
Forskning 

SKI Rapport 02:24

ISSN 1104-1374
ISRN SKI-R--02:24--SE

SKI:s forskningsstrategi



SAMMANFATTNING        I

EXECUTIVE SUMMARY        V

1. UTGÅNGSPUNKTER       1

1.1 Uppdraget         1

1.2 Genomförande och rapportens struktur    1

1.3 Bakgrund         1

2. UTGÅNGSPUNKTER FÖR SKI:S FORSKNING   5

3. ORGANISATION OCH STYRNING AV SKI:S FORSKNING 7

4 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER    9

4.1 Tillsynen         9

4.2 Forskningens övergripande inriktning    10

5 TILLSYNSUTMANINGAR OCH FORSKNINGSSTRATEGIER 
  FÖR ATT STÖDJA TILLSYNEN      11

5.1 Existerande anläggningar      11
5.1.1 Ändrade ekonomiska förutsättningar      11
5.1.2 Åldring av anläggningar och omprövning av drifttillstånd   13
5.1.3 Modernisering av och införande av ny teknik i anläggningar i drift  15
5.1.4 Avveckling och rivning av anläggningar     16
5.1.5 Hotbild         17
5.1.6 Industrins kompetenssäkring       17

5.2 Nya anläggningar        18
5.2.1 Slutförvar för använt kärnbränsle      18
5.2.2 Inkapslingsanläggning och kapselfabrik     19
5.2.3 Utbyggnad av SFR 1 (SFR 3)       20
5.2.4 Slutförvar för annat avfall, samt mellanlager     21

5.3 Övriga tillsynsutmaningar      21
5.3.1 Utveckling av SKI:s tillsynsstrategier och arbetsmetoder   21
5.3.2 FUD-program         22
5.3.3 Finansiering av slutförvarsprogrammet och kärnkraftens 
 avveckling och rivning        23
5.3.4 Konsekvenser av tilläggsprotokollet      24
5.3.5 Transmutation         24
5.3.6 Haveriberedskap        25



6 TILLGÅNG TILL RESURSER OCH KOMPETENS OCH 
  HUR  DE ANVÄNDS AV SKI       27

6.1 Utveckling av tillgång till kärnteknisk kompetens i 

  Sverige         27

6.2 Specifi kt identifi erade resursbrister i Sverige   31

6.3 Utveckling av tillgång på kärnteknisk kompetens 

  internationellt        31

6.4 Sammanfattande bedömning      34

7 SÄRSKILT STÖD TILL STRATEGISK NATIONELL KOMPETENS 35

7.1 Kartläggning av strategiska kompetensbehov   35

7.2 Särskilt stöd till högskolor och universitet    36

8 ”CENTRES OF EXCELLENCE” OCH 
  ”NETWORKS OF EXCELLENCE”     39

9 SLUTSATSER        41

10 REFERENSER        43

BILAGA 1. 
FÖRKORTNINGAR         45

BILAGA 2. 
SKI:S FORSKNING - NULÄGESBESKRIVNING    47

BILAGA 3. 
KARTLÄGGNING AV STRATEGISKA KOMPETENSBEHOV  51

Studiens upplägg         51

Resultat          52

Analys av kraven på kompetensförsörjning och utbildning  55



Hålborrning under utbyggnad av CLAB II på Simpevarpshalvön i Oskarshamns kommun. Foto: SKB



Bränsle från Ågesta-reaktorn, förvarat i CLAB.  Foto: SKI



I

UTGÅNGSPUNKTER

I regleringsbrevet till Statens kärnkraftinspektion för år 2001 och 2002 begärde regeringen en 
redovisning av SKI:s framtida forskningsstrategi. Redovisningen skall beakta framtida behov för 
SKI:s tillsynsarbete, nationellt kompetensbehov samt möjligheterna till internationell samverkan. 
SKI skall lämna redovisningen senast den 30 juni 2002.

I kärnkraftteknikens tidiga skede var syftet med kärnsäkerhetsforskningen att stödja reaktorutveck-
lingen. Efterhand har denna forskning alltmer inriktats på att stödja SKI:s tillsyn. Den nuvarande 
inriktningen, med de resurser och prioriteringar som gäller i dag, har till stor del styrts av rekom-
mendationer som getts i ett fl ertal utredningar. SKI:s organisation har anpassats till det huvudsakliga 
nuvarande syftet med forskningen som är att stödja tillsynen. Detta innebär att SKI:s forskningshand-
läggare tillhör tillsynsavdelningarna och att forskningsenheten är en liten administrativ enhet.

Utgångspunkterna för SKI:s verksamhet är framför allt förordningen (1988:523) med instruktion för 
Statens kärnkraftinspektion, lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, förordningen (1984:14) om 
kärnteknisk verksamhet och regleringsbrevet, det senaste för år 2002. Utifrån dessa utgångspunkter 
har SKI tolkat att de huvudsakliga syftena med den forskning SKI svarar för är:

• att ge underlag för SKI:s tillsynsverksamhet samt
• att vidmakthålla och utveckla kompetens och forskningskapacitet av betydelse för 
 kärnsäkerhetsarbete. 

De övergripande forskningsmålen för SKI är kortfattat att SKI fortlöpande skall ha de kunskaper samt 
den kompetens och de resurser som behövs för att bedriva en effektiv tillsynsverksamhet. Vidare skall 
SKI bidra till att nationell kompetens och forskningskapacitet fi nns tillgänglig.

TILLSYNSUTMANINGAR OCH FORSKNINGSSTRATEGIER FÖR ATT STÖDJA TILLSYNEN

SKI:s forskning är en förutsättning för att SKI skall kunna fullgöra sina tillsynsuppdrag. En systema-
tisk genomgång av tillsynsutmaningar som kräver forskning redovisas i kapitel 5 i rapporten. SKI:s 
forskning är i dag fokuserad på ett antal strategiskt viktiga områden såsom reaktorteknologi, material- 
och bränslefrågor, människa-teknik-organisation, kärnavfall och icke-spridning av nukleärt material.

TILLGÅNG PÅ RESURSER OCH KOMPETENS

Under det senaste decenniet har den kärntekniska infrastrukturen förändrats påtagligt. Detta beror till 
stor del på att kärnkraftsindustrin har lämnat utbyggnadsfasen bakom sig och gått över i en produk-
tionsfas. De tidigare kompetens- och resursstarka expertorganisationerna som fanns inom kärnkrafts-
bolagen har successivt avvecklats eller ombildats till konsultbolag. Även den svenska leverantören av 
kokvatten-reaktor-anläggningar, nuvarande Westinghouse Atom1, har genomgått stora förändringar 
och verksamheten har minskat betydligt i Sverige. Det bör dock påpekas att det inom Westinghouse 
Atom numera fi nns betydande kompetens även utanför Sverige. Också inom universitet och högskolor 
har utbildningen och forskningen inom det kärntekniska området dragits ned betydligt, och kompe-
tens, resurser och intresse för området har därmed minskat.

En genomgång av kompetenstillgången i Sverige visar att det inom många områden fi nns tillräckliga 
resurser, men att SKI i vissa fall behöver ge riktat stöd för att bibehålla den kompetens SKI behöver 
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1 Anläggningarna levererades av ASEA Atom, sedan ABB Atom, som år 2000 köptes av Westinghouse.
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för sin tillsyn. I analysen uppmärksammas två områden där det inte fi nns någon egentlig utbildning 
och forskning: ”Kontroll och provning av material” samt ”Ledning, styrning och organisation”, inom 
det sistnämnda området avseende säkerhetsperspektiv. SKI avser att ta initiativ till insatser inom båda 
dessa områden.

Eftersom de nationella forskningsresurserna är begränsade har SKI under lång tid aktivt deltagit i 
internationell forskning. Det är en klar trend att det internationella samarbetet ökar, även för säker-
hetsforskning. SKI prioriterar samarbete kring forskning som bedrivs inom OECD/NEA och deltar 
i ett stort antal projekt som organiseras inom denna ram. Ett exempel på ett viktigt sådant projekt är 
Haldenprojektet i Norge, som har forskning av betydelse för bränsle-, material- och människa-teknik-
organisationsområdena. Med Sveriges inträde i EU har betydelsen av det europeiska samarbetet ökat. 
SKI deltar själv aktivt och stödjer dessutom svenska organisationer som deltar i EU-kommissionens 
projekt och avser att stödja sådana projekt även i fortsättningen. Även på icke-spridningsområdet fi nns 
ett viktigt samarbete inom ESARDA (European Safeguards Research and Development Association).

Erfarenheten har visat att en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig internationell forskning och 
kompetens är att det fi nns en nationell verksamhet av tillräcklig omfattning inom respektive område. 
Vidare har det visat sig att för att främja strategisk kompetens måste, förutom uppföljning av utveck-
lingen, ett aktivt arbete med frågorna bedrivas. SKI anser att det ökade samarbetet erbjuder möjlighet 
att få tillgång till viktig forskningsinformation till en relativt blygsam kostnad.

SÄRSKILT STÖD TILL STRATEGISK KOMPETENS

Under de senaste åren har en farhåga uttryckts avseende möjligheten att bibehålla tillräcklig strategisk 
kompetens inom kärnkraftsindustrin. För att belysa denna fråga har SKI för de strategiska kompetens-
områdena utrett behovet i dag och i ett 10-årsperspektiv, samt i vilken utsträckning denna kompetens 
tillgodoses av utbildning vid universitet och högskolor. Enligt utredningen bedöms behovet av den 
årliga rekryteringen till universitet och högskolor till totalt cirka 50 personer inom strategiska kärntek-
niska områden. SKI:s bedömning är att den utbildningskapacitet som fi nns inom dessa områden är 
tillräcklig i dag och har säkrats för en överblickbar framtid i och med de åtgärder som SKI genomförde 
tillsammans med kärnkraftsindustrin genom Svenskt Kärntekniskt Centrum (SKC).

”CENTRES OF EXCELLENCE” OCH ”NETWORKS OF EXCELLENCE” 

Oron avseende kompetens och resurser gäller även möjligheten att utföra kvalifi cerade experiment. 
Under den senaste 10-årsperioden har fl era av världens forskningsreaktorer och experimentanlägg-
ningar inom termohydraulik lagts ner. OECD/NEA har belyst detta förhållande i en rapport, som 
klart visar den oroande trenden. OECD/NEA har därför tagit initiativ till att stödja s.k. ”Centre of 
Excellence” (CoE), vilket defi nieras som internationella forskningsgrupper knutna till viktiga expe-
rimentanläggningar. Praktiskt sker stödet genom att goda forskningsprogram tas fram vid sådana 
anläggningar och att dessa program får ett internationellt stöd. 

Parallellt har EU för det 6:e ramprogrammet, som påbörjas år 2003 använt begreppet ”Networks of 
Excellence” (NoE), där man strävar efter samarbete mellan forskare inom en forskningsdisciplin. SKI 
har inventerat möjligheten att föreslå ett CoE i Sverige eller delta i NoE, för att stödja viktig forskning 
som utförs inom Sverige. SKI ser en möjlighet att Studsviks R2-reaktor och de bränsleexperiment som 
kan utföras och analyseras vid denna reaktor skulle kunna utgöra ett CoE. Studsvik har arbetat fram 
ett preliminärt program och den preliminära kostnaden skulle vara cirka 12 mkr/år i cirka fem år. Även 
SKB:s underjordslaboratorium på Äspö skulle kunna utgöra ett CoE. När det gäller möjligheten till 
NoE ser SKI för närvarande två möjligheter: dels avdelningen för kärnkraftsäkerhet vid KTH inom 
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området termohydraulik och svåra haverier och dels inom människa-teknik-organisationsområdet. 
SKI avser att stödja ansträngningarna att bilda ett CoE respektive ingå i NoE.

