Västtyskland: Stade ligger 25 km från Hamburgs
stadscentrum, Ludwigshafen planeras; England:100 000 invånare inom 8 km, 250 000
invånare inom 10 km.

• 1969-01-17. Brevsvar från Lundström till Koch om att koncessionsansökan för Bar
inkommit och att Rfk:s ordf Arne Hedgran tar lämplig kontakt när tiden medger,
förmodligen först efter sommaren. Stor arbetsbelastning.

• 1969-01-20. Stockholms Elverk. Informationskonferens om Värtaverket på Foresta.
(Agrenius, Oknemark, Levén, Ryman)

• 1969-01-31. Värtan. Principdiskussion på Rfk med representanter för Elverket och ASEA
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• 1969-02-21. Värtan. Diskussion på Rfk om nödkylning och inneslutning. Problem-PM
upprättas av sekretariatet.

• 1969-februari. Artikel av Sheldon Novick i ”Environment”: ”A Mile from Times Square”
med anledning av Consolidated Edison of New York City planer att förlägga en reaktor
på Welfare Island i East River mellan Manhattan och Queens, ett av de mest tätbefolkade
ställena på jordklotet.

• 1969-02-05. Värtan. Detaljdiskussion på Rfk med representanter för Asea, Elverket,
OKG och VBB.

• 1969- 03-07. Värtan. Diskussion på Rfk. Sekretariatet påbörjar förslag till yttrande.
• 1969-03-12. Värtan. Övergripande diskussion på Rfk.
• 1969-04-12. Värtan. Detaljdiskussion på Rfk med representanter för Elverket och OKG.
• 1969-04-17, Värtan. Smtr Rfk. Hedgrans förslag till muntlig dragning inför Dfa

genomgicks (negativ).
• 1969-04-30. Värtan Smtr Rfk. Hedgran redogjorde för ett sammanträffande med Dfa den

18/4 1969 där Rfk:s ståndpunkt i Värtanansökan redovisades.
• 1969-05-08. ”Kärnkraft på Ostkust”. 60-tal lägen identifierade av Vattenfall. Tittat

närmare på 9, bl. a Nynäshamn, Dalarö, Bogesund, Trosa önskas efter Ringhals 2.
• 1969-05-22. Smtr Rfk. Koncessionsärendet Barsebäck: Noterades den stora

folkmängden på ca 25 km avstånd. ”Hör om danskar har synpunkter. Titta på
amerikanska normer”.

• 1969-06-10. Rfk har ej kunnat tillstyrka Värtan men Dfa säger ej nej utan låter tillsätta en
utredning, ”Närförläggningsutredningen” Programkommitté tillsätts denna dag: Ryman,
Wivstad, Carlbom, Hedgran, Björgärd, Hans Håkansson (ordf).

• 1969-08-25. Dansk kontakt. Henning Jenssen och Poul Emmerssen, Foersoegsanlaeg
Risoe, besöker Rfk sekretariat. Genomgång av svensk myndighetsorganisation. Disk
om Barsebäcks koncessionsansökan, PSAR, vilken danskarna anser vara för
knapphändig.

• 1969-08-27. Smtr Rfk. Vattenfalls utredning ”Kärnkraft på Ostkust” kommenterades.
Direkt fråga om acceptans av förläggningsplatserna Gryt, Marviken, Trosa, Dalarö och
Forsmark. Mer underlag begärs. Barsebäcksverket-Saltholms flygplats: Information om
riskerna.

• 1969-09-09. Smtr Rfk. Barsebäck: Rfk beslöt, med hänvisning till vad som
framkommit angående störtande flygplan, närheten till internationell farled
(Öresundsleden) samt Barsebäcks speciella situation från förläggningssynpunkt, att
den ingivna redovisningen skulle kompletteras med en väsentligt fylligare
säkerhetsredovisning. Uppdrogs åt sekretariatet att utarbeta förslag till direktiv för
utredningsuppdrag angående flyghaveri vid Barsebäck. Direktiven skulle behandla
dels följden av en olycka, dels den statistiska sannolikheten för en olycka. ”Kärnkraft
på ostkust”: Beslöts att i remissyttrandet uttala sin mening att Gryt, Marviken, Trosa och
Forsmark kunde bedömas vara acceptabla som förläggningsplatser. Bedömning av Dalarö
fick anstå till resultatet av närförläggningsutredningen föreligger.

• 1969-09-18. Smtr mellan Hedgran, Edling och Tore Nilsson om ny redovisning för
Barsebäck p g a danska propåer. Nämndes att danskarna skulle informeras genom
informell kontakt i Stockholm eller Köpenhamn.

• 1969-09-19. Smtr om Barsebäcksredovisningen. Närvarande: ASEA-Atom Halle,
Leine, Pelle Isberg; Sydkraft Björgerd, Arvid Person; Rfk Hedgran, Edling,
Jansson, Nilsson. Hedgran framhöll att vid ett vårmöte sades det att något extra
måste till pga. Barsebäcks speciella läge. Som följd härav och danskarnas intresse
dras slutsatsen att bättre redovisning behövs nu. Björgerd: Tidsbrist! Halle: I
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princip OK men fasta tidsplaner. Hedgran: En man från varje instans, Rfk-
Sydkraft-ASEAAtom, får gemensamt komma överens om hur PSAR skall utformas,
1 november 1969 skall den föreligga på Rfk.

• 1969-09-20. Brev från ASEA-Atom till Sydkraft med kopia till Nilsson, Rfk, rörande
program för framtagande av fylligare säkerhetsrapport för Barsebäcksverket till den 1/11
1969. Gemensam insats förutses mellan ASEA-Atom, Sydkraft och Rfk (Wredberg,
Cervin, Nilsson)

• 1969-09-23. Smtr Rfk. Barsebäck, Saltholm. Ärendet remitteras till Luftfartsverket
•  1969-10-14. Smtr med Krångede (Henningsson, Westerlund) på Rfk. De vill ha

samordning av ostkustförläggningar mellan Vattenfall och Krångede, vill bygga ut Trosa
och Gävle. Plan: Trosa i drift 75-76, Gävle 76-77.

• 1969-10-16. Smtr Rfk. Barsebäck, flygfrågan: Beslöts att av Sydkraft begära nya
beräkningar avseende flyghaverier vid Barsebäck, dels sannolikheter, dels möjligheten av
byggnadsförstärkningar. ”Kärnkraft på Östkust”: Vattenfall vill aktualisera Tunaberg,
Kommittén anser den likvärdig med Dalarö.

• 1969-11-12. Brev från Sydkraft till Rfk rörande Barsebäcks stationslayout pga.
flygfrågan. Vissa ändringar gjorda.

• 1969-11-13. Rfk:s ordförande Arne Hedgran besöker danska myndigheter i Köpenhamn
för att lämna redogörelse för reaktorförläggningsfrågornas handläggning i Sverige.

• 1969-11-17. Smtr Rfk. Barsebäck, Saltholm: Sydkrafts konsult Frank Schwoerer gör
jämförelser med amerikanska förläggningar, säger att AEC anser Bar OK enligt US
policy.

• 1969-11-19. Smtr Dfa. Barsebäck: Efter Hedgrans redogörelse av Rfk:s positiva
bedömning av flygfrågan uppdrog Dfa åt Rfk att fortsätta granskningen av Sydkrafts
ansökan om en första reaktor till verket.

• 1969-11-21. Smtr Rfk. Barsebäck: Beslöts att inbjuda en delegation danskar för
information omkring den 15-16-17 december 1969 innan något beslut fattats.

• 1969-11-28. Följebrev från Rfk ordf. Arne Hedgran till overlaege Juel Henningsen,
Sundhetsstyrelsen, Köpenhamn, med underlag inför möte med danska myndighets-
representanter i december i Stockholm: a) Sydkraftsutredning av 30/9 1969.
Flyghaverier, risk för påflygning. b) Luftfartsverkets skrivelse av den 16/11 1969
ang. reaktoranläggning i Barsebäck. c) Barsebäcksverket, ansökan om koncession.
Tillägg: Pärm I, II och III.

• 1969-12-01. Brev från ordf. i Rfk, Arne Hedgran, till Sundhetsstyrelsen och
Atomenergikommissionen, Köpenhamn. ”Med hänvisning till överenskommelser
med overlaege Juel Henningsen och kontorchef Oelenschlaeger får jag härmed
inbjuda medlemmarna av samarbejdsudvalget mellan atomenergikommissionen -
sundhedsstyrelsen till ett sammanträde i Stockholm med representanter för
reaktorförläggningskommittén onsdagen den 17 december 1969. Avsikten är att
från reaktorförläggningskommitténs sida ge en redogörelse för kommitténs arbete
med Barsebäckskoncessionen.”

• 1969-12-02. Smtr Rfk. Barsebäck, förberedelser inför danskt besök den 17/12:
Meteorologi och utsläppsundersökning från AB Atomenergi; Extra containment?;
Befolkningskurva över närområdet; Härddimensionering grundad på O-1, men
inget resultat än, avvakta O-1-resultat ( Max härdbelastning i W/cmxcm: O-1 98, R-
1 113, O-2 113, B-1 118); QA skall framhållas; Layoutfrågan.

• 1969-12-05. Brev från Atomenergikommissionen i Köpenhamn (Hans von Buelow)
till Arne Hedgran med tack för inbjudan till mötet den 17/12 1969 och representeras
av honom själv, H.L. Gjoerup, Henning Jensen och Poul Emmersen.
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• 1969-12-05. Brev från Sundhedsstyrelsen i Köpenhamn (Oelenschlaeger) med
meddelande att de kommer att vara representerade vid mötet den 17/12 1969 av
prof. Joergen Koch, Per Grande samt honom själv.

• 1969-12-11. Smtr Rfk. Barsebäck: Kommittén beslöt att föreslå danskarna följande
föredragningslista till mötet den 17/12 1969: 1) Information om Rfk:s
sammansättning och arbetssätt. 2) Redogörelse för problematiken vid
Barsebäcksverket. 3) Redogörelse för flygfrågan 4) Redogörelse för
kontrollfrågorna, i första hand med tanke på den information som ej tidigare
lämnats till danskarna. 5) Överblick av påverkan på Köpenhamnsregionen vid
extremt haveri vid Barsebäcksverket.

• 1969-12-17. Möte mellan danskar och Rfk. Danskarna var, enligt anteckningar,
representerade av: Henning Jensen, Poul Emmersen, Hans von Buelow, H L
Gjoerup, Jörgen Koch, Oehlenschlaeger och Per Grande; Rfk av: Bertil Aronsson,
Lars Carlbom, Gustaf Edling, Göran Dahlén, Lars Wallin, Berndt Hargö Arne
Hedgran, Erik Jansson, Tore Nilsson, Frigyes Reisch och Paul Ek. Föredragning
enligt ovan. Danskarna (von Buelow) föreslog att den fortsatta kontakten skulle ske
mellan Tore Nilsson (barsebäcksansvarig) och någon, ännu ej utsedd, på Risoe. De
skulle komma överens om på vilket sätt och på vilka punkter information skulle ges.

• 1969-12-19. Smtr Rfk. Barsebäck: Förslag till yttrande till Dfa godkändes.
• 1969-12-23. Rfk yttrade till Dfa rörande Barsebäck expedierades.
• 1970-01-09. Smtr Dfa. Barsebäck: Beslöts att avge yttrande till Kungl. Maj:t
• 1970-01-09. Remissyttrande från Dfa till Industridepartementet (Kungl. Maj:t)

rörande Barsebäck. Sägs bl. a: ”Med hänsyn till förläggningsplatsens närhet till
danskt territorium har kommittén (Rfk) även hållit berörda danska myndigheter -
Atomenergikommissionen och Sundhedsstyrelsen - kontinuerligt informerade om
säkerhetsgranskningen av projektet.”

• 1970-01-15. Brev från Atomenergikommissionen, Köpenhamn,(Hans von Buelow),
till Rfk ordförande (Arne Hedgran) med tack för mötet den 17 december 1969, som
” både var hyggeligt og meget nyttigt for både atomenergikommissionen og
sundhedsstyrelsen. Vi er her meget taknemmelige for jeres tilsagn om en loebende
orientering om de svenske myndigheders behandling af alle sikkerhedsforhold
veroerende Barsebäck-vaerket. og vi vill selffoelgelig på vor side efter bedste evne
bidrage til den gensidige udveksling af informationer m.v. om dette vaerk”. Den
löpande kontakten bör i första hand ske på ett tekniskt plan, och detta kommer att
ske genom kontaktmän, Henning Jensen från dansk sida och Tore Nilsson från
svensk sida. Avslutningsvis noterades att de på mötet i Stockholm var eniga om att
hålla ett nytt möte mellan representanter för Rfk och de två danska myndigheterna
när behov härför kunde skönjas.

• 1970-02-13. Brev nr 1 från kontaktman Henning Jensen till kontaktman Tore
Nilsson med önskan att få alla tillståndsdokument.

• 1970-03-13. Brev från Nilsson till Jensen med önskade dokument. Nämns också att
layoutdiskussioner pågår för Barsebäcks byggnad.

• 1970-03-13. Smtr Rfk: Barsebäcks layout. Önskar bl. a att borsystemet placeras på lägre
nivå.

• 1970-04-10. Smtr Rfk: Barsebäck, redundans i mellankylkrets, krav.
• 1970-04-21. Henning Jensens första kontaktmannarapport täckande perioden dec.

1969 till mars 1970. Innehåller bl. a förteckning över alla mottagna informationer
från svenska myndigheter från maj 1968 till april 1970.

• 1970-05-15. Brev från Sydkraft till Rfk. Barsebäck stationslayout.
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• 1970-06-01. Rfk smtr: Barsebäck stationslayout.
• 1970-06-10. Jan Thyberg, telefonsamtal: Överenskommelse (22/6?) mellan Vattenfall

och Elverket om att försöka ett ”Värtan B”, potentiella platser Lappkärrsberget, Erstavik,
Bogesund.

• 1970-06-15. Brev från Sydkraft till Rfk: Barsebäck stationslayout.
• 1970-------. Närförläggningsutredningen: Utländsk myndighetssyn på förläggning av

kärnkraftverk fram till 1970.
• 1971-06-08. Smtr med Dfa, AB Atomenergi och Stockholmskraft beträffande

närlokalisering av kärnkraftstationer. (SV: Wivstad, Schultz, Nistad; SEV: Ryman,
Almqvist; OKG: Bachofner; AE: SOW Bergström; Dfa: Nordström, Hedgran, Nilsson).
Stockholmskraft ville i första hand satsa på 2 lägen, Bogesund och Erstavik (Nacka), i
andra hand Dalarö, Gålö, Näslandet och Himmelsfjärden. Stora Skuggan och Värtan ej
ute men enligt indikationer vill man ej satsa på dem. Närförläggningsutredningen
försenad, ev. färdig sommaren 1972.

• 1972-03-16. Härdnödkylseminarium i Studsvik.
• 1972-05-19. Smtr om Lokaliseringsfrågor, CDL (SV: Kihlberg, Dfa: Hedgran, Nilsson).

Vattenfalls lägen: Strömstad, Tanum, Brofjorden, Stenungssund, Ringhals (8 aggregat),
Getinge (Falkenberg), Gryt, Tunaberg, Trosa, Nynäshamn, Dalarö (6000 MW), Forsmark
(6000 MW), Orarna (Gävle,3000 MW ). Krångedes lägen: Lindön (Hamrånge, 26000
MW), Sunnäs (Söderhamn, 6000MW), Ivarsboda (Umeå, 6000 MW), Jävre (Piteå, 6000
MW). Sydkrafts lägen: Viken (Hälsingborg), Barsebäck (6000 MW), Dybäck (Ystad),
Karlshamn (6000MW), Gö (Ronneby, 6000MW), Simpevarp (5000 MW).