SLUTSATSER

SKI:s slutsatser kan sammanfattas på följande sätt:

•  SKI anser att den internationella forskningen ger ett högt utbyte för en given insats 
 och avser att prioritera nationell kompetensuppbyggnad baserad på det internationella 
 engagemanget.
•  SKI bedömer att med det nuvarande stödet till högskolor och universitet är utbildning 
 och forskning inom kärntekniskt relaterade ämnen tillfredsställande inom en överblick-
 bar framtid.
•  SKI avser att ta initiativ till att insatser startas inom områdena ”Kontroll och provning 
 av material” och ”Ledning, styrning och organisation” för att åtgärda bristerna inom 
 dessa områden avseende resurser för utbildning och forskning.
•  SKI bedömer att den nuvarande anslagsnivån på SKI:s forskningsmedel måste upp-
 rätthållas för att täcka stödet till tillsyn och kompetensförsörjning.
•  SKI avser att fortsätta diskussionerna med industrin om CoE och NoE och avser att återkomma 
 till regeringen i denna fråga. För att Sverige skall kunna delta i CoE och andra internationella 
 nätverk och forskningsprojekt kan SKI inte utesluta ett behov av ökat anslag.

SAMMANFATTNING
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EXECUTIVE SUMMARY

EXECUTIVE SUMMARY

PREMISES

In its directive to the Swedish Nuclear Power Inspectorate for 2001 and 2002, the Government asked 
for a report on SKI’s future research strategy. The report is to describe future needs for SKI’s regula-
tory and supervisory work, the need for expertise in Sweden and the possibility of international co-
operation. SKI must submit the report no later than by June 30, 2002.

At the early stage of nuclear power development, the purpose of nuclear safety research was to sup-
port reactor development. With time, this research has increasingly focused on supporting SKI’s regu-
latory and supervisory activities. The current direction, with the resources and priorities that apply 
today, has largely been determined on the basis of recommendations from several investigations. SKI’s 
organisation has adapted to the current main purpose of the research activities which are to support 
regulatory and supervisory activities. This means that SKI’s research project managers belong to the 
regulatory departments and that the research department is a small administrative unit.

SKI’s activities are primarily based on the Ordinance (1988:523) with instructions for the Swedish 
Nuclear Power Inspectorate, the Act (1984:3) on Nuclear Activities, the Ordinance (1984:14) on 
Nuclear Activities and the directive, the latest for the year 2002. On the basis of these documents, SKI 
has interpreted that the main purposes of the research that it is responsible for are:

• to provide a basis for SKI’s regulatory and supervisory activities as well as
• to maintain and develop expertise and research capacity of importance for nuclear safety work.

In brief, the overall research goals for SKI are that SKI shall continuously have the knowledge, neces-
sary expertise and resources to conduct its regulatory and supervisory activities effectively. Further-
more, SKI shall contribute to ensuring that national expertise and research capacity are available.

REGULATORY CHALLENGES AND RESEARCH STRATEGIES TO SUPPORT REGULATORY AND SUPERVI-
SORY ACTIVITIES

SKI’s research is a prerequisite for SKI to be able to conduct its regulatory and supervisory activities. 
A systematic review of regulatory challenges that require research is presented in Chapter 5 of the 
report. SKI’s research currently focuses on a number of strategically important areas such as reactor 
technology, materials and fuel issues, human factors, nuclear waste and nuclear safeguards.

ACCESS TO RESEARCH AND EXPERTISE

Over the past decade, the nuclear infrastructure has changed considerably. This is largely due to the 
fact that the nuclear industry has made the transition from the development phase to the production 
phase. The nuclear power companies’ previous organisations with specialist expertise and resources 
have been successively closed down or converted into consulting companies. The Swedish boiling 
water reactor vendor, currently known as Westinghouse Atom 1, has undergone radical changes with a 
substantial downsizing of activities in Sweden. However, it should be emphasised that Westinghouse 
Atom now has considerable expertise also outside Sweden. Furthermore, education and research in 
the nuclear area at universities have been considerably reduced and expertise, resources and interest in 
the area have thereby decreased.

1 The nuclear power plants were supplied by ASEA Atom, which later became ABB Atom and which was acquired 
 by Westinghouse in 2000.
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A review of the availability of expertise in Sweden shows that, in many areas, resources are adequate, 
but that SKI, in certain cases, needs to provide focused support in order to maintain the expertise that 
SKI needs for its regulatory and supervisory activities. The analysis highlights two areas without any 
real education and research: ”Materials testing and control” and ”Management, control and organisa-
tion”. Education and research in the latter area lacks a safety perspective. SKI intends to take the ini-
tiative to conduct work within both of these areas. 

Since national research resources are limited, SKI has, for a long time, actively participated in inter-
national research. There is a clear trend that international co-operation is increasing, also for safety 
research. SKI is prioritising co-operation on research conducted in the OECD/NEA and is partici-
pating in a large number of projects organised within this framework. An example of an important 
project of this kind is the Halden Project in Norway which conducts research of importance for fuel, 
materials and human factors. Since Sweden joined the EU, the importance of joint European work has 
increased. SKI is itself also actively participating and supporting Swedish organisations participating 
in European Commission projects and intends to support such projects in future. Furthermore, in the 
safeguards area, important joint work is underway in ESARDA (European Safeguards Research and 
Development Association).

Experience has shown that a prerequisite for taking advantage of international research and expertise 
is that activities on the national level should be of an adequate scope within each area. Furthermore, 
it has been found that, in order to promote strategic expertise, active work on the issues must be con-
ducted in addition to following up developments. In SKI’s opinion, the increased co-operation offers 
the possibility of gaining access to important research information at a relatively modest cost.

SPECIAL SUPPORT FOR STRATEGIC EXPERTISE

In recent years, concerns have been expressed regarding the possibility of maintaining adequate stra-
tegic expertise in the nuclear fi eld. To explore this issue, SKI has investigated the needs in the strategic 
expertise areas today and within a ten-year perspective. SKI has also investigated the extent to which 
this expertise is satisfi ed by university education. The investigation shows that the annual university 
recruitment need is a total of about 50 people within the strategic nuclear areas. In SKI’s opinion, the 
education capacity in these areas is adequate at present and is assured for the foreseeable future as a 
result of the measures taken by SKI and the nuclear industry through the Swedish Nuclear Centre 
(SKC).

”CENTRES OF EXCELLENCE” AND ”NETWORKS OF EXCELLENCE”

There is also concern regarding expertise and resources for conducting qualifi ed experiments. Over 
the past ten years, several of the world’s research reactors and experimental facilities in thermohy-
draulics have been decommissioned. The OECD/NEA has investigated this issue in a report which 
clearly highlights this disturbing trend. The OECD/NEA has therefore taken the initiative to support 
”Centres of Excellence” (CoE), which are defi ned as international research groups associated with 
important experimental facilities. In practical terms, the support is provided through the development 
of recognised research programmes at these facilities and through ensuring that these programmes 
have international support.

In parallel, within the Sixth Framework Programme, which is starting in 2003, the EU has used the 
term ”Networks of Excellence” (NoE), where the aim is to achieve co-operation between researchers 
within a specifi c research discipline.
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EXECUTIVE SUMMARY

SKI has investigated the possibility of proposing a CoE in Sweden or of participating in NoE, in 
order to support important research conducted in Sweden. SKI sees a possibility that Studsvik’s R2 
reactor and the fuel experiments that can be conducted and analysed at this reactor could comprise 
a CoE. Studsvik has prepared a preliminary programme and the preliminary cost would be about 
SEK 12 million/year for about fi ve years. SKB’s Hard Rock Laboratory at Äspö could also comprise 
a CoE. With respect to NoE, SKI currently envisages two possibilities: the Department of Nuclear 
Safety at the Royal Institute of Technology, Stockholm (KTH) within the area of thermohydraulics 
and severe accidents as well as within human factors (man-machine-technology). SKI intends to sup-
port the efforts to set up a CoE or to participate in an NoE.

CONCLUSIONS

SKI’s conclusions can be summarised as follows:

• In SKI’s opinion, international research yields a high benefi t for invested efforts and intends to 
 prioritise national expertise development based on international work.
• In SKI’s opinion, with the current support to universities, the level of education and research 
 within nuclear-related subjects will be satisfactory in the foreseeable future.
• SKI intends to take the initiative to ensure that work starts within the areas of ”Materials testing 
 and control” and ”Management, control and organisation” to rectify defi ciencies within these 
 areas with respect to resources for education and research.
• In SKI’s opinion, the current level of funds allocated to SKI for research must be maintained in 
 order to provide the necessary support for the regulatory and supervisory activities and ensure 
 the availability of competent personnel.
• SKI intends to continue discussions with the industry concerning CoE and NoE and intends 
 to report to the Government on this issue. If Sweden is to be able to participate in a 
 CoE and other international networks and research projects then SKI cannot exclude the need 
 for increased research funding.
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Experimentuppställning för fotografering av UV-ljus från utbränt kärnbränsle i CLAB. 
Foto: SKI
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1. UTGÅNGSPUNKTER

1.1 UPPDRAGET

I regeringens regleringsbrev till Statens kärnkraft-
inspektion för år 2001 anges:

”SKI skall senast den 31 december 2001 
redovisa SKI:s framtida forskningsstrategi. 
Redovisningen skall beakta det framtida 
behov SKI kommer att ha i sitt tillsynsarbete 
samt bedöma det framtida nationella kom-
petensbehovet och hur detta skall tillgodoses. 
Möjligheterna till internationell samverkan 
skall i detta sammanhang beaktas.”

I regleringsbrevet för år 2002 beslutade reger-
ingen att utsträcka tiden för slutredovisning av 
uppdraget till den 30 juni 2002.

Avgränsningar: En avgränsning som görs är att 
industrins forskning inom kärnkraftsäkerhet och 
icke-spridning inte diskuteras. En bedömning av 
det nationella kompetensbehovet har dock gjorts, 
varvid även industrins behov har beaktats.

1.2  GENOMFÖRANDE OCH 

RAPPORTENS STRUKTUR

En arbetsgrupp har arbetat fram rapporten, som 
har granskats och kommenterats av SKI:s Verks-
ledning. SKI:s forskningsnämnd konsulterades 
den 15 maj och SKI:s styrelse den 12 juni 2002. 
Värdefulla synpunkter gavs och har inarbetats i 
rapporten.

Rapportens struktur: I avsnitt 1.3 ges en historisk 
återblick på kärnsäkerhetsforskningens utveck-
ling fram till dagens forskning. I kapitel 2 anges 
syftet med SKI:s forskning enligt de instruktio-
ner som ges i förordningen för SKI. Vidare ges i 
kapitel 3 en kort redogörelse av hur SKI:s forsk-
ning organiseras och styrs. Därefter ges i kapitel 4 
SKI:s övergripande mål och strategier med reger-
ingens regleringsbrev för hur tillsynen skall bedri-
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vas som utgångspunkt. I kapitel 5 beskrivs 
forskningsstrategin med utgångspunkt från vik-
tiga tillsynsutmaningar. För varje tillsynsutmaning 
ges tillsyns- och forskningsmål. Strategin för att 
säkerställa att resurser och kompetens fi nns för 
att genomföra SKI:s forskning ges i kapitel 6. I 
kapitel 7 redovisas det särskilda stödet till den 
nationella kompetensen och i kapitel 8 möjlighe-
ten att skapa ett ”Center of Excellence” i Sverige 
och att delta i ”Networks of Excellence”. Rap-
porten avslutas med slutsatser i kapitel 9.

1.3  BAKGRUND

Under kärnkraftteknikens tidiga utvecklingsskede 
gick kärnsäkerhetsforskningen hand i hand med 
reaktorutvecklingen. Kärnsäkerhetsforskningen 
kom sedan att inriktas mer mot verifi ering av 
säkerhetsmarginalerna samt på att skapa underlag 
för säkerhetshöjande åtgärder och förbättringar 
av säkerhetskraven. I takt med att kärnkraftsan-
läggningarna runt om i världen blir äldre och vissa 
lagts ned har det skett ytterligare förskjutningar 
av kärnsäkerhetsforskningens inriktning. Allt mer 
resurser har kommit att läggas på förståelse av 
åldringsfenomen och hur avfallet skall kunna tas 
om hand på ett säkert sätt.

Den verifi erande kärnsäkerhetsforskningen styrs 
och administreras i Sverige likväl som i fl ertalet 
andra kärnkraftsnationer av säkerhetsmyndighe-
terna. Traditionellt har mycket av denna forskning 
bedrivits vid offentliga organisationer för att där 
bygga upp och vidmakthålla kompetens i kärn-
säkerhetsfrågor. Syftet har varit att få fram data 
och andra kunskaper oberoende av kärnkraftsin-
dustrin. 