• 1972-05-23. Brev från Vattenfall (Kihlberg) med underhandsförfrågan rörande lägena
Tunaberg, Nynäshamn, Brofjorden.

• 1972- 02-06. Telefonsamtal Nilsson-Kihlberg. Jämförande med nuvarande policy synes
Tunaberg vara OK, Nynäshamn och Brofjorden kanske tas upp i
Närförläggningsutredningen.

• 1972-11-21. Möte i föreningen Kärnteknik: Dr Schenk, Obrigheim, som bl. a säger att
Ludwigshafen ännu ej beslutats, fortfarande under granskning , möjligen beslut nästa år.

• 1973-01-18. Möte om inlandsförläggning av reaktorer (AKK: Harald Westerlund, Dfa:
Hedgran, Nilsson). Nämndes förläggning vid Lagan, Göta älv och Dalälven.

• 1973-03-27. Smtr Rfk Bl. a rapporterades att ett danskt-svenskt myndighetsmöte
betr. Barsebäck hållits den 28/2 1973 i Stockholm. Från dansk sida deltog professor
O. Nathan, ekspeditionssekretaer P. I. Snare, direktör Moeller-Madsen, dr.med.
Schultz-Larsen, laboratorieforestander P. Grande och civil ing. H. Jensen samt från
svensk sida professor L. Nordström, professor B. Lindell, avd.föreståndare J-O.
Snihs, avd.chef A. Hedgran och reaktorinspektörerna E. Jansson och T. Nilsson.
Dryftades ECC-frågor (härdstrilsystemet), site-kriterier och bebyggelserestriktioner
för svenska kärnkraftföretag, föreskrifter för aktivitetsutsläpp från
Barsebäcksverket. Från dansk sida framhölls bl. a att man var tillfreds med att i
framtiden som hittills bli informerad via kontaktmännen men att man hade intresse
av ett nytt myndighetsmöte före idrifttagningen av Barsebäck 1. Man var
intresserad av undersökningar av flora och fauna i recipienten efter idrifttagningen
av Barsebäck 1 och det överenskoms att danskarna skulle ha direkt kontakt med
SSI i denna fråga.
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Sammanfattning
Barsebäcksverket erhöll koncession den 6 februari 1970. I samband härmed skapades en kon-
taktmannaordning mellan den danska och den svenska reaktorsäkerhetsmyndigheten innebä-
rande att all till svensk myndighet insänd säkerhetsredovisning också tillställdes dansk genom
två utsedda kontaktmän. Denna redovisning har genomgåtts av den danska kontaktmannen
och informativt diskuterats på gemensamma kontaktmannamöten. Denna verksamhet har
fortgått till dags dato. Under uppförandetiden 1970-1977 identifierades vissa särskilt
intressanta områden från dansk sida, bland annat härdnödkylningen, och särskilda insatser
beslöts. En beskrivning ges av dessa insatser och deras inverkan på utformning och
förläggning av Barsebäcksverket.
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Inledning
I föregående avsnitt gavs beskrivning av kontakterna mellan Sverige och Danmark rörande
Barsebäcksverket täckande tiden fram till och med koncessionsansökan godkänts den
6 februari 1970. Här beskrevs bland annat att de fortsatta kontakterna i Barsebäcksärendet i
första hand skulle ske på ett tekniskt plan och genom två utsedda kontaktmän, från dansk sida
Henning Jensen och från svensk Tore Nilsson. Det överenskoms även att all till svensk
reaktorsäkerhetsmyndighet lämnad redovisning för Barsebäck skulle tillställas danska
myndigheten genom kontaktmännen. Denna då etablerade kontaktmannaordning har levt kvar
till dags dato men med olika bemanning under tidernas lopp:
• 1970-1977 Tore Nilsson
• 1977-1987 Uno Håkansson
• 1987-1990 Dan Jacobsson
• 1990-1996 Dick Weibahr
• 1996-1997 Richard Olsson / Patrik Lundell
• 1997-2000 Richard Olsson / Ingemar Zellbi
• 2000- ----- Richard Olsson / Lars Rask

Vid intervjuer med ovanstående personer har framkommit att det endast under tiden 1970-
1977 från dansk sida förekom regelrätt ingående granskning på specifika utvalda områden av
från svensk sida överlämnad redovisning. I övrigt har kontakterna inneburit information och
diskussion över den lämnade redovisningen.

Nedanstående beskrivning kommer således att koncentreras på de insatser som gjordes från
dansk sida under tiden 1970-1977.

För att följa upp Barsebäcksärendet skapades inom Risoe ”koordinationsudvalg for
reaktorsikkerhedsvurdering (KURS)” ledd av kontaktmannen Henning Jensen (HJ) och
bestående av, till att börja med, ytterligare två personer, Poul Timmermann och Poul
Emmersen men efter någon tid enbart den senare.

I brev den 29 januari 1971 meddelade HJ att arbetsgruppen KURS hade bestämt att närmare
behandla följande:
• Reaktorhärdens nödkylning
• Säkerhetssystemen för snabbstopp av reaktorn
• Reaktortanken
• Reaktorinneslutningen
• Konsekvenserna av postulerat MAH (Maximalt Antaget Haveri)
• Haverier till följd av flygstörtning

”Säkerhetssystemen för snabbstopp av reaktorn” och ”Reaktorinneslutningen” kom ej att re-
gelrätt ingående granskas av KURS utan fick som övriga system en informativ behandling.
Övriga punkter behandlas nedan under var sin rubrik



4

Reaktorhärdens nödkylning
Problemet med reaktorhärdens nödkylning (ECC) identifierades i USA i början av 70-talet
och kom att genomsyra säkerhetsdebatten under hela decenniet. KURS intresserade sig för
denna problematik med högsta prioritet bland de utvalda uppföljningsområdena.

I PM KURS I-22 av 21 september 1971 framfördes synpunkter på Barsebäcks härdnödkyl-
ningssystem då detta skilde sig väsentligt från såväl amerikansk som tysk praxis för dagens
BWR. Denna praxis innebar bestyckning med tre oberoende undersystem:
1. Högtrycksinsprutningssystem för att ta hand om små brott på primärsystemet då reaktor-

trycket långsamt faller.
2. Härdsprinklingssystem för att ta hand om stora brott då trycket hastigt faller.
3. Lågtrycksflödningssystem vid stora brott som kan återfylla och hålla reaktorhärden täckt.

Barsebäcksreaktorn hade inte:
1. Ett speciellt högtrycksinsprutningssystem. För denna funktion utnyttjades det särskilt ut-

rustade matarvattensystemet. Dessutom fanns ett speciellt trycknedtagande avblåsningssys-
tem.

2. Lågtrycksflödningssystem.

KURS noterade att konsekvenserna av dessa olikheter var svåra att bedöma eftersom den
slutliga utformningen av matarvattensystemet ej var fastställd och att endast redundansen hos
härdsprinklersystemet var godkänd men ej dess kapacitet.

KURS konstaterade således att det ställdes särskilt stora krav på härdsprinklersystemet efter-
som detta var det enda system som efter ett brott under härdnivå var i stånd att hålla härden
kyld.

Huvudfrågorna var således:
1. Kunde det redovisade härdsprinklersystemet förhindra att härden överhettades?
2. Var sprinklersystemet tillräckligt pålitligt?
3. Vilka blev konsekvenserna om systemet sviktade, t ex startade för sent.
KURS definierade härefter med utgångspunkt från dessa huvudfrågor ett antal detaljfrågor.

I en KURS-PM, 24 september 1971: ”Indstilling til Risoes direktion om vaerksaettelse af
naermare undersoegelser på Risoe af Barsebäck-vaerkets egentlige noedkoelingssystem”
hemställde KURS att relevanta avdelningar på Risoe skulle utreda de detaljfrågor som
definierats i KURS I-22.

Den 8 februari 1972 ansökte Sydkraft om tillstånd för ett andra aggregat i Barsebäck. Med
yttrande 25 maj 1972 deklarerade Dfa att härdnödkylningsproblematiken världen över var un-
der diskussion och att kravet på verifikation av nödkylningens effektivitet skärpts. Därför
gällde, för såväl aggregat 1 som 2, att nödkylningen ytterligare måste utredas och att
redovisning av problematiken skulle vara godkänd av tillsynsmyndigheten innan uppförande
av aggregat 2 fick påbörjas. Denna redovisning skulle innehålla erforderlig haverianalys och
visa dels hur kylning av reaktorhärden skedde för hela spektra av brottstorlekar och brottyper
under erforderlig tid efter haveriet, dels att systemredundans fanns vid alla nämnda tillfällen.
Med system avsågs härvid det totala härdnödkylsystemet vari ingick undersystem såsom
mellankyl- och havsvattenkylsystem, kraftmatningssystem, signalsystem etc. Redovisningen
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skulle även innehålla påkänningarna på härdstommen vid nedblåsningsförloppet varvid
särskilt integriteten hos stigarrören till härdstrilen skulle beaktas.

26 juni 1972 uppdrog Dfa åt AB Atomenergi att såsom konsult granska nödkylningens
effektivitet i Barsebäck 1.

I PM KURS I-36, 4 augusti 1972: ”Barsebäck I reaktorens kernesprinklingssystem. Samman-
fattande konklusioner af den tekniske analyse på Risoe” nämndes de teoretiska
undersökningar av reaktorns härdsprinklersystem angående dess funktion och tillförlitlighet
som utförts av elektronikavdelningen, reaktoravdelningen och reaktorfysikavdelningen på
Risoe mot bakgrund av dittills, från svensk sida, erhållen redovisning. Med detta som
underlag drog KURS i korthet följande slutsatser:
• Tillförlitligheten hos systemet, 1,4x10-4 var väsentligt lägre än för en redan idriftvarande

tysk reaktor (Wuergassen), 3x10-7.
• Den angivna maximala kapslingstemperaturen, 800-900ο C, ansågs felberäknad men om

systemet hade tillräcklig kapacitet borde den av USAEC fastställda övre gränsen för
kapslingstemperaturen, 1260ο C, ändå kunna vidmakthållas.

• Den angivna sprinklingskapaciteten på 170 kg/s var för låg. Enligt Risoe erfordrades kapa-
citeten 260 kg/s för att uppfylla 1260-οkriteriet om den s.k. fördelningsfaktorn var så hög
som 0,5.

• Fördelningsfaktorn 0,5 var ej dokumenterad. I andra kända BWR-anläggningar angavs den
ej vara över 0,4.

I PM KURS-M-7, 14 augusti 1972: ”Notat og udtalelse om Barsebäck I-reaktorens noedkoe-
lingssystem” gav KURS en översikt av härdsprinklerproblematiken och drog följande
sammanfattande slutsatser:
1. Barsebäcksreaktorn var som typ betraktad av föråldrad utformning vilket bland annat

omöjliggjorde flödning av reaktorhärden.
2. Kapaciteten hos härdsprinklersystemet borde vara större och vad gäller systemets tillförlit-

lighet svarade det ej mot praxis i andra länder.
3. På existerande underlag uttrycktes betänklighet vad gällde utformningen av Barsebäcksre-

aktorns lågtryckshärdnödkylningssystem rörande dess kapacitet och tillförlitlighet.

KURS-M-7 diskuterades inom danska atomenergikommissionen och dess sekretariatschef
Hans von Buelow översände rapporten till statssekreteraren på Industridepartementet, Hans O
Lundström. Med skrivelse 24 augusti 1972 till direktör Göran Ekberg, Sydkraft, och med ko-
pior till dels direktör Halle, ASEA-Atom, dels docent Hedgran, Dfa, framförde Lundström
kritiken från dansk sida och föreslog att ”för att förebygga en otrevlig debatt man kanske
borde överväga att kritiken i alla delar detta var möjligt sakligt bemöttes”.

Med brev den 29 augusti 1972 tillställde, AB Atomenergi, KURS-M-7 för att i egenskap av
Dfa:s konsult granska denna PM.

Under hösten 1972 inkom Sydkraft successivt med den i Dfa:s yttrande 25 maj 1972 begärda
härdnödkylningsredovisningen vilken även enligt praxis tillställdes KURS.

Vid kontaktmannamöte den 6 oktober 1972 mellan Henning Jensen och Tore Nilsson togs in-
formationsfrågan om uppförandebeslutet för Barsebäck 2 upp:
1. KURS utlovades teknisk information så snart beslut fattats rörande härdnödkylningen. Ef-

ter telefondiskussioner beslöts den 24 november att KURS skulle informeras den 7
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december efter Rfk-möte den 5 december då nödkylningen skulle behandlas men således
före Dfa-möte den 13 december då formellt beslut skulle fattas. Det är notervärt att
möjligheten till påverkan av beslutet ville upprätthållas.

2. Tore Nilsson frågade om de danska myndigheterna önskade en kontakt med Dfa i
samband med uppförandetillståndet för Barsebäck 2. I brev 30 november 1972 framhöll
Henning Jensen att Atomenergikommissionen och Sundhedsstyrelsen var tillfreds med
kontaktmannaordningen som kanal för den löpande ömsesidiga informationen. Emellertid
tillmätte dessa bägge myndigheter uppförandetillståndet för Barsebäck 2 så stor betydelse
att de önskade ett möte om detta vid en tidpunkt och under former som Dfa fann lämpligt.

I PM KURS-I-38, 14 november 1972: ”Oplaeg til viderefoerelse af Risoes undersoegelser af
Barsebäck I reaktorens lavtryksnoedkoelingssystem” hemställde KURS att relevanta avdel-
ningar på Risoe mot bakgrund av nyinkommen redovisning skulle ge ett förnyat utlåtande
över härdnödkylningen.
Särskild uppmärksamhet skulle läggas på följande områden:
a. Systemfunktion, särkilt vad gällde sprinklingskapacitet och fördelningsfaktor.
b. Systemtillförlitlighet, särskilt tillförlitligheten hos den instrumentering som ingår i

systemets aktiverings- och kontrollsystem.
c. Konstruktionsdetaljer, särskilt stigarrören i härdsprinklingssytemet. Dessa senare förutsat-

tes dock också behandlas i samband med undersökningen av reaktortanken.

För att ge möjlighet till påverkan skulle utlåtandet vara KURS tillhanda senast den12
december 1972 på grund av att Sydkraft önskade påbörja uppförandet av Barsebäck 2 den 1
januari 1973. Enligt Dfa:s villkor skulle nödkylningsfrågan vara klar innan uppförande fick
påbörjas.

Den 5 december 1972 lämnade Dfa:s reaktorförläggningskommitté (Rfk) sitt yttrande
”Barsebäck 2-Tillstånd för uppförande av aggregatet”. Rfk noterade att de då för
härdnödkylningen världen över styrande reglerna, ”AEC Interim Acceptance Criteria for
Emergency Core Cooling Systems for Light Water Power Reactors” av 29 juni 1971 var
under debatt och att antydningar fanns om vissa skärpningar i de slutgiltiga kriterierna, vilka
beräknades föreligga i slutet av 1973. Detta kunde innebära att den maximalt tillåtna
beräknade temperaturen vid en olycka med förlust av kylmedium kunde bli sänkt från aktuella
1260ο C till omkring 1200ο C samt att man skulle ta större hänsyn till utförandet av bland
annat bränslet i varje särskilt fall. Rfk avsåg att noga följa utvecklingen av denna fråga i USA.
Tills vidare användes 1971 års kriterier som riktlinjer i granskningen som utfördes av Rfk:s
konsult. Denne anförde att den av Sydkraft redovisade beräkningen av härdens temperatur-
transienter vid stort bottenbrott uppfyllde alla AEC:s kriterier (juni 1971) och att Sydkraft
tillämpade enbart publicerade och av AEC accepterade metoder och korrelationer. Maximal
kapslingstemperatur enligt denna genomräkning blev 1270ο C.