SKI fi ck ansvar för kärnsäkerhetsforskningen i sam-
band med att SKI bildades 1974. Då fördes de 
forskningsmedel som ”Kärnsäkforsk” vid Kungliga 
Tekniska Högskolan (KTH) dittills hade administre-
rat över till SKI där en forskningsenhet inrättades. 
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Kärnsäkerhetsforskningen fi nansieras genom en 
särskild forskningsavgift som tas ut från varje 
reaktoranläggning. Detta styrs genom en förord-
ning [1] och avgiften är för närvarande drygt 6 
miljoner kronor per år för varje kärnkraftsreaktor 
i drift. För en kärnkraftsreaktor som tagits ur drift 
är årsavgiften knappt 1,5 miljoner kronor per år 
intill dess att anläggningen är riven. 

Sedan SKI tog över ansvaret för kärnsäkerhets-
forskningen har ett antal utredningar genomförts 
som belyst såväl forskningens inriktning och 
omfattning som hur den bedrivs. Den första utred-
ningen gjordes i samband med SKI:s reaktorsä-
kerhetsstudie 1977 [2]. I denna studie redovisades 
dittills uppnådda resultat från kärnsäkerhetsforsk-
ning, nationellt och internationellt, inom ett antal 
centrala teknik- och ämnesområden. Med utgångs-
punkt från dessa resultat och reaktorsäkerhetsstu-
diens slutsatser i övrigt gavs rekommendationer 
om forskningens fortsatta inriktning. 

Forskningens inriktning behandlades även i den 
reaktorsäkerhetsutredning som regeringen tillsatte 
efter reaktorolyckan i Three Mile Island i USA 
1979. Utredningens betänkande [3] instämde i 
stort med de forskningsrekommendationer som 
tidigare givits i SKI:s egen reaktorsäkerhetsstudie, 
men pekade samtidigt på behovet av att öka 
forskningsinsatserna inom områdena människa-
teknik-organisation, utsläppsbegränsande åtgär-
der samt inom drift- och underhåll. Vidare pekade 
utredningen på att SKI:s egna personella resurser 
för forskningsverksamheten var otillräckliga och 
därför borde förstärkas. 

Som en följd av bl.a. dessa rekommendationer 
förstärktes i början av 1980-talet SKI:s forsk-
ningsenhet med ytterligare ett par personer. Ett 
par år senare organiserades emellertid verksam-
heten om och ansvaret för forskningen fördes 
över till tillsynsavdelningarna. Detta gjordes dels 
i syfte att få ett starkare samband mellan tillsyns-
behoven och forskningens inriktning, dels i syfte 
att skapa bättre möjligheter för kompetensutveck-
lingen vid tillsynsavdelningarna. Huvuddelen av 
personalen fördes över till tillsynsavdelningarna 
och forskningsenheten gavs mer övergripande 
samordnings- och uppföljningsuppgifter. Denna 

organisation gäller fortfarande och beskrivs när-
mare i kapitel 3.

I början av 1990-talet genomförde SKI tillsam-
mans med Energiforskningsnämnden på nytt 
en utvärdering av SKI:s kärnsäkerhetsforskning. 
Denna utredning behandlade liksom de tidigare 
såväl forskningens inriktning som hur den bedrevs 
inom SKI. I utredningens slutrapport [4] kon-
staterades att forskningen överlag visade på hög 
verkningsgrad genom både resultat i form av 
kunskaper, data och underlag som behövdes 
för tillsynsverksamheten och genom kompetens-
utveckling. Utredningen konstaterade emellertid 
också att det behövdes en ökad integrering av 
forskningsverksamheten och föreslog därför att 
ett nytt forskningsområde med inriktning mot 
säkerhetsvärdering inrättades, vilket även skedde. 
Utredningen lade också grunderna för den mer 
långsiktiga forskningsplaneringen inom SKI. Mot 
bakgrund av de tillsynsutmaningar SKI förvänta-
des möta under den kommande 10-årsperioden 
rekommenderade utredningen dessutom dels en 
ökning av SKI:s forskningsanslag, dels utökade 
personella resurser för att kunna bedriva en lång-
siktig forskningsverksamhet parallellt med tillsyns-
uppgifterna.

Även den internationella kommitté som i mitten av 
1990-talet på regeringens uppdrag granskade SKI:s 
och SSI:s verksamheter konstaterade att SKI hade 
vissa svårigheter att hinna med den mer långsiktiga 
utrednings- och forskningsverksamheten på grund 
av knappa personella resurser. Kommittén pekade 
i sitt betänkande [5] bl.a. på att de svenska tillsyns-
myndigheterna inom kärnteknikområdet inte har 
tillgång till någon inhemsk teknisk stödorganisa-
tion (s.k. Technical Support Organisation, TSO) i 
motsats till vad som gäller i de fl esta jämförbara 
länder. Kommittén uppmanade därför SKI att fort-
sätta dialogen med regeringen för att säkerställa att 
tilldelade resurser svarade mot de mål som fastställs 
för myndigheten.

Denna dialog resulterade i att SKI förstärktes 
med ytterligare åtta personer för att därigenom 
kunna förbättra sin utrednings- och forsknings-
kapacitet. Dessutom började SKI vidareutveckla 
strategierna för forskningsverksamheten och pro-
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cesserna för hur denna skulle bedrivas fortsätt-
ningsvis. Som ett led i vidareutvecklingsarbetet 
tillsattes en arbetsgrupp med representanter 
från SKI:s tillsynsavdelningar samt från SKI:s 
rådgivande forskningsnämnd och reaktorsäker-
hetsnämnd. I gruppens slutrapport [6] rekom-
menderades den metodik för framtagning av 
forskningsprogram som ligger till grund för de 
strategier som redovisas i följande kapitel och de 
avdelningsvisa forskningsplaner [7] som nu har 
tagits fram i samband med detta arbete. 

UTGÅNGSPUNKTER

En förändring av SKI:s omvärld avseende forsk-
ning skedde 1995, då Sverige trädde in i EU, vilket 
ledde till ett utökat samarbete med andra länder 
inom EU. SKI fi ck då en roll som samordnare 
av svenska insatser inom EU:s forskning. I det 
snart avslutade 5:e, s.k. ramprogrammet, har rela-
tivt stora ansträngningar i form av ansökningar 
från SKI och andra organisationer inom Sverige 
gjorts, vilket resulterat att Sverige i dag deltar i ett 
relativt stort antal EU-projekt inom reaktorsäker-
het och kärnavfallssäkerhet.
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Tyskt MOX-bränsle i CLAB (MOX = Mixed Oxide Fuel; blandning av uran- och plutoniumoxid).  Foto: SKI
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2. UTGÅNGSPUNKTER FÖR SKI:S FORSKNING 

UTGÅNGSPUNKTER FÖR SKI:S FORSKNING

Utgångspunkterna för SKI:s verksamhet är för-
ordningen (1988:14) om kärnteknisk verksamhet 
[8], lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 
[9] och förordningen (1988:523) med instruktion 
för Statens kärnkraftinspektion [10]. I sistnämnda 
förordning 1988:523 anges bl.a. att SKI skall ”ta 
initiativ till sådan forskning och utveckling som 
rör dels säkerheten hos kärnkraftverk och andra 
kärntekniska anläggningar, dels säkerheten vid 
transport av kärnämne eller kärnavfall och dels 
säkerheten hos sådana metoder för hantering och 
förvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall 
som används eller kan komma att användas och 
metoder för avställning och rivning av reaktoran-
läggningar, i den mån inte någon annan myndig-
het har sådana uppgifter, samt i övrigt ta initiativ 
till sådan forskning som behövs för att inspektio-
nen skall kunna fullgöra sina åligganden.”

Vidare har regeringen i regleringsbrev för år 2002, 
liksom för tidigare år, uppdragit åt SKI att verka för 
att kompetensen för säkerhets- och icke-spridnings-
arbetet vidmakthålls och utvecklas inom SKI likväl 
som hos tillståndshavarna och i övrigt inom landet.

Med utgångspunkt från dessa instruktioner och 
med hänsyn till den tydliga ansvarsfördelning som 
följer av bestämmelserna i lagen (1984:3) om 
kärnteknisk verksamhet [9] har SKI tolkat att 
de huvudsakliga syftena med den forskning SKI 
svarar för är

• att ge underlag för SKI:s tillsynsverksamhet
•  att vidmakthålla och utveckla kompetens och 
 forskningskapacitet av betydelse för kärnsä-
 kerhetsarbete. 

Regleringsbrevet tolkas så att SKI har skyldighet 
att se till att det fi nns tillräcklig kompetens för 
SKI:s tillsyn nu och framgent. Vad det gäller kom-
petensen hos tillståndshavarna är det tillstånds-
havarna som har det fulla ansvaret att se till att 
de har tillräcklig kompetens nu och framgent för 
att driva kärnkraftverken på ett säkert sätt enligt 
kärntekniklagen och de föreskrifter och villkor 
SKI meddelat. SKI har i detta avseende som till-
synsuppgift att se till hur industrin sköter detta 
åtagande och verkar i denna mening för att till-
ståndshavarna försäkrar sig om tillgång på tillräck-
lig framtida kompetens.
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BILD 1. INTERKRISTALLIN BROTTYTA PÅ BROTTMEKANISKA PROVSTAVAR

BILD 2. TVÄRSNITT AV BROTTMEKANISKA PROVSTAVAR MED SPRICKFÖR-
GRENING. BROTTYTAN FRÅN BILD 1 ÄR ÖVERST I BILDEN OCH TILLVÄXT-
RIKTNINGEN FRÅN HÖGER TILL VÄNSTER.

BILD 3. TVÄRSNITT AV BROTTMEKANISKA PROVSTAVAR MED SPRICKFÖR-
GRENING. BROTTYTAN I BILD 1 ÄR ÖVERST I BILDEN OCH TILLVÄXTRIKT-
NINGEN FRÅN HÖGER TILL VÄNSTER.

BILD 4. INTERKRISTALLIN BROTTYTA PÅ BROTTMEKANISKA PROVSTAVAR.

(FOTO: STUDSVIK)

1. 2.

3. 4.
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hetsarbetet på SKI och att SKI fortsätter att 
utvecklas (”lärande” organisation), dvs. att hand-
läggarna ansvarar för och följer forskningen och 
därmed höjer sin egen kompetens. Det gäller dock 
att hela tiden vara observant på att tillsynshandläg-
garna avsätter tillräckligt med tid för forsknings-
relaterade uppgifter. Givetvis kan akuta behov av 
tillsynsinsatser uppstå under kortare perioder då 
alla tillgängliga resurser måste tas i anspråk. Erfa-
renheten vid den s.k. silhändelsen i Barsebäck 1992 
visade just detta, då förbrukningen av forsknings-
medel minskade med drygt 10%. SKI har sedan 
dess erhållit personalförstärkningar, men det fi nns 
även i dag en risk för att en akut tillsynshändelse 
kan leda till att forskningen tillfälligt minskar. 

Hur arbetet med forskningen skall genomföras 
fi nns beskrivet i forskningsprocessen i SKI:s 
ledningssystem. Forskningsprocessen är indelad 
i dels forskningsprogramprocessen, dels forsk-
ningsprojektprocessen. I programprocessen styrs 
hur forskningsplaner tas fram på övergripande 
nivå, avdelningsnivå och för varje forskningsom-
råde. Även uppföljning och effektvärdering ingår 
i ledningssystemet. I projektprocessen styrs hur 
varje projekt skall initieras, beställas, följas upp 
och avrapporteras.

 

Forskningen är för närvarande indelad i 16 forsk-
ningsområden, vilket redovisas översiktligt i bilaga 2. 
Här redovisas även budgeten för varje forsknings-
område för år 2002. SKI utför ingen egen forsk-
ning (men deltar många gånger aktivt i beställda 
forskningsprojekt). Forskningsmedlen används i 
stället huvudsakligen till forskningsprojekt som 
genomförs av externa uppdragstagare. För varje 
forskningsområde fi nns en forskningsområdes-
ansvarig, som har samordnings- och budgetansvar 
för forskningen inom området. Forskningsenhe-
ten svarar för den administrativa samordningen 
men även för att följa upp att övergripande mål 
nås. Forskningsenheten är således en liten admi-
nistrativ enhet med både teknisk och adminis-
trativ kompetens. Enheten har den strategiska 
överblicken över SKI:s forskning och utarbetar 
underlag till prioriteringar mellan forsknings
områdena.