Rfk ansåg att skillnaden mellan den redovisade beräknade temperaturen och kriterie-
temperaturen i och för sig ej kunde anses ha väsentlig teknisk betydelse. Rfk kunde dock vid
sin aktuella bedömning ej bortse från de skärpningar som förväntades men hade noterat att
visst utrymme torde finnas för att lägre värde på kapslingstemperaturen skulle kunna
dokumenteras. Formfaktorerna torde kunna förbättras genom konstruktiva ändringar i
bränslet, vilket kunde nedbringa lokala effektmaxima. Det fanns också omständigheter som
tydde på att det aktuella bränslet genom lämpligt utförande kunde visas ha en större säkerhet
mot skador vid överhettning än som tidigare antagits. Rfk ansåg med hänsyn till dessa
omständigheter att visst utrymme torde finnas för att tillfredsställa hårdare krav än de som
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avspeglades i aktuellt gällande AEC kriterier. Kunde ej den beräknade maximala
kapslingstemperaturen nedbringas tillräckligt till för bränslet acceptabel nivå måste man
genom reduktion av totaleffekten uppfylla detta krav.

Beträffande den systemtekniska utformningen anförde Rfk att härdnödkylningssystemen var
uppdelade i en lågtrycksdel, härdstrilen, och en högtrycksdel som erhållits genom att det nor-
mala matarvattensystemet konstruerats så att det även kunde fungera som nödkylsystem. Det
hade även en trycknedtagande funktion tillsammans med avblåsningssystemet. Konsult från
AB Atomenergi hade anlitats vid den systemtekniska granskningen.

Rfk fann således, mot bakgrund av lämnad redovisning och utförd granskning såväl inom
kommittén själv som av dess konsulter, att den principiella utformningen av de redovisade
härdnödkylningssystemen var acceptabel. Närmare redovisning erfordrades dock beträffande:
a. Dimensioneringen av stigarrören i härdstrilsystemet.
b. Brottindikeringen i matarvattensystemet samt matarvattenbehovet efter haveri.
c. Överlappningen i kylningsfunktionen mellan matarvattensystem och härdstrilsystem.
Rfk fann dock den dittills ingivna redovisningen tillräcklig för den aktuella bedömningen och
tillstyrkte att uppförande av aggregatet fick påbörjas under dels nämnda redovisningsvillkor,
dels att bränslets hållfasthet under haveriförhållanden skulle särskilt utredas.

Vid möte i Stockholm den 7 december 1972 informerades planenligt KURS ( Henning Jensen
och Poul Emmersen) i närvaro av samtliga reaktorinspektörer (Tore Nilsson, Erik Jansson,
Frigyes Reisch och Jan Bergström) om innehållet i Rfk:s yttrande.

Efter telefonsamtal den 12 december mellan kontaktmännen, i vilket det framkom att Atom-
energikommissionen ej hade något att erinra mot att det överenskomna gemensamma mötet
avhölls efter Dfa:s beslutsmöte såvitt man ej sköt upp detta. Med brev den 13 december
erhölls skriftlig bekräftelse på telefonsamtalet med ytterligare klargörande i uppskjutande-
frågan, nämligen att om Dfa kunde tänkas vilja mildra de av Rfk föreslagna villkoren,
önskades mötet ske före Dfa:s nästa beslutstillfälle.

Den 13 december lämnade Dfa sitt beslut att uppförandet fick påbörjas med de villkor som
Rfk föreslagit.

Med brev från dansk sida den 19 januari 1973 föreslogs det gemensamma mötet mellan repre-
sentanter för danska myndigheter och Dfa hållas den 28 februari 1973, något som
accepterades av Dfa.

I PM KURS-M-8, 2 februari 1973: ”Notat og udtalelse om Barsebäcksvaerkets noedkoelings-
system” gav KURS en ny översikt av härdsprinklerproblematiken mot bakgrund av den nya
redovisningen från Sydkraft och Risoe:s utredningar med anledning av denna redovisning.
Sammanfattningsvis konstaterade KURS att resultatet av Risoes förnyade beräkningar stämde
överens med det resultat som Dfa nyttjat vid bedömningen av ansökan om uppförandetillstånd
för Barsebäck 2. Eftersom Dfa gjort vissa förbehåll i sitt yttrande, bland annat gällande an-
vändningen av nya kriterier från USAEC, kunde KURS därför, mot bakgrund av Risoes
förnyade uttalanden, föreslå att man vad gällde lågtrycksnödkylningssystemets funktion och
kapacitet accepterade Dfa:s ståndpunkt av den 5 december 1972 under förutsättning:
• att reaktoreffekten reellt ej tilläts överstiga 1700 MWt,
• att sprinklingsfördelningsfaktorn påvisades vara 0,5 och
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• att det experimentellt blev påvisat att de använda värmeövergångstalen är representativa
för ASEA-Atoms 64-stavs bränsleelement.

Vad gällde systemets tillförlitlighet påpekade KURS att Risoes nya utredningar ej gett
underlag till ändring av tidigare i PM KURS-M-7 givna synpunkter. KURS ansåg därför att
det vid denna tidpunkt ej fanns behov att fortsätta undersökningarna på Risoe om
Barsebäcksverkets lågtrycksnödkylningssystem utöver den värdering av systemets såkallade
stigarrör, vilket förutsattes genomföras i samband med en kommande undersökning av
reaktortanken.

Det av Dfa:s konsult begärda yttrandet rörande PM KURS-M-7 utfördes ej, detta på grund av
de nya utredningar som KURS begärde av Risoe över det av Dfa krävt ytterligare härdnödkyl-
ningsunderlaget. I stället begärdes av Dfa:s konsult yttrande över PM KURS-M-8, vilket leve-
rerades 22 februari 1973.

Sammanfattningsvis konstaterade konsulten att Risoes och hans bedömningar av Barsebäcks
nödkylsystem resulterat i likvärdiga maximaltemperaturer. Konsulten önskade påpeka att hans
bedömning av reaktorn skett utgående från en maximal effekt av 1700 MWt och att han därför
instämde i KURS förbehåll att reaktoreffekten reellt ej skulle tillåtas överstiga 1700 MWt.
Ifall högre reaktoreffekter t ex på grund av svårigheter att exakt bestämma den termiska
effekten skulle kunna förväntas gällde ej längre den bedömda maximala
kapslingstemperaturen 1270ο C.

Angående KURS övriga förbehåll fastslog konsulten att:
• Fördelningsfaktorn ej väsentligt fick understiga 0,5.
• Ett experiment med 64-stavsknippe var under förberedelse vid AB Atomenergi och som

beräknades genomföras under 1974.

Vid det dansk-svenska myndighetsmötet 28 februari 1973 kommenterades från svensk sida de
förbehåll rörande härdstrilsystemet som framförts i PM KURS-M-8:
• Reaktoreffekten 1700 MWt var ett tak som man fick ta hänsyn till vid driften. Detta var en

rent administrativ fråga.
• Fördelningsfaktorn skulle komma att verifieras i experiment på ASEA-Atom.
• Värmeövergångstalen skulle verifieras vid experiment med 64-stavsknippe på AB Atom-

energi.

Slutresultat från experimenten beräknades erhållas senast 1975. Det framhölls även från
svensk sida att man med största sannolikhet skulle följa eventuella skärpta krav från AEC.
Från dansk sida kvarstod dock frågan om stigarrörens integritet vid stort bottenbrott och ut-
redningar skulle komma att begäras från Risoe. Avslutningsvis anförde representanten för
Atomenergikommissionen att man var tillfreds med kontaktmannaordningen.

Resultat av svenska experiment erhölls under 1974 vilka medförde dels omkonstruktion av
härdstrildysorna för att erhålla fördelningsfaktorn 0,5, dels omkonstruktion av bränslet för att
förbättra de värmetekniska förhållandena.

Inga ytterligare regelrätta ingående tekniska granskningar gjordes av danskarna på härdnöd-
kylningsproblematiken.

Resultatet av den danska granskningen blev en skärpt insats från svensk sida på specifika om-
råden: Fördelningsfaktor, värmeövergång i bränsle, stigarrörens integritet.
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Förmodligen hade från svensk sida samma insatser gjorts utan det danska intresset men det är
svårt att bortse från att deras insats bidrog till att påskynda den svenska.

Reaktortanken
Studien av reaktortanken inleddes med ett gemensamt besök av KURS och den svenske kon-
taktmannen på tillverkningsverkstaden, Uddcomb, Karlskrona, 28 oktober 1971. Vid detta
tillfälle gavs möjlighet för KURS att ställa direkta frågor till Uddcombs verksledning rörande
säkerhetstekniska spörsmål.

Fram till 1973 var Risoes tekniska avdelningar fullt sysselsatta med granskning av
härdnödkylningsfrågor. Härefter var turen kommen till reaktorns tryckbärande delar.

I PM KURS-I-45, 1 mars 1973: ” Oplaeg til en undersoegelse af nogle vaesentlige spoergsmål
vedroerende Barsebäck-vaerkets reaktortank og visse interne dele i denne” gav KURS en
översikt av reaktortankens dimensioneringsbakgrund och definierade ett antal punkter, som en
arbetsgrupp med representanter från reaktoravdelningen, konstruktionsavdelningen och metal-
lurgiavdelningen på Risoe var tilltänkt att behandla:
1. Att undersöka huruvida de svenska tryckkärlsnormerna var jämförbara med ASME-nor-

merna. Identifiera de områden där de två normerna täckte varandra samt de som endast
täcktes av den ena. Om det entydigt kunde påvisas att kraven i ASME var strängare än i
de svenska normerna borde detta noga redogöras för.

2. Att kontaktmannen, på basis av dessa undersökningar, via de svenska myndigheterna
skulle inhämta ytterligare information om det använda konstruktionsunderlaget på de
områden som ej täcktes av tryckkärlsnormerna och där ASME-normerna inte användes.
Som exempel på sådana områden kunde nämnas kvalitetssäkring (quality assurance) och
periodisk inspektion (inservice inspection).

3 Att företa en analys av stigarrören avseende en värdering av; a) huruvida de använda kon-
struktionsförutsättningarna helt och fullt skulle täcka de påverkningar rören i alla
relevanta situationer kunde utsättas för,  b) huruvida det använda konstruktionsunderlaget
tillförsäkrade, att stigarrören, som komponenter betraktade, kunde uppfylla
konstruktionsförutsättningarnas krav. Analysen borde innehålla en redogörelse för de
kopplingar som existerade mellan stigarrören och andra komponenter samt för inflytandet
av dessa kopplingar på de resulterande stigarrörspåverkningarna. De påverkningar som
man närmast tänkte på var vibrationer, neutronbestrålning samt temperaturgradienter.

Arbetet skulle vara färdigrapporterat före den 31 december 1973.

Från Risoes sida redovisades aldrig något resultat enligt punkt 1 och 3 ovan.

Redovisning på punkt 2 begärdes dock av den danske kontaktmannen och lämnades från Dfa
med bl. a Dick Weibahrs PM 1974-03-25: ”Krav på tryckkärl, rör, pumpar och ventiler i kärn-
kraftverk”.

Vad gäller punkt 3 ovan rörande stigarrören begärde Dfa självt en oberoende granskning av
till Dfa redovisade dimensioneringsförutsättningar genom konsultuppdrag till VBB.
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Haverier till följd av flygstörtning
Problemet med den planerade danska storflygplatsen på Saltholm, där start och
landningsbanor var riktade så att flygplanen passerade rakt över Barsebäcksverket,
behandlades av Dfa redan i yttrandet över koncessionsansökan för Barsebäck I den 23
december 1969. Efter att ha begärt yttrande från Luftfartsverket, 6 november 1969, fastslog
Dfa att, med den beräknade årssannolikheten på 10-6 för en flygplansstörtning på
reaktoranläggningen och en ännu lägre sannolikhet för en olycka med radioaktivt utsläpp,
hinder ej förelåg mot att placera reaktoranläggningen på föreslagen plats.

Vid ett telefonsamtal den 25 september 1970 mellan de bägge kontaktmännen framkom att
danska luftfartsmyndigheten var bekymrad över den beräknade störtningssannolikheten och
begärde ett skyndsamt sammanträde med Dfa. Ett sådant hölls i Stockholm den 29 september
1970 i närvaro av, förutom kontaktmännen, overflyveleder Henning Thrane, Luftfartsdirekto-
ratet, samt Arne Hedgran och Frigyes Reisch, Dfa.

I ett notat den 1 oktober 1970 sammanfattade Thrane sina vid sammanträdet framförda
betänkligheter rörande beräkningsförutsättningarna. Dessa gällde en ny icke tidigare anförd
förutsättning, nämligen samtidig inflygning till två parallella landningsbanor. Dfa skulle ta
kontakt med Luftfartsverket för att få kommentarer till bl. a den nya förutsättningen. Med
brev till Luftfartsverket den 14 oktober 1970 begärde Dfa att de i notatet anförda fråge-
ställningarna skulle diskuteras direkt mellan svenska och danska luftfartsmyndigheter och att
Dfa skulle underrättas om resultatet.

I brev den 15 december1970, 29 januari och 12 februari 1971 samt vid KURS-möte på Risoe
den13 april 1971 påminde danske kontaktmannen om flygfrågan. Vid telefonsamtal den 5 maj
1971 med avd dir C A Johansson på Luftfartsveket framkom att han skulle ha sammanträde
den 11-12 maj 1971 med Thrane i Köpenhamn då alla frågeställningar skulle klaras ut.
Den danske kontaktmannen tog återigen upp flygfrågan i brev den 8 juli 1971 med hänvisning
till att Atomenergikommissionens speciella Barsebäck-udvalg var mycket angelägna att få de
svenska synpunkterna i flygfrågan.

Med brev till Luftfartsverket den 28 september 1971 anhöll Dfa att bli underrättad om något
väsentligt framkommit med anledning av de danska kontakterna man haft och som väsentligt
skulle påverka de slutsatser som anfördes i Luftfartsverkets yttrande den 6 november 1969.

Med brev från Luftfartsverket den 5 januari 1972 meddelades att efter studium av Thranes
notat och diskussioner med honom det inte hade framkommit något som påverkade de slutsat-
ser som framfördes i verkets yttrande av den 6 november 1969. Verket sade sig inte ha några
erfarenheter från systemet med samtidiga parallella inflygningar till flygplatser med parallella
banor men förutsatte att sådana inte kunde tillåtas med mindre att det inte förelåg större risker
för kollisioner än vid inflygningar till enkel bana.

Med brev den 30 januari 1972 översändes Luftfartsverkets yttrande till KURS.

Vid det dansk-svenska myndighetsmötet den 28 februari 1973 nämndes handläggningen av
flygfrågan, att denne till stor del skett direkt mellan svenska och danska
luftfartsmyndigheterna och att samförstånd nu syntes råda.
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I Tilsynets PM M-14, 1975-03-18: ”Kommentarer til de svenske sikkerhedsmyndigheders
idriftsaettelsetilladelse for Barsebäck-vaerkets foerste anlaegsenhed” framfördes dock nya
synpunkter rörande flygstörtningsfrågan:
• Bansystemet på Saltholm hade ändrats så att överflygning ej skulle ske rakt ovan Barse-

bäcksverket.
• Överflygning skulle ej komma att ske vid start och landning vid Kastrup.
• Den internationella synen på flygstörtningsolyckor hade förändrats sedan 1969 då de ur-

sprungliga sannolikhetsberäkningarna gjordes

Tilsynet ville därför hemställa till de svenska myndigheterna att flygstörtningsfrågan åter
skulle tas upp.

Vid kontaktmannamöte 20 mars 1975 diskuterades PM M-14 och Tilsynets avsikt om hem-
ställan. Den svenske kontaktmannen framhöll då att några fler utredningar ej kunde förväntas
från svensk sida. Detta var numera ett danskt problem, eftersom de ville bygga flygplatsen
och eventuella ytterligare utredningar fick göras från dansk sida.