Tillsynsenheterna har ansvar för att forskningen 
identifi eras utifrån tillsynsbehov och -mål, initie-
ras, beställs, följs upp och att resultaten omhän-
dertas. Kopplingen mellan tillsynsbehov och den 
forskning som behövs för att stödja dessa behov 
blir på detta sätt mycket stark. Detta säkerställer att 
forskningsresultaten verkligen nyttiggörs i säker-



8

Slutet på den fullortsborrade tunneln på ca 460 m djup i Äspölaboratoriet i Oskarshamns kommun. Foto: SKB
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4.1  TILLSYNEN

De grundläggande förutsättningarna för SKI:s 
mål och inriktning av verksamheten ges i lagstift-
ningen inom kärnteknikområdet som föreskriver 
att de som har tillstånd att bedriva kärnteknisk 
verksamhet också har det fulla och odelade 
ansvaret för

•  att de åtgärder vidtas som behövs för att 
 upp rätthålla säkerheten
• att icke-spridningskraven uppfylls
• att använt kärnbränsle och kärnavfall   
 omhändertas och slutförvaras på ett 
 säkert sätt.

SKI skall i sin tillsyn tydliggöra den närmare inne-
börden av tillståndshavarnas ansvar och förvissa 
sig om att tillståndshavare enligt kärntekniklagen 
och andra som SKI har att utöva tillsyn över efter-
lever uppställda krav och villkor för verksamhe-
ten samt uppnår hög kvalitet i sitt säkerhets- och 
icke-spridningsarbete.

De övergripande målen för den samlade tillsyns-
verksamheten är angiven i regleringsbrevet för år 
2002 (Texten nedan är hämtad från regleringsbre-
vet för reaktor- och kärnämnessäkerhet. I stort 
sett samma text gäller, med undantag av bered-
skap, även för icke-spridning, vilket ges inom 
parantes):

Ändamålsenliga regler
SKI:s krav skall vara tydliga vad gäller krav på 
anläggningarnas tekniska utformning från säker-
hetssynpunkt och tillståndshavarnas skyldigheter 
när det gäller verksamheter av betydelse för säker-
heten (icke-spridningsarbetet). Detsamma gäller 
frågor som rör organisationen och personalens 
kompetens. Föreskrifterna skall vara utformade 
på ett sådant sätt att tillståndshavarnas ansvar inte 
påverkas negativt eller tas över av staten.

Tillsyn av tillståndshavarnas ansvar för säkerheten 
(den nukleära icke-spridningen)
SKI skall tillse att tillståndshavarna har god kon-
troll över säkerheten i de kärntekniska anläggning-

4 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER
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arna (över kärnämnen och kärnteknisk utrustning) 
och att säkerhetsarbetet (icke-spridningsarbetet) 
bedrivs med tillfredsställande kvalitet.

Driva på i säkerhetsarbetet (icke-spridningsarbetet)
SKI skall vara pådrivande i säkerhetsarbetet (icke-
spridningsarbetet) när drifterfarenheter, forsk-
ningsresultat och teknisk utveckling så motiverar, 
såväl gentemot tillståndshavare som i det interna-
tionella samarbetet.

Upprätthålla och utveckla kompetens och kunskap
SKI skall verka för att den nationella kompe-
tensen för kärnsäkerhetsfrågor (icke-spridnings-
frågor) upprätthålls och utvecklas. SKI skall 
dessutom genom forskning och erfarenhetsåter-
föring utveckla tillsynen och driva på säkerhetsar-
betet (icke-spridningsarbetet). 

Upprätthålla beredskap för olyckor i kärnteknisk 
verksamhet
SKI skall upprätthålla organisatorisk och kun-
skapsmässig beredskap för att i en olyckssituation 
skall kunna bistå andra myndigheter teknisk råd-
givning och information.

Aktiv information, rapportering och insyn
SKI skall regelbundet rapportera om säkerhets-
läget (icke-spridningsfrågor) vid anläggningarna 
och kvaliteten i tillståndshavarnas säkerhetsar-
bete (icke-spridningsarbete) samt i övrigt aktivt 
kommunicera förhållanden och händelser inom 
tillsynsområdet.

För att nå dessa mål tillämpar SKI en verk-
samhetsinriktad tillsynsstrategi med föreskriftsar-
bete, inspektion och granskning som fokuserar 
på tillståndshavarnas verksamheter och dess pro-
cesser samt på förmågan att med hög kvalitet 
bedriva och utveckla säkerhets- och icke-
spridningsarbetet.

I SKI:s strategi ingår dessutom att tidigt identifi era 
tillsynsutmaningar och möta dessa genom kun-
skaps- och kompetensuppbyggnad så att de krav 
SKI ställer på tillståndshavarna och de bedöm-
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ningar som görs av deras verksamheter kan ske 
på ett riktigt sätt med faktabaserat underlag. Kun-
skaps- och kompetensuppbyggnaden skall i första 
hand ske genom den stödjande kärnsäkerhets-
forskningen och genom SKI:s egen utrednings-
verksamhet samt genom internationell samverkan 
inom olika fackområden som har betydelse 
för tillsynsarbetet. 

4.2  FORSKNINGENS 

ÖVERGRIPANDE 

INRIKTNING

De övergripande målen för SKI:s kärnsäkerhets-
forskning är att den skall bidra till:

• att SKI fortlöpande har de kunskaper1, 
 fakta, analysmetoder och tillsynsverktyg 
 som behövs för att kunna bedriva en effektiv 
 tillsynsverk samhet, driva på säkerhets- och 
 ickespridningsarbetet samt kunna fullgöra 
 SKI:s rådgivande uppgifter i haverisituatio
 ner eller hot om sådana
• att SKI fortlöpande har tillgång till den 
 kompetens2 och de resurser som behövs 
 för att med tillräcklig grad av oberoende 
 och integritet kunna bedöma säkerhetsläget 
 och ickespridningsarbetet
• att nationell kompetens och forskningskapaci
 tet av betydelse för kärnsäkerhets-  och icke-
 spridningsarbete fi nns tillgänglig. 

För att nå dessa mål tillämpar SKI en strategi 
med forskning på såväl kort sikt som lång sikt. 
Basen i forskningsverksamheten skall utgöras av 
ett väl avvägt program med långsiktig forskning 
som utgår från tillsynsutmaningarna och genom-
förs i syfte

• att långsiktigt bygga upp kunskaper i frågor 
 som har betydelse för säkerhets- eller icke-
 spridningsarbetet och som behövs på lite 
 längre sikt
• att långsiktigt bygga upp eller vidmakt
 hålla kompetens och forskningsresurser 
 inom ämnesområden som har betydelse för 
 säkerhets- eller icke-spridningsarbetet, och 
 som SKI behöver ha tillgång till

• att systematiskt klarlägga om farhågor  
 som väcks i tillsynen är eller kan bli ett 
 säkerhetsproblem.

Detta program skall hållas aktuellt och anpassas 
efterhand som tillsynsutmaningarna förändras, 
utgå från ett helhetsperspektiv på säkerhets- och 
icke-spridningsfrågorna samt beakta frågornas 
tvärdisciplinära natur. 

Forskning på kort sikt skall initieras när SKI för 
sin tillsyn relativt snabbt, inom två till tre år, behö-
ver få fram bättre kunskap eller faktaunderlag. 
Det kan gälla t.ex.

• att sammanställa kunskapsläget kring en 
 specifi k frågeställning
•  att insamla och analysera data
•  att klargöra hur befi ntliga beräknings  
 modeller eller analysmetoder kan tillämpas 
 inom ett visst problemområde. 

Forskningssamarbete med andra fi nansiärer, natio-
nellt och internationellt, eftersträvas där så är 
möjligt med hänsyn till tidsmässiga aspekter och 
SKI:s oberoende och integritet. Samarbete med 
kärnkraftsindustrin sker i kompetensfrämjande 
forskning vid universitet och högskolor samt i 
långsiktig forskning av mer grundläggande natur. 
Om forskning, vars huvudsakliga syfte är att ge 
underlag till SKI:s tillsyn, avses utföras i samar-
bete med industrin måste särskild prövning göras. 
För sådan forskning söks samarbete i första hand 
inom de internationella organ där SKI ingår eller 
med systermyndigheter inom ramen för bilaterala 
avtal. Forskningssamarbete inom OECD/NEA, 
EU (reaktor- och avfallssäkerhet) och ESARDA 
(icke-spridning) bidrar särskilt till de kunskaper 
som är nödvändiga för SKI och prioriteras därför. 
Detta beskrivs närmare i avsnitt 6.3.

I SKI:s övergripande forskningsstrategi ingår 
dessutom att så långt möjligt och rimligt kombi-
nera kunskapsuppbyggande forskning med kom-
petensfrämjande forskning. Detta innebär att SKI 
vid planeringen av både kortsiktig forskning och 
långsiktig forskning i syfte att få fram kunskaper 
skall pröva om forskningen kan uppdras åt de 
organisationer där SKI behöver bygga upp eller 
vidmakthålla kompetens och forskningsresurser. 

 1 Kunskap = vetande, insikt; kännedom (SAOL)
 2 Kompetens = skicklighet; behörighet (SAOL)
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Med utgångspunkt från de övergripande mål och 
strategier, som angetts i föregående kapitel, preci-
seras nedan delmål och forskningsstrategier för att 
möta de tillsynsutmaningar SKI står inför på med-
ellång och lång sikt (vilken kunskap som behövs). 
I kapitel 6 redovisas sedan var denna forskning 
kan bedrivas (resurser och kompetens).

Tillsynens inriktning på medellång (3-5 år) och 
lång (6-10 år) sikt beror på en mängd svårförutsäg-
bara faktorer. Många av dessa faktorer rör de för-
utsättningar under vilka elkraftproduktionen vid 
kärntekniska anläggningar kan bedrivas. Förutsätt-
ningarna påverkas i hög grad av miljö- och ener-
gipolitiska ställningstaganden framöver, i Sverige 
liksom i den europeiska unionen i övrigt. Även 
marknadsfaktorer kommer att påverka förutsätt-
ningarna, och troligen i högre grad än tidigare.

Kapitlet är indelat i tre avsnitt: Existerande anlägg-
ningar, Nya anläggningar och Övriga tillsynsut-
maningar och i varje avsnitt identifi eras ett antal 
tillsynsutmaningar för SKI. För varje tillsynsut-
maning ges ett tillsynsmål. Endast de tillsynsut-
maningar som bedöms kräva ett forskningsstöd 
är beskrivna. Baserat på detta tillsynsmål identi-
fi eras det forskningsmål, som stödjer tillsynsmå-
let och den forskningsstrategi som krävs för att nå 
det uppsatta forskningsmålet.

5.1 EXISTERANDE 

ANLÄGGNINGAR

5.1.1 Ändrade ekonomiska förutsättningar

TILLSYNSUTMANINGAR

Avregleringen av elmarknaden i Norden och inom 
delar av EU har förändrat de ekonomiska förut-
sättningarna för de svenska kärnkraftsföretagen. 
Detta har påverkat deras agerande på olika sätt. 
Effekterna i form av senarelagda moderniseringar, 
drift- och underhållsoptimeringar, omorganisatio-
ner och rationaliseringar har kommit tidigare och i 

större omfattning än vad som förutsågs för några 
år sedan. SKI bedömer att läget är på väg att sta-
biliseras och att förändringstakten hos de svenska 
kraftföretagen kommer att övergå till en nivå som 
den förväntas vara hos företag som arbetar på en 
konkurrensutsatt marknad. 