Inga ytterligare utredningar gjordes.

Flygplatsprojektet på Saltholm avvecklades.
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Konsekvenserna av postulerat MAH
I PM KURS-I-40, 2 november 1972: ”Notat vedroerende kontakten mellem de svenske og
danske myndigheder om Barsebäck-vaerkets nukleare sikkerhedsforhold” nämns de områden
som KURS av resursskäl ansåg sig behöva prioritera. Atomenergikommissionen prioriterade i
sin tur punkten ”Konsekvenser og risici for dansk område fra design uheld og andre postule-
rade uheld” som framgick av AEK Intern Meddelelse 10 november 1972.

Vid kontaktmannamöte den 27 november 1973 nämndes att Risoe hade planer att utreda en
”Maccident” i Barsebäck.

Vid telefonsamtal mellan kontaktmännen den 11 mars 1974 framkom att bekymmer förelåg
rörande konsekvensen för olika olyckor och speciellt risken för Köpenhamn. Man ville först
se svenska beräkningar, sedan skulle danska utföras. Vid kontaktmannamöte 26 mars 1974
nämndes att AEK önskade att olycks- och konsekvensberäkningar utfördes. Från svensk sida
hänvisades till Närförläggningsutredningen som gjort sådana beräkningar generellt.

Det framkom vid telefonsamtal mellan kontaktmännen den 15 maj 1974 att von Buelow,
AEK, i brev 13 maj 1974 till Wennerberg, Industridepartementet, begärt fler upplysningar om
olyckskonsekvenser för Barsebäck med anledning av den pågående TV-debatten i Danmark.

Med brev 17 september 1974 framfördes av danske kontaktmannen det starka intresset från
dansk sida att få upplysningar rörande svenska myndigheters bedömning av omgivningsrisken
från Barsebäcksverket på grund av danska överväganden om etablering av beredskap för ver-
ket. Tills vidare utgick man från Närförläggningskommitténs rapport, men ville ha mer under-
lag, något som tillställdes dem.

I Tilsynets PM M-14, 18 mars 1975: ”Kommentar til de svenske sikkerhedsmyndigheders
idriftsaettelsestilladelse for Barsebäck-vaerkets foerste anlaegsenhed” omnämns att man i
samarbete med Risoe skulle komplettera erhållna svenska konsekvensberäkningar med egna
beräkningar av konsekvenserna på danskt område från olyckor med mycket låg sannolikhet.

Den 18 januari 1977 offentliggjordes rapporten Risoe-M-1905: ”Beregning af relevante indi-
vid- og befolkningsdoser på dansk territorium fra hypotetiske kernenedsmeltningsuheld på
Barsebäckreaktoren”. De utförda beräkningarna grundade sig på samma metoder som Norman
Rasmussen använde i WASH 1400. Resultaten visade att beredskapsåtgärder på vissa delar av
Sjaelland kunde bli aktuella p g a höga stråldoser vid en härdsmälteolycka. Rapporten bekräf-
tade också riktigheten av den principiella ram enligt vilken deras beredskapsplan formats.
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Diskussion
All säkerhetsredovisning för Barsebäcksverket har under årens lopp tillställts danska kontakt-
mannen i enlighet med överenskommelse inom kontaktmannaordningen. Denna redovisning
har genomgåtts av kontaktmannen och diskuterats vid kontaktmannamötena. Denna löpande
ytligare granskning har ej behandlats under detta uppdrag. Ej heller har någon närmare
beskrivning av de bägge dansk-svenska utredningarna 1981 och 1985 gjorts eftersom de utgör
summeringar av redan tidigare behandlade frågeställningar och som tagits hänsyn till inom
detta uppdrag.

Ovanstående beskrivning ger således en bild av de extraordinära danska
granskningsinsatserna för Barsebäcksreaktorerna där resurs utanför den reguljära
kontaktmannaordningen utnyttjats eller avsetts utnyttjas.

Frågan inställer sig vilken påverkan dessa extraordinära insatser hade på förläggningen och
utformningen av Barsebäcksreaktorerna.

Förläggningen var redan avklarad vid koncessionstillfället 1969 och danskarna var helt infor-
merade i denna fråga. Flygstörtningsrisken var också behandlad 1969 men togs upp igen
1970. Dfa fann dock att några väsentliga ändringar i redan befintligt beslutsunderlag ej kunde
uppvisas. Dessutom var Saltholmsflygplatsen ej beslutad och Dfa fann att, till syvende og
sidst, problemet var en ren dansk fråga.

Utformningen kom att påverkas av härdnödkylningsproblematiken, som var den stora säker-
hetsfrågan under åtminstone första halvan av 70-talet. Problematiken uppmärksammades
tidigt på såväl dansk som svensk sida. Ingående myndighetsinsatser gjordes, från dansk sida
på Risoe, från svensk sida på Studsvik, och Dfa ställde krav på ASEA-Atom att verifiera ett
antal oklara frågor för att kunna satisfiera de nya AEC-kriterierna. Den danska insatsen var
mycket ingående och uppenbarligen en påle i köttet på Dfa. Det är svårt att säga vem som var
först att identifiera de olika frågetecknen men klart är att den danska insatsen var till nytta för
Dfa. Resultatet blev dels att härdstrildyskonfigurationen ändrades, dels att bränslet fick en
förändrad utformning.



14

Referenser
1. Egna handanteckningar.

2. Kontaktmannarapport 1, Perioden december 1969 til marts 1970, Risoe, 21 april 1970.

3. Overflyveleder Thrane, Luftfartdirektoratet, Notat vedroerende moede i Stockholm 29
september 1970 rörande Saltholm, Köpenhamn, 29 september 1970.

4. Dfa brev, Luftfarsverket, Begäran om samråd med overflyveleder Thrane med anledning
av hans notat 29 september 1970, Stockholm, 14 oktober 1970.

5. Kontaktmannabrev, Saltholm, Risoe, 15 december 1970.

6. KURS-brev, granskningsområden, Risoe, 29 januari 1971.

7. Kontaktmannabrev, Saltholm, säkerhetsredovisning, Stockholm, 9 februari 1971.

8. Kontaktmannabrev, Saltholm, Risoe, 12 februari 1971.

9. Noter fra Barsebäck-moedet den 13, 14 og 15 april 1971 på Risoe, KURS-I-17, 28 april
1971.

10. Kontaktmannarapport 2, Perioden april 1970 – marts 1971, Risoe, 1 april 1971.

11. Noter fra Barsebäcks-moede 23 juni 1971, KURS-I-24, 17 december 1971.

12. Kontaktmannabrev, Saltholm, Risoe, 8 juli 1971.

13. KURS-kommentarer til udformningen og funktion af Barsebäckvaerkets egentlige
noedkoelingssystem, KURS I-22, Risoe, 21 september 1971

14. Indstilling til Risoes direktion om ivaerksaettelse af naermere undersoegelser på Risoe af
Barsebäck-vaerkets egentlige noedkoelingssystem, KURS, 24 september 1971.

15. Noter fra kontaktmandsmoede om Barsebäck-vaerket den 28 september 1971, KURS-I-26.

16. Tore Nilsson, Dfa. Brev till Luftfartsverket med begäran om yttrande över Saltholmsfrå-
gan, Stockholm, 28 september 1971.

17. Noter fra Barsebäck-moeder 27 og 28 oktober 1971, KURS I-25.

18. Kontaktmannarapport 3, Perioden april 1971 – september 1971, Risoe, 18 januari 1972.

19. Avdelningsdir. C-A Johansson, Luftfartsverket, Brev till Dfa med yttrande i Saltholmsfrå-
gan, 15 januari 1972.

20. Risoerapport, Pålidelighedsanalyse af Noedkoelesystemet i Atomkraftvarket Barsebäck,
Risoe-M-1470, 10 februari 1972.



15

21. Rfk yttrande till Dfa, Ansökan om koncession för Barsebäcksverkets andra aggregat,
25 maj 1972.

22. Studsvik, AB Atomenergi, Protokoll från möte 72-06-26 angående granskning av säker-
hetsredovisning för Barsebäck II mellan representanter för Dfa, AE (RL) och ASEA-
ATOM. AP-RL-6967, 4 augusti 1972.

23. Barsebäck,I reaktorens kernesprinklingssystem, Sammanfattande konklusioner af den tek-
niske analyse på Risoe, KURS-I-36, 4 augusti 1972.

24. Kontaktmannarapport 4, Perioden oktober 1971 – juli 1972, Risoe, 7 augusti 1972.

25. Notat og udtalelse om Barsebäck I-reaktorens noedkoelingssystem. KURS-M-7, 14 au-
gusti 1972.

26. Brev Industridepartementet till direktör Göran Ekberg, Sydsvenska Kraftaktiebolaget.
rörande Barsebäcks härdnödkylning och rapporten KURS-M-7, Stockholm,
28 augusti 1972.

27. Notat vedroerende kontakten mellem de svenske og danske myndigheder om Barsebäck-
vaerkets nukleare sikkerhedsforhold. KURS-I-40, 2 november 1972.

28. Atomenergikommissionen, intern meddelelse, Synpunkter och prioriteringar beträffande
KURS-I-40, 10 november 1972.

29. Oplaeg til viderefoerelse af Risoes undersoegelser af Barsebäck I reaktorens
lavtryksnoedkoelingssystem, KURS-I-38, 14 november 1972.

30. Rfk yttrande till Dfa rörande Barsebäck II – Tillstånd för uppförande av aggregatet,
5 december 1972.

31. Risoerapport. Noedkoeling Barsebäck-I, Kommentar til BBS/18
(ASEA-ATOM KU 72-53), 8 december 1972.

32. Risoerapport till KURS vedr Noedkoeling Barsebäck-I, 12 december 1972.

33. Risoerapport, Kommentar til pålidelighedsanalyse af noedkoelesystemet i Barsebäck I. 13
december 1972.

34. Kontaktmannabrev, AEK:s inställning till tidpunkt för dansk-svenskt myndighetsmöte
rörande uppförandetillståndet för Barsebäck II, Risoe, 13 december 1972.

35. Dfa styrelsesammanträde, Uppförandetillstånd för Barsebäck II, 13 december 1972.

36. Notat og udtalelse om Barsebäckvaerkets noedkoelingssystem, KURS-M-8,
2 februari 1973.

37. Studsvikrapport AP-RL-7060, Dfa:s konsult för bedömning av Barsebäckreaktorns nöd-
kylning vid MAH, Kommentar till KURS-M-8 av den 2 februari 1973 med bilagorna



16

KURS-I-38, brev av den 8 december1972 och brev av den 12 december 1972. 22 februari
1973.

38. Oplaeg til en undersoegelse af nogle vaesentlige spoergsmål vedroerende Barsebäck-
vaerkets reaktortank og visse interne dele i denne, KURS-I-45, 1 mars 1973.

39. Noter fra Barsebäck-kontaktmandsmoede i Stockholm, 27 november 1973.

40. Dfa PM, Dick Weibahr. Krav på tryckkärl, rör, pumpar och ventiler i kärnkraftverk,
25 mars 1974.

41. Noter fra Barsebäck-kontaktmandsmoede på Risoe. 26 mars 1974.

42. Kontaktmannabrev rörande konsekvenser vid olyckor, Risoe, 17 september 1974.

43. Kommentarer til de svenske sikkerhedsmyndigheders idriftsaettelsetilladelse for
Barsebäck-vaerkets foerste anlaegsenhed med bilagor: 1) SKI PM, Tore Nilsson, till SKI
styrelse, Barsebäck 1. Villkor förladdning av bränsle, 25 november 1974. 2) SKI PM Tore
Nilsson, Barsebäck 1 – redogörelse för granskning under uppförandeskedet 1970-1974, 26
november 1974. 3) SKI brev till Sydsvenska Värmekraft AB, Barsebäcksverket 1 –
nukleär driftsättning, 7 januari 1975. 4) SKI brev till Sydsvenska Värmekraft AB,
Barsebäcksverket 1 – Fortsatt driftsättning, 29 januari 1975. Reaktortilsynet M-14, 18
mars 1975.

44. Noter fra Barsebäck-kontaktmandsmoede i Stockholm, 20 mars 1975.

45. Studsvik, AB Atomenergi, Bedömning av nödkylsystemets effektivitet i Barsebäck I.
Lägesrapport 1975-06-05, AP-RL-7355, 5 juni 1975.

46. Kontaktmannabrev rörande bl. a den av SKI fastställda tillåtna maximala
värmebelastningen på reaktorbränslet för Barsebäck 1, Stockholm, 17 juni 1975.

47. Pressmeddelande Miljoeministriet betr offentliggörandet av Reaktortilsynets rapport
”Beregning af relevante individ- og befolkningsdoser på dansk territorium fra hypotetiske
kernenedsmeltningsuheld på Barsebäckreaktoren”, Risoe-M-1905, 17 januari 1977.

48. Redegoerelse om Miljoestyrelsens gennemgang af det materiale vedroerende Barsebäck-
vaerkets nukleare sikkerhedsforhold, som beror hos danske myndigheder og institutioner,
28 juni 1979.

49. Rapport om sikkerhedstekniske spoergsmål og faelles elementer i beredskabsforholdene i
forbindelse med Barsebäckvaerket. Svensk-Dansk Komité om sikkerheden på Barsebäck-
vaerket. DsI 1981:4 – Betaenkning nr 922, Koebenhavn, 1981.

50. Rapport fra den dansk-svenske komité 1983-84 om Barsebäcksverket, Februari 1985.

51. Brev 1972-01-03 till Sydkraft från Dfa med begäran om ytterligare redovisning av
påkänningar vid AMH på bl a stigarrör.



17

52. Rfk skrivelse 1972-12-05 ” B2 – Tillstånd för uppförande av aggregatet”, Närmare
redovisning begärdes av dimensioneringen av stigarrören.

53. Handanteckningar från möte med danskarna 1973-02-28, där de framhållit att egna
beräkningar skall göras på stigarrören parallellt med SKI:s insatser.

54. Handanteckningar, Dfa avdelningssammanträde 1973-03-12. Beställning av
stigarrörgranskning utläggs på Tarandi, VBB.

55. Protokoll Rfk sammanträde 1973-03-27 med rapportering från danskt möte 1973-02-28,
där bl. a utlovats särskild granskning från svensk sida av stigarrörens hållfasthet..

56. Dfa formella beställning 1973-04-03 till VBB av stigarrörgranskning.

57. VBB uppdragsbekräftelse 1973-04-09.

58. VBB gransknings-PM 1973-05-24 enligt Dfa:s uppdrag.

59. Handanteckningar dansk-svenskt kontaktmannamöte 1974-03-26. VBB:s gransknings-PM
översänd till danskarna.

60. SKI PM 1974-11-26 inför laddningsansökan för B1. Citeras sid 4: ”Reaktortankens
interna delar kan vid haveri utsättas för stora påkänningar. VBB har för SKI:s räkning
utfört kontrollberäkningar av hållfastheten för härdstomme och härdstril, vilka bekräftat
att specificerade krav innehålles”.

61. Protokoll RSN sammanträde1974-12-02: Laddningstillstånd för B1.

62. AEK PM M-14 1975-02-17 med kommentarer till B1 drifttillstånd. På sid 13 noteras bl. a
att VBB granskat stigarrören och konstaterat att dynamiska belastningar ej behandlats.
ASEA-Atom utför vibrationsundersökningar i laboratorium och resultat önskas
tillhandahållas danskarna före start av etapp 3.

63. SKI formella beställning 1975-08-19 till VBB, granskning av vibrationsmätningar på bl. a
stigarrör

64. VBB PM 1975-11-12: ”Granskning av utförda teoretiska och experimentella
undersökningar angående vibrationer hos reaktortank med interna delar”.



18