Nya rationaliserings- och ledningsstrategier som 
tillämpas i annan konkurrensutsatt verksamhet 
börjar tillämpas även vid kärnkraftsanläggningarna 
med dess annorlunda riskbild och höga säkerhets-
krav. Vid en del anläggningar har verksamheter 
som inte är direkt knutna till produktion och 
underhåll lagts ut på entreprenörer. Vid andra 
anläggningar har relativt genomgripande föränd-
ringar av drifts- och underhållsorganisationerna 
genomförts. Dessutom fi nns uttalade krav på 
rationaliseringar med successiv minskning av kost-
naderna. Fler organisationsförändringar och ratio-
naliseringar vid anläggningarna är aviserade. Det 
bör också påpekas att rationaliserings- och optime-
ringsåtgärder ofta är irreversibla processer (i mot-
sats till tekniska förändringar) och det är därför av 
stor vikt att tillståndshavarna gör konsekvensbe-
dömningar innan förändringarna genomförs.

Kärnkraftsindustrins sätt att möta de ändrade 
ekonomiska förutsättningarna kan visa sig vara 
gynnsam ur säkerhetssynpunkt, men kan också 
innebära hot. Internationellt fi nns exempel på 
effekter som bättre planering av revisionsavställ-
ningar och ökad effektivitet i verksamhetens pro-
cesser och i ledningen av den dagliga driften. 
Men det fi nns också exempel på kraftiga personal-
minskningar, långtgående bruk av entreprenörer 
och en ökning av underhållsarbetet under drift.

Erfarenheter under senare år visar också att det 
kan bli aktuellt med ägarbyten eller nya komplice-
rade ägarförhållanden i samband med avveckling 
av anläggningar, omstruktureringar, rationalise-
ringar och andra förändringar inom branschen.

På driftsidan arbetar kärnkraftsföretagen främst 
med frågor kring optimering av härden, bättre 
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utnyttjande av bränslet genom utveckling av nya 
bränslekonstruktioner och utökad driftfl exibilitet 
genom att i högre grad kunna köra reaktorerna vid 
varierande last. För härdoptimeringen är det också 
aktuellt att mer effektivt kunna utnyttja termiska 
marginaler genom bättre beräknings- och över-
vakningsprocedurer. Bränslets maximala utbrän-
ning kommer sannolikt också att bli en faktor 
som blir föremål för optimering. Sådana optime-
ringsåtgärder kräver mer omfattande, detaljerade 
och realistiska termohydrauliska och reaktor-
fysikaliska analyser med nya modeller och 
datorkoder.

Nya strategier för underhåll håller på att införas 
vid många av anläggningarna. Det fi nns en strävan 
att ersätta det traditionella och tidsstyrda förebyg-
gande underhållet med tillstånds- och tillförlitlig-
hetsbaserat underhåll. Dessa strategier, som även 
kan innefatta riskbedömningar av olika slag, har 
redan börjat tillämpas inom vissa områden. Cen-
tralt i dessa riskbedömningar är de probabilistiska 
säkerhetsanalyserna. 

En ökad användning av probabilistiska säker-
hetsanalyser för optimering av olika åtgärder vid 
anläggningarna ställer emellertid ökade krav på 
modellernas omfattning, täckningsgrad, kvalitet 
och validitet samt kvalitet på använda ingångsdata. 
Dessutom krävs metoder för den sammanvägning 
som måste göras mellan å ena sidan risken som 
resultat av de probabilistiska säkerhetsanalyserna 
och å andra sidan den deterministiska kravbilden 
som kan sägas defi niera en säker anläggning.

TILLSYNSMÅL

Målen för tillsynen är att SKI skall vara förvissad 
om att tillståndshavarna genomför rationalise-
rings- och optimeringsåtgärder så att förutsätt-
ningarna att leda, styra och utveckla verksamheten 
på ett säkert sätt bibehålls, att nödvändiga säker-
hetsmarginaler upprätthålls i alla driftsituationer 
samt att driftstörningar och brister förebyggs 
genom ändamålsenliga underhållsprogram. 

FORSKNINGSMÅL

Målen för forskningen är att den skall bidra 
till att SKI fortlöpande har de kunskaper och 

fakta som behövs för att dels ställa nödvändiga 
krav på tillståndshavarnas verksamheter efterhand 
som dessa förändras, dels kunna ta ställning till 
de optimerings- och rationaliseringsåtgärder som 
genomförs. 

FORSKNINGSSTRATEGIER

SKI har initierat litteraturstudier och kunskapsge-
nomgångar rörande rationaliseringsstrategier, nya 
fi losofi er och strategier för organisation och styr-
ning samt ledning av förändringar. Dessa har 
varit inriktade mot såväl kärnkraftsbranschen som 
andra branscher med liknande risk- och säker-
hetsperspektiv. Vidare har kunskapsöversikter om 
organisationsförändringar och säkerhet genom-
förts. För att nå forskningsmålen avser SKI, base-
rat på dessa inledande kunskapsgenomgångar och 
kartläggningar, att identifi era och successivt ini-
tiera den forskning som behövs för att få fram 
de kunskaper och den kompetens som behövs 
vid SKI:s bedömningar av organisationsföränd-
ringar vid anläggningarna samt förändringar av 
deras strategier för styrning och rationalisering. 

I det korta och medellånga tidsperspektivet plane-
rar SKI också att i internationell samverkan fort-
sätta utveckla analysverktyg samt ta fram data och 
underlag som behövs för att kunna värdera de 
förändringar av säkerhetsmarginaler som kan följa 
av en ökad driftfl exibilitet genom bättre utnytt-
jande av bränslet, nya bränslekonstruktioner och 
kortare eller längre driftsäsonger. I strategin ingår 
dessutom att initiera projekt som fortlöpande ger 
kunskaper för att bedöma nya bränslekonstruk-
tioners beteende vid normaldrift, driftstörningar 
och haverier samt data som behövs för att 
verifi era datorprogram. Vidare ingår forskning 
kring olika skademekanismer som kan påverka 
bränslet samt hur dessa skador kan uppträda 
och utvecklas.

För att möta industrins ökade användning av pro-
babilistiska säkerhetsanalyser för optimering av 
underhåll och andra åtgärder vid anläggningarna 
planerar SKI i det korta tidsperspektivet inle-
dande kunskapsöversikter med erfarenheter från 
olika branscher där probabilistiska riskmodeller 
används jämsides med deterministiska grundkrav. 
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SKI planerar därefter att initiera den forskning 
som behövs för att få fram mer ingående kun-
skaper om tillämpbara sammanvägningsprinciper 
samt deras möjligheter och begränsningar. I strate-
gin ingår även en vidareutveckling av principerna 
för hur människors handlande i olika situationer 
skall beaktas i probabilistiska säkerhetsanalyser. 
Vidare ingår att få fram kunskaper och modeller 
för hur sådana moderna digitala och program-
merbara instrument och kontrollutrustningar som 
nu successivt införs i kärnkraftanläggningarna 
skall behandlas i analyserna. Denna forskning för-
utses pågå både i det korta, medellånga och långa 
tidsperspektivet.

5.1.2 Åldring av anläggningar och ompröv-

ning av drifttillstånd

TILLSYNSUTMANINGAR

De svenska kärntekniska anläggningarna åldras. I 
Oskarshamn 1, som är Sveriges äldsta kärnkrafts-
reaktor inleddes driften år 1972. De yngsta reak-
torerna, Oskarshamn 3 och Forsmark 3 startades 
1985. Åldersrelaterade skador gör sig gällande 
och måste hållas under ständig uppsikt. En god 
framförhållning krävs av tillståndshavarna med 
förebyggande åtgärder, genom t.ex. utbyte av 
skadekänsliga delar, samt ingående övervakning 
och återkommande kontroll av anläggningarnas 
barriärer och system i djupförsvaret med efter-
följande avhjälpande reparationer då skador upp-
täcks. Dessutom krävs validerade modeller för 
analys och säkerhetsvärdering av sådana skador 
som avses att lämnas kvar under viss tid utan 
reparation eller utbytesåtgärder.

Erfarenheterna visar att i de fall det brustit i 
framförhållning kan det bli betydande problem 
när skador upptäcks. Brist på data, ändamålsen-
liga analys- och provningsmetoder ger osäkerheter 
om marginaler, och därmed om skadornas säker-
hetsbetydelse. Dessutom kan skadorna bli mycket 
omfattande innan de upptäcks. Fall av bristande 
kontroll har även under senare år lett till att skador 
fortskridit långt innan de upptäckts.

SKI har under senare år sett tendenser till att 
industrin ifrågasätter vedertagna säkerhetsmargi-

naler vid analys och värdering av inträffade skador. 
Dessutom pågår vid fl era av anläggningarna för-
beredelser för genomgripande omläggningar av 
kontrollprogrammen utifrån mer renodlade riskin-
formerade principer än de som tillämpas i dag. 
En viktig drivkraft för denna omläggning, som 
även ses internationellt, är att minska kontroll- 
och provningskostnaderna.

De aviserade omläggningarna berör även det 
nuvarande systemet med kvalifi cering för att säkra 
kvalitet och trovärdighet hos de provningar som 
ingår i kontrollerna. Den tillämpade kvalifi cerings-
processen har lett till klara kvalitetsförbättringar 
men behöver utvecklas vidare för att öka tillförlit-
ligheten hos provningsresultaten. 

I det längre tidsperspektivet kan SKI också ställas 
inför frågor relaterade till omprövning av anlägg-
ningarnas drifttillstånd och förlängda drifttider. 
För Ringhals 2 kan det bli aktuellt med ompröv-
ning redan år 2005 medan det för merparten av de 
övriga kärnkraftsanläggningarna kan bli aktuellt 
år 2010. Samtidigt börjar fl era av de äldre anlägg-
ningarna uppnå den tekniska livslängd på ca 40 
år som de ursprungligen konstruerades för. För 
Oskarshamn 1 infaller denna tidpunkt år 2012 
och för Oskarshamn 2 samt Ringhals 1 och 2 
år 2015.

Även om omfattande moderniseringar och kom-
ponentutbyten redan gjorts, och ytterligare görs 
framöver, måste förutsättningarna klargöras för 
fortsatt drift med vitala anläggningsdelar och 
byggnadsstrukturer i sitt grundutförande. I dessa 
förutsättningar kommer det bl.a. att ingå struk-
turmekaniska verifi eringar av olika slag. Verifi e-
ringar av det strukturmekaniska tillståndet hos 
vitala anläggningsdelar kräver också mer ingående 
kontroller än de som normalt utförs. Nya kon-
trollprogram och metoder måste också utvecklas 
för dessa ändamål.

TILLSYNSMÅL

Målen för tillsynen är att SKI skall vara förvissad om 

•  att tillståndshavarna har ett förebyggande 
 för hållningssätt till åldringsfrågor samt att 
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 de tillämpar effektiva övervaknings- och 
 kontrollprogram som förmår fånga upp 
 skador tidigt innan säkerheten påverkas. 
• att anläggningar som söker tillstånd till 
 drift längre tid än de ursprungligen är 
 konstruerade för genomför alla de verifi e
 ringar som behövs för att visa att de kan 
 drivas vidare på ett säkert sätt.

FORSKNINGSMÅL

Målen för forskningen är att den skall bidra till 
att SKI fortlöpande har de kunskaper och fakta 
som behövs för att ställa nödvändiga krav på 
tillståndshavarnas skadeförebyggande verksamhe-
ter, kunna bedöma ändamålsenligheten hos till-
lämpade övervaknings- och kontrollprogram samt 
hur tillståndshavarna hanterar skador. Ett viktigt 
forskningsmål är också att SKI vid tidpunkten för 
de tillståndsomprövningar som kan bli aktuella 
skall ha identifi erat relevanta frågeställningar och 
byggt upp den kunskapsbas och det faktaunderlag 
som krävs för att kunna granska tillståndshavar-
nas ansökningar.

FORSKNINGSSTRATEGIER

Forskningsmålen skall nås genom fortlöpande 
kunskapsuppbyggnad kring olika skademekanis-
mer, hur skador kan uppträda och tillväxa samt 
upptäckas i tid innan de påverkar säkerheten. 

Med hänsyn till att spänningskorrosion är den meka-
nism som givit upphov till fl est skador i de svenska 
kärnkraftsanläggningarnas mekaniska anordningar 
planerar SKI att fortsätta initiera och stödja projekt 
som ger ökad förståelse för spänningskorrosions-
skador och hur de kan uppträda. Viktiga inslag i 
forskningen framöver rör också hur de metalliska 
materialen påverkas av bestrålning. Såväl bestrål-
ningsinducerad spänningskorrosion som andra 
former av bestrålningspåverkan, t.ex. bestrålnings-
försprödning, bestrålningskrypning och svällning, 
avses att studeras i olika projekt. 

I SKI:s strategi ingår även att noggrant följa 
nationell och internationell forskning kring el- 
och kontrollutrustningars tålighet mot kemisk 
och fysikalisk påverkan, och hur dessas egenska-
per kan förändras då utrustningen åldras. Projekt 

kommer att initieras efterhand för att få ytterligare 
kunskaper om de tillämpade miljökvalifi cerings-
programmens ändamålsenlighet och validitet.

Några allvarligare åldersrelaterade skador av reak-
torinneslutningsstrukturerna har ännu inte obser-
verats i svenska anläggningar men farhågor fi nns. 
Dessa gäller särskilt problem som kan uppträda 
i ett långtidsperspektiv. SKI bedriver därför vissa 
egna förstudier och deltar i internationella samar-
betsprojekt. Baserat på resultaten av dessa förstu-
diearbeten planerar SKI under de kommande åren 
att successivt initiera den forskning som behövs. 
Kunskaper behöver bl.a. byggas upp om skade-
mekanismer som kan påverka inneslutningarnas 
betongdelar och metalliska delar. Dessutom behö-
ver metoder utvecklas för att på ett bättre 
sätt kunna analysera hur åldring av olika slag 
kan påverka inneslutningarnas hållfasthetsmässiga 
integritet och täthet.

SKI planerar både i det medellånga och långa tids-
perspektivet också att fortsätta stödja den vidare 
utvecklingen av modeller för säkerhetsvärdering 
av skadade mekaniska komponenter och anord-
ningar. Det fortsatta forskningsarbetet inriktas 
främst mot modeller baserade på ett probabi-
listiskt synsätt. Med sådana modeller kan säker-
hetsmarginaler mot haverier hos anordningarna 
bestämmas på ett mer kvantitativt sätt. En viktig 
del av SKI:s strategi är också den vidare kunskaps-
uppbyggnaden kring struktur-mekaniska verifi e-
ringar. Fortsatt forskning planeras därför kring 
hur laster som kan uppstå i olika situationer skall 
hanteras vid säkerhetsvärderingar. 

Det fortsatta forskningsarbetet kommer även 
att omfatta faktorer och förhållanden som kan 
påverka effektiviteten hos tillämpade kontrollpro-
gram inklusive tillförlitligheten hos de oförstö-
rande provningar som genomförs.

Som ett led i förberedelserna inför kommande 
tillståndsomprövningar planerar SKI dessutom, 
att via kontakter med systermyndigheter och 
forskargrupper i de länder där förlängda drift-
tillstånd meddelats för kärnkraftsanläggningar, 
identifi era andra relevanta frågeställningar som 
behöver beaktas.
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5.1.3 Modernisering av och införande av ny 

teknik i anläggningar i drift

TILLSYNSUTMANINGAR

Kraftföretagen har baserat på genomförda kon-
struktionsgenomgångar, till följd av bl.a. den s.k. 
silhändelsen 1992 i Barsebäck, och mer ingående 
säkerhetsanalyser samt driftsekonomiska övervä-
ganden identifi erat behov av moderniseringar. 
Det är framförallt de äldsta anläggningarna som 
behöver förnyas och moderniseras för att leva 
upp till högre och modernare krav på tillförlitlig-
het och säkerhet. Ökade krav på underhåll och 
provning ligger också bakom behoven av förny-
else. I vissa fall kan teknisk utrustning behöva 
bytas ut på grund av att den är föråldrad och 
att man har svårigheter att hitta reservdelar eller 
kompetens för underhåll. 

Elektroniken utgör ett sådant exempel där föråld-
rad utrustning kommer att ersättas med moder-
nare utrustning baserad på digitalteknik. Den nya 
tekniken ställer nya och andra krav på kraftbo-
lagens säkerhetsarbete i samband med att denna 
typ av utrustning upphandlas och förs in i 
anläggningarna. 

Vidare pågår eller planeras mer eller mindre omfat-
tande moderniseringar av kontrollrum vid fl era av 
kärnkraftsanläggningarna. Dessa ändringar påver-
kar arbetsförhållandena och kompetensbehoven 
för fl era personalgrupper. Säkerhetsbetydelsen i 
kärnteknisk verksamhet av mer bildskärmsbase-
rade kontrollrum och nya arbetssätt har inte klar-
lagts tillräckligt.

SKI utövar också tillsyn över befi ntliga avfalls-
anläggningar; behandlingsanläggningar vid kärn-
kraftverken, SFR 1, CLAB samt vissa anläggningar 
i Studsvik. Under de kommande tio åren förutses 
fl era förändringar av verksamheten vid dessa 
anläggningar. Vid många av kärnkraftsanläggning-
arna planerar man att modernisera sin avfalls-
hantering. Det kommer t.ex. att bli aktuellt att 
modifi era metoder för ingjutning av vätskefor-
migt avfall. Dessutom kommer nya säkerhetsana-
lyser att redovisas för SFR 1 samt för CLAB till 
följd av den pågående utbyggnaden. 

TILLSYNSMÅL

Målen för tillsynen är att SKI skall vara förvissad 
om att tillståndshavarna förnyar anläggningarna 
utifrån ett helhetsperspektiv med vunna erfaren-
heter och forskningsutveckling som grund så att 
säkerheten upprätthålls och utvecklas på ett före-
byggande sätt.

FORSKNINGSMÅL

Målen för forskningen är att den skall bidra till 
att SKI fortlöpande har de ingående kunskaper 
om säkerhetsutveckling och drifterfarenheter som 
behövs för att kunna ställa nödvändiga krav på till-
ståndshavarnas moderniseringsverksamheter och 
för att kunna bedöma säkerhetsbetydelsen av nya 
tekniska lösningar med påföljande förändringar 
av arbetsförhållanden.

FORSKNINGSSTRATEGIER

En viktig del av SKI:s strategi för att nå målen 
är att löpande följa och värdera den utveckling 
av säkerhetsprinciper för befi ntliga och nya reak-
torkonstruktioner som sker internationellt. Detta 
arbete, som kommer att ske både i det korta och 
långa tidsperspektivet, är nödvändigt för att få en 
tillräckligt allsidig belysning av säkerhetsläget vid 
de svenska anläggningarna.

En annan viktig del av SKI:s strategi för att nå 
forskningsmålen inom detta område är ett aktivt 
deltagande i OECD/NEA:s Halden Reactor Pro-
ject i Norge. Genom ett sådant deltagande kan 
SKI bidra till att viktiga frågeställningar kring för-
ändrat kontrollrumsarbete blir belysta. För den 
vidare kunskapsuppbyggnaden planerar SKI även 
att upprätthålla nätverk med forskargrupper i 
Sverige samt att utveckla ett internationellt nät-
verk med myndigheter och forskare i främst 
Europa vilka bedriver forskning inom här aktuella 
områden. Dessutom planerar SKI studier kring 
frågeställningar rörande bedömning av kompe-
tenskraven vid övergång till arbete i mer bild-
skärmsbaserade kontrollrum. 

I det längre tidsperspektivet planerar SKI att 
initiera studier av erfarenheter från genomförda 
moderniseringar i Sverige och i andra länder som 
omfattat ändringar i kontrollrum. Syftet blir då att 
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belysa vilka faktorer som ligger bakom att vissa 
moderniseringsprojekt uppnår bättre resultat än 
andra, och därmed få underlag för att lära mer om 
framgångsfaktorerna. Vidare planeras projekt för 
att utvärdera mätverktyg som används vid valide-
ring av nya kontrollrumsgränssnitt och få fram 
underlag till om operationaliseringen av viktiga 
validitetsmått såsom t.ex. situationsmedvetande 
och kontrollerbarhet är godtagbar.

Forskning kring frågor som rör vilka analysmeto-
der och tester som behöver tillämpas för att säker-
ställa att den nya kontroll- och styrutrustningen 
fungerar som avsett i olika driftsituationer avser 
SKI även fortsättningsvis bedriva i internationell 
samverkan. Denna samverkan sker huvudsakligen 
inom ramen för de utredningar och projekt som 
bedrivs av OECD/NEA och EU Nuclear Regula-
tors Working Group. Dessa arbeten planerar SKI 
komplettera med forskningsprojekt som behand-
lar vissa speciella aspekter på test- och provnings-
metoder.

Beroende på vilka ändringar som görs vid de 
befi ntliga avfallsanläggningarna kan nya forsk-
ningsbehov uppstå på SKI, både vad gäller driftsä-
kerhet och långsiktig säkerhet. Viss forskning kan 
även komma att krävas för att se till att utbygg-
naden av CLAB inte ökar risken för spridning av 
kärnämne samt att utveckla metoder som minskar 
behovet av regelbundna inspektioner.

5.1.4 Avveckling och rivning av anläggningar 

TILLSYNSUTMANINGAR

Även om den miljö- och energipolitiska situatio-
nen i dagsläget inte talar för att riksdagen fattar 
beslut om nedläggning av ytterligare anläggningar 
utöver Barsebäck 2 måste SKI ändå ha tillräcklig 
beredskap för att hantera avvecklingssituationer. 
Skälet härtill är att avstängning av anläggningar 
också kan ske på rent företagsekonomiska grun-
der beroende av hur elmarknaden utvecklas under 
de kommande åren. 

I och med stängningen av Barsebäck 1 hösten 
1999 närmar sig avvecklings- och rivningsarbeten 
vid de svenska kärnkraftverken, vilket är ett nytt 

inslag i SKI:s tillsyn. Den andra reaktorn väntar 
fortfarande på besked om stängning och ny 
omprövning sker år 2003. Ökade direkta tillsyns-
insatser är nödvändiga, främst under tiden från 
beslut fram till dess att anläggningen är avställd.

Eftersom kostnaderna för rivning utgör en för-
hållandevis stor andel av de totala kostnaderna för 
avfallsprogrammet, har de ändrade ekonomiska 
förutsättningarna för kraftföretagen inneburit att 
dessa verkar för att minska avgifterna till Kärnav-
fallsfonden och begränsa storleken av de säkerhe-
ter som skall ställas enligt fi nansieringslagen.

TILLSYNSMÅL

Målen för tillsynen är att SKI skall vara förvissad 
om att anläggningar drivs på ett säkert sätt även 
om dessa är hotade av stängning eller stängnings-
datum redan är beslutat och att tillståndshavarna 
planerar med tillräcklig framförhållning för att 
kunna avveckla och riva anläggningarna på ett 
säkert sätt samt att tillräckliga medel fonderas för 
avvecklingens genomförande.

FORSKNINGSMÅL

Målen för forskningen är att bidra till att SKI fort-
löpande har de kunskaper och fakta som behövs 
för att ställa nödvändiga krav på verksamheterna, 
på ett riktigt sätt kunna ta ställning till tillståndsha-
varnas planerade insatser för hantering av osäker 
situation före beslut om avstängning, avveckling 
och rivning, inklusive kostnaderna, och sedan 
övervaka genomförandet. 

FORSKNINGSSTRATEGI

Under de senaste åren har analys och samman-
ställningar gjorts av erfarenheter från kärnkrafts-
nedläggningar. Erfarenheterna är hämtade både 
från kärnkraftsindustrin i USA och Västeuropa 
men även från annan industri i Sverige. SKI har 
följt arbetet med avveckling av Barsebäck 1 både 
vad gäller säkerhetsfrågor och för att lära inför 
framtiden.

Ur avfallssynpunkt måste SKI utveckla sin kom-
petens på fl era områden, från rent tekniska frågor 
om metodik för granskning av rivningsplaner och 
dekontamineringsmetoder, till kostnadsuppskatt-
ningar och miljökonsekvensbeskrivningar. På kort 
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sikt är studier av rivningskostnader mest angelä-
get, och SKI planerar jämförande studier av kost-
nader för genomförda rivningar av reaktorer och 
kärntekniska anläggningar. Syftet är att skapa väl-
underbyggda kostnadsberäkningar för rivning av 
Ågesta-verket och R2-reaktorn. Metoder för kost-
nadsuppskattning behöver också utvecklas t.ex. 
genom klassifi cering av delmoment i rivnings-
arbetet. Försök att integrera den kostnadsupp-
delning som utarbetats av OECD/NEA är en 
utgångspunkt.

5.1.5 Hotbild

TILLSYNSUTMANINGAR

Händelserna i USA den 11 september 2001 har 
satt fokus på risken för nya terrorhändelser. 
Det fysiska skyddet av kärntekniska anläggningar 
syftar dels till att skydda mot obehörigt intrång, 
sabotage eller annan sådan påverkan, t.ex. en ter-
roristattack, som kan medföra radiologisk olycka 
och dels till att förhindra obehörig befattning med 
kärnämne eller kärnavfall. 

Det är ännu för tidigt att säga hur den långsiktiga 
hotbilden mot svenska kärntekniska anläggningar 
kommer att påverkas av terroristattacken i USA 
och om detta i förlängningen leder till förändrade 
eller skärpta krav på åtgärder avseende fysiskt 
skydd. 

Det är dock ofrånkomligt att SKI i sin fortsatta 
tillsyn kommer att fokusera ytterligare på de åtgär-
der som vidtas för att skydda anläggningar mot 
terroristattacker och stöld av kärnämne och kärn-
avfall. Detsamma gäller för transporter av kärn-
ämne och kärnavfall.

Sedan Sovjetunionens fall har oron ökat för att 
nukleärt material skall försvinna ut ur regionen, 
genom s.k. illicit traffi cking. Samverkan mellan 
myndigheter och länder krävs för att begränsa 
sådan spridning.

TILLSYNSMÅL

Målen för tillsynen är att se till att det fysiska skyd-
det vid de kärntekniska anläggningarna är adek-
vat i förhållande till den hotbild som fi nns och att 

illicit traffi cking av nukleärt material och kärntek-
nisk utrustning inte sker. 

FORSKNINGSMÅL

Målen för forskningen är den skall bidra till att 
SKI fortlöpande har tillräckligt med underlag för 
en korrekt bedömning av hotbilder och hur dessa 
förändras över tid. 

FORSKNINGSSTRATEGI

Målen skall nås genom en kontinuerlig uppbygg-
nad av kunskapen om hur förändringar i omvärl-
den kan påverka hotbilden och hur hot kan behöva 
mötas med olika åtgärder vid anläggningarna och 
från samhället i övrigt. Som en direkt följd av ter-
rorattacken i USA ses den dimensionerande s.k. 
hotbilden över. 

I strategin ingår även att bedriva forskning för att 
ge ytterligare underlag för väl underbyggda beslut 
om en samlad svensk strategi för att motverka 
illicit traffi cking.

5.1.6 Industrins kompetenssäkring

TILLSYNSUTMANINGAR

Under 1990-talet har den kärntekniska infrastruk-
turen i Sverige förändrats påtagligt. En starkt 
bidragande orsak till denna utveckling är att 
kärnkraftsindustrin har lämnat konstruktionsfa-
sen bakom sig och övergått i en produktionsfas. 
Detta gäller vid såväl de tidigare kompetensstarka 
expertorganisationerna inom kärnkraftsområdet 
som hos den svenska leverantören av reaktor-
anläggningar, nuvarande Westinghouse Atom3. 
Inom dessa organisationer har det gjorts stora 
neddragningar och omstruktureringar, vilket bl.a. 
har lett till neddragning av nationell kärnkraftsspe-
cifi k kompetens. För Westinghouse Atom gäller 
neddragningen i Sverige, och det bör påpekas 
att inom bolaget fi nns motsvarande kompetens 
utomlands. Dessa neddragningar innebär att det 
stora och samlade kunnandet, om främst nuva-
rande generationer av kokvattenreaktorer, som 
leverantören tidigare stod för har minskat, vilket 
i sin tur ställer högre krav på kraftföretagens 
egen kompetens och bemanning. De anställda vid 
anläggningarna, liksom inom branschen i övrigt, 
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blir emellertid allt äldre, och måste således ersättas 
på sikt med ny och mindre erfaren personal.

Inom området kompetenssäkring har det hittills 
utförts alltför lite forskning. En översiktlig genom-
gång av forskningsbehoven visar att det fi nns 
behov av att mer ingående studera överföring 
av kunskap i samband med generationsskifte 
bland kärnkraftsanläggningarnas personal. Det 
fi nns även behov av att bygga upp kunskap kring 
hur tillsyn av kompetens och bemanning bedrivs 
dels inom andra svenska verksamheter med höga 
säkerhetskrav, dels av utländska tillsynsmyndighe-
ter inom det kärntekniska området. Vidare fi nns 
det behov av att få kunskap om olika system och 
metoder för att säkra kompetens.

TILLSYNSMÅL

Målen för tillsynen är att SKI skall vara förvissad 
om att tillståndshavarna fortlöpande har till-
räckligt med personal med den kompetens som 
behövs för att verksamheten skall bedrivas på ett 
säkert sätt.

FORSKNINGSMÅL

Målen för forskningen är att den skall bidra till att 
SKI har de kunskaper som behövs för att över tid 
kunna bedöma tillståndshavarnas kompetenssäk-
ringsåtgärder samt hur de hanterar generations-
skiften.

FORSKNINGSSTRATEGI

I det korta och medellånga tidsperspektivet plane-
rar SKI inledande studier i syfte att samla in kun-
skap om metoder och analyser vilka kan tillämpas 
för tillsyn av industrins kompetenssäkringsåtgär-
der. Dessa studier avses bl.a. att ske vid andra 
verksamheter med säkerhetskrav motsvarande de 
som gäller inom det kärntekniska området. Dess-
utom planeras studier av överföringen av kunskap 
vid t.ex. generationsskifte. 

Baserat på dessa inledande studier avser SKI 
sedan i det längre tidsperspektivet att identifi era 
och successivt initiera den ytterligare forskning 
som behövs för att få fram fördjupade kunskaper 
om kompetenssäkring och kompetensprövning av 
personal med uppgifter av betydelse för säkerhe-
ten vid anläggningarna.

5.2  NYA ANLÄGGNINGAR

5.2.1 Slutförvar för använt kärnbränsle

TILLSYNSUTMANINGAR

SKB kommer att inleda platsundersökningar 
under år 2002 och beräknar att de kommer att ta 
ca 5 år att genomföra. Undersökningarna kommer 
att fokusera på geovetenskapliga faktorer, dels för 
att kunna göra en säkerhetsanalys för slutförva-
ret, dels för att ge underlag för utformningen 
av underjordsdelen. Undersökningarna kommer 
även att innebära studier för att utreda den lokala 
utformningen av anläggningar och transportsys-
tem samt påverkan på miljö och samhälle. Under 
platsundersökningsskedet kommer också förfa-
randet med att utarbeta en MKB (miljökon-
sekvensbeskrivning), enligt kärntekniklagen och 
miljöbalken, att bedrivas. SKI behöver löpande 
följa undersökningarna för att kunna bedöma 
om tillräckliga data erhålls för säkerhetsanalysens 
behov. SKI kommer också att ha en viktig roll 
som samrådspart i MKB-förfarandet.

Platsundersökningsskedet kan sägas avslutas med 
att SKB lämnar en ansökan om att uppföra ett 
slutförvar på en viss plats. En ansökan kommer 
tidigast att kunna lämnas av SKB år 2007. Till-
ståndsprövningen kommer uppskattningsvis att 
kräva minst två år. Den första fasen av uppfö-
randet av slutförvaret innefattar en omfattande 
platskaraktärisering i tunnlar och schakt på förvars-
djup (detaljundersökning). SKB planerar sedan att 
komma med en ansökan 2013 om att ta förvaret 
i drift 2015, vilket innebär ytterligare tillfällen för 
tillståndsprövning.

Det nuvarande transportsystemet för bestrålat 
kärnbränsle är uppbyggt kring transporter med 
Sigyn till sjöss. Väljs en slutförvarsplats utan 
närhet till kusten måste ett nytt transportsystem, 
inkluderande åtgärder för fysiskt skydd och icke-
spridning, avpassat även för landtransporter, 
byggas upp.

TILLSYNSMÅL

Målen för tillsynen är att SKI skall vara förvissad 
om att tillståndshavarna bedriver det nödvändiga 
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utvecklingsprogrammet och inom rimlig tid vidtar 
de åtgärder som krävs för att lokalisera, bygga 
och ta i drift ett slutförvar för använt kärnbränsle 
inklusive transportsystem, samt att kunna visa 
säkerheten hos slutförvarssystemet.

FORSKNINGSMÅL

Målen för forskningen är att bidra till att SKI fort-
löpande har de kunskaper och fakta som behövs 
för att ställa nödvändiga krav på verksamheterna, 
på ett riktigt sätt kunna granska en ansökan om 
att få lokalisera och bygga ett slutförvar, och 
senare granska en ansökan om att ta anläggningen 
i drift, samt att vidmakthålla kompetens för att 
göra självständiga bedömningar av slutförvarssys-
temets säkerhet.

FORSKNINGSSTRATEGI

SKB:s platsundersökningar kommer att generera 
en mycket stor mängd data, och SKI avser att 
följa arbetet ur fl era aspekter. Dels gäller det all-
männa frågor om datakvalitet, vad SKB mäter 
och i vilken ordning (t.ex. kemiprovtagning innan 
hydrologiprovtagningen stört för mycket), hur 
många borrhål och var de sätts, dels utvärderingar 
och tolkning av resultat, och inte minst hur dessa 
data kopplas till säkerhetsanalyser. Kopplingen till 
säkerhetsanalysen innebär både att data från plats-
undersökningarna skall användas i analysen och 
att analysens behov skall påverka platsundersök-
ningarna. SKI har satt upp en expertgrupp, med 
experter från SKI:s konsult- och forskarkrets, för 
att följa platsundersökningarna.

Vid granskningen av SKB:s senaste säkerhetsa-
nalys för slutförvaret för använt bränsle, SR 97, 
framförde SKI synpunkter på att SKB behöver 
utveckla säkerhetsanalysmetodiken, och när detta 
skall redovisas. För att kunna bedöma den utveck-
ling SKB driver avser SKI att testa olika delar av 
egen metodik, genom projekt angående t.ex. risk-
beräkningar, scenarier för mänskligt handlande, 
hur expertbedömningar hanteras, samt utveckla 
egna verktyg för beräkningar av radionuklid-
transport.

SKI behöver vidmakthålla och utveckla kun-
skapen om de tekniska barriärerna (kapsel och 
bentonit) och deras funktion i slutförvaret. SKI 

avser att göra sammanställningar av kunskapslä-
get och utveckla egna beräkningsverktyg för att 
uppnå detta. 

SKI kommer också fortsatt att delta i utform-
ningen av den beslutsprocess som är tänkt att leda 
fram till lokaliseringen och bygget av ett slutför-
var. Forskningsinsatserna avser närmast arrang-
erandet av VALDOR-konferensen, koordinering 
och deltagande i ett EU-projekt om riskkommu-
nikation (RISCOM), samt stöd till doktorandstu-
dier av lokalt beslutsfattande.

SKI kan behöva utöka forskningen kring trans-
porter av använt kärnbränsle, om platsen för 
slutförvaret väljs långt från kusten, eftersom 
det nuvarande transportssystemet bygger på sjö-
transporter. Forskningen avser bl.a. metoder för 
fysiskt skydd och icke-spridning.

Sammanfattningsvis kommer SKI:s behov av 
forskningsinsatser att vara fortsatt stort under den 
kommande 10-årsperioden, och ambitionen att 
täcka in området kommer att ställa stora krav på 
strategier för fokusering vid olika tidpunkter, så 
att SKI har de kunskaper och fakta som behövs 
vid rätt tillfälle, d.v.s. vid SKB:s redovisningar av 
säkerhetsanalyser och ansökningar.

5.2.2 Inkapslingsanläggning och kapselfa-

brik

TILLSYNSUTMANINGAR

SKB:s huvudalternativ är att lokalisera inkaps-
lingsanläggningen för använt kärnbränsle i anslut-
ning till CLAB. Projektering och MKB-process 
för inkapslingsanläggningen inleds under år 2002, 
och en ansökan om att uppföra anläggningen pla-
neras att lämnas år 2005. Tillståndsprövningen 
beräknas kräva minst två år och kommer att kräva 
stora insatser av SKI, dels vad gäller säkerhet 
under drift, dels vad gäller kapselns långsiktiga 
funktion i slutförvaret. På samma sätt som för 
slutförvaret kommer tillståndsprövning att krävas 
av SKI inför start av aktiv drift ca 2015. 

Kapselfabriken, där kapslarna skall slutbearbetas 
och monteras ihop, är i sig ingen kärnteknisk 
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anläggning som kräver tillstånd enligt kärnteknik-
lagen, eftersom ingen hantering av kärnämne eller 
kärnavfall förekommer. Det kommer dock att vara 
nödvändigt för SKI att nära följa arbetet, eftersom 
kapslarnas långsiktiga funktion i stor utsträckning 
styrs av tillverkningsmetoderna, svetsteknik, kva-
litetskontroll m.m. 

I och med att slutförvarsplanerna konkretiseras 
kommer icke-spridningsfrågorna vid inkapslings-
anläggningen att aktualiseras. Forskningen vid SKI 
syftar till att dels ta fram verifi erings- och övervak-
ningskrav inför inkapsling och dels till att ta fram 
erforderliga mätmetoder. I dessa frågor borde det 
ligga i Sveriges intresse att driva på utvecklingen 
och inte passivt invänta IAEA:s och andra län-
ders lösningar. Finland driver också frågan starkt, 
eftersom man där hunnit långt med planerna för 
slutförvar. Målet är att ha ett fungerande system 
klart konceptuellt inom 10-årsperioden. Viktiga 
krav på ett sådant system är tillförlitlighet och att 
det fungerar med så få inspektionsdagar som möj-
ligt. Arbetet med att ta fram ett sådant system 
måste ske i samråd med industri, IAEA och ESO 
(Euratom Safeguard Offi ce).

TILLSYNSMÅL

Målet för tillsynen är att SKI skall vara förvissad 
om att tillståndshavarna bedriver det nödvändiga 
utvecklingsprogrammet och inom rimlig tid vidtar 
de åtgärder som krävs för att kunna tillverka, för-
sluta och prova kapslar för slutförvaring av använt 
kärnbränsle, lokalisera, bygga och ta i drift en 
inkapslingsanläggning, vilken kommer att vara en 
del av slutförvarssystemet, samt se till att system 
fi nns framtaget för kontroll av icke-spridning.

FORSKNINGSMÅL

Målen för forskningen är att bidra till att SKI fort-
löpande har de kunskaper och fakta som behövs 
för att ställa nödvändiga krav på verksamheterna, 
på ett riktigt sätt kunna granska en ansökan om 
att få lokalisera och bygga en inkapslingsanlägg-
ning, senare att granska ansökan om att ta anlägg-
ningen i drift, samt att vidmakthålla kompetens 
för att göra självständiga bedömningar av slutför-
varssystemets säkerhet.

FORSKNINGSSTRATEGI

Behoven av kunskap och kompetens på SKI inför 
SKB:s ansökan om att få bygga en inkapslingsan-
läggning ingår i stor utsträckning i behoven inför 
granskningen av ansökan om slutförvaret, efter-
som kapslarna är en del i slutförvarskonceptet. 
En säkerhetsanalys för slutförvaret kommer att 
krävas vid ansökan om inkapslingsanläggningen.

Mer specifi kt avser SKI att genomföra forskning 
om kapslarna: konstruktion, utformning, till-
verkning, förslutning och provning, och hur 
detta påverkar kapslarnas långtidsegenskaper i 
slutförvaret.

De största forskningsbehoven med avseende på 
driften av inkapslingsanläggningen rör icke-sprid-
ningsfrågorna (verifi erings- och övervakningskrav, 
mätmetoder), där det ligger i Sveriges intresse att 
driva på utvecklingen, och inte passivt invänta 
IAEA:s och andra länders lösningar.

5.2.3 Utbyggnad av SFR 1 (SFR 3)

TILLSYNSUTMANINGAR

En förnyad säkerhetsanalys av SFR 1 har redovi-
sats av SKB under år 2001, i enlighet med gällande 
tillstånd för anläggningen. SKI har föreberett sin 
granskning med ett antal forskningsprojekt under 
de senaste två åren. Säkerhetsanalyserna av SFR 
1 är viktiga av fl era skäl, inte minst utgör de en 
grundval för den planerade utbygganden, SFR 3, 
som skall användas för att slutförvara huvuddelen 
av avfallet från rivningen av kärnkraftverken.

Enligt SKB:s och kraftindustrins nuvarande planer 
kommer rivning av kärnkraftverken att inledas 
först omkring 2015. Tidpunkten styrs bl.a. av till-
gängligheten till lämpliga slutförvar. SKB planerar 
således att SFR 3 kommer att stå färdigt omkring 
2015. De säkerhetsanalyser som behövs inför till-
ståndsansökan kan förutsättas likna den för SFR 
1, men med hänsyn tagen till de nya avfallstyper 
som uppstår i samband med rivning. SKI kan 
komma att behöva stödjande forskning för att 
kunna utföra från SKB oberoende analyser av 
säkerheten vid slutförvaring av rivningsavfall. 

FORSKNINGSSTRATEGI

5.2.3 Utbyggnad av SFR 1 (SFR 3)

TILLSYNSUTMANINGAR
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TILLSYNSMÅL

Målen för tillsynen är att SKI skall vara förvissad 
om att tillståndshavarna bedriver det nödvändiga 
utvecklingsprogrammet och i rimlig tid vidtar de 
åtgärder som krävs för att kunna ta om hand 
driftsavfallet och kommande avfall från rivning av 
kärntekniska anläggningar.

FORSKNINGSMÅL

Målen för forskningen är att bidra till att SKI fort-
löpande har de kunskaper och fakta som behövs 
för att ställa nödvändiga krav på verksamheterna 
samt att på ett riktigt sätt kunna bedöma hur till-
ståndshavarna planerar för att ta hand om drifts- 
och rivningsavfall.

FORSKNINGSSTRATEGI

SKI:s forskning angående SFR 1 (i drift) och en 
eventuell utbyggnad (SFR 3) rör dels säkerhetsa-
nalys, dels karakterisering av avfallstyper. Forsk-
ningsinsatserna beräknas fortsatt vara relativt små, 
men kan öka om rivning och avveckling genom-
förs i ökad omfattning. 

Forskningen berör förekomst och inverkan av 
organiskt material, karakterisering och hantering 
av såväl nya avfallstyper i samband med rivning 
och avveckling som gammalt avfall från Studsvik.

5.2.4 Slutförvar för annat avfall, samt mel-

lanlager

TILLSYNSUTMANINGAR

Slutförvaret för långlivat låg- och medelaktivt 
avfall, SFL 3-5, har tills nyligen förutsetts bli 
samlokaliserat med slutförvaret för använt kärn-
bränsle. SKB har emellertid framfört att man 
avser skjuta på lokaliseringen till ca 2035. Den pre-
liminära säkerhetsanalys SKB redovisade 1999 för 
SFL 3-5 och som har granskats av SKI och SSI 
visar på stora forskningsbehov för denna typ av 
cementbaserade slutförvar.

Den senarelagda lokaliseringen av SFL 3-5 har 
också medfört att SKB identifi erat ett behov av att 
kunna mellanlagra avfall (i första hand härdkomp-
onenter från kärnkraftverken) avsett för detta slut-

förvar under relativt lång tid. SKB avser att börja 
projektera för ett sådant mellanlager år 2005 för 
att kunna ta det i drift omkring tio år senare.

TILLSYNSMÅL

Målen för tillsynen är att SKI skall vara förvissad 
om att tillståndshavarna bedriver det nödvändiga 
utvecklingsarbetet och i rimlig tid genomför de 
åtgärder som krävs för att kunna mellanlagra och 
slutförvara långlivat låg- och medelaktivt avfall.

FORSKNINGSMÅL

Målen för forskningen är att bidra till att SKI fort-
löpande har de kunskaper och fakta som behövs 
för att ställa nödvändiga krav på verksamheterna, 
på ett riktigt sätt kunna bedöma hur tillståndsha-
varna planerar för att ta hand om långlivat låg- 
och medelaktivt avfall, samt vidmakthålla kom-
petens för att göra självständiga bedömningar av 
slutförvarssystemets säkerhet.

FORSKNINGSSTRATEGI

Mycket kunskap kan hämtas dels från SFR, dels 
från säkerhetsanalyser för använt kärnbränsle (t.ex. 
SITE-94, SR 97 och dess granskning), men en rad 
frågor återstår som måste hanteras i separata pro-
jekt. SKI avser att bedriva forskning inom områ-
det framförallt för att kunna identifi era viktiga 
frågor och driva på SKB att genomföra nödvän-
dig forskning och utveckling.

5.3  ÖVRIGA

TILLSYNSUTMANINGAR

5.3.1 Utveckling av SKI:s tillsynsstrategier 

och arbetsmetoder

TILLSYNSUTMANINGAR

SKI skall genom sin tillsyn förvissa sig om att 
de som har tillstånd att bedriva kärnteknisk verk-
samhet efterlever uppställda krav och villkor för 
verksamheten samt uppnår hög kvalitet i sitt 
säkerhetsarbete. SKI tillämpar sedan slutet av 
1990-talet en verksamhetsinriktad form för denna 
tillsyn som innebär att SKI genom föreskriftsar-
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bete, granskning, utredning och inspektion foku-
serar på tillståndshavarnas verksamheter och dess 
processer samt deras förmåga att med hög kvali-
tet bedriva och utveckla säkerhets- och icke-sprid-
ningsarbetet. I denna tillsyn ingår att ställa upp 
tydliga, funktionsinriktade krav och villkor såväl 
vad gäller anläggningarnas tekniska utformning 
och drift som vad gäller organisation och ledning 
av säkerhets- och icke-spridningsarbetet. SKI:s 
verksamhetsinriktade tillsyn syftar också till att 
ge SKI en samlad bild av säkerhetsläget och 
läget vad gäller nationella åtaganden på icke-
spridningsområdet.

Ett centralt inslag i tillsynen är således att genom 
samlade säkerhetsvärderingar få ett helhetsper-
spektiv som enskilda tillsynsinsatser inte kan ge. 
Detta perspektiv är nödvändigt för att SKI skall 
kunna uttala sig om den samlade effekten av ett 
antal åtgärder, som tillståndshavarna vidtar över 
tid, och att de utvecklar säkerheten på det sätt 
som avses i lagar, föreskrifter och tillståndsvillkor. 
Helhetsperspektivet är också en förutsättning för 
att i tid fånga upp tecken på brister utifrån mindre 
händelser och avvikelser som var för sig inte 
är allvarliga men som sammantagna bildar möns-
ter. Därutöver ger de samlade säkerhetsvärdering-
arna viktigt underlag för SKI:s prioritering av sina 
tillsynsinsatser.

SKI, liksom andra tillsynsmyndigheter, måste 
emellertid ständigt utveckla och pröva ändamåls-
enligheten och effektiviteten hos tillämpade till-
synsstrategier mot de utmaningar som följer av 
förändringar i omvärlden och förändrade förut-
sättningar för verksamheten i fråga samt utveck-
lingen av kärnsäkerhetsarbetet internationellt.

TILLSYNSMÅL

Målet är att SKI vid varje tillfälle skall rikta sina 
tillsynsinsatser och pådrivande insatser så att bästa 
möjliga resultat uppnås från säkerhetssynpunkt 
och så att uppdragsgivare och omgivningen i 
övrigt har förtroende för den tillsyn som bedrivs.

FORSKNINGSMÅL

Målen för forskningen är att den skall bidra till att 
SKI fortlöpande har ingående kunskaper om olika 

tillsynsstrategier och tillsynsmetoder, deras tillämp-
barhet i olika situationer samt deras ändamålsenlig-
het och effektivitet.

FORSKNINGSSTRATEGI

Som stöd för den fortlöpande utvecklingen av tillsy-
nen planerar SKI att fortsätta och utvidga det redan 
inledda arbetet med att få fram sådana kunskaps-
översikter kring olika tillsynstrategier som belyser 
deras möjligheter och begränsningar för att över-
vaka att samhällets krav på verksamheterna uppfylls. 
Studierna kommer således att inriktas på både till-
synsstrategier som tillämpas i utländsk kärnteknisk 
verksamhet och tillsynstrategier som tillämpas inom 
andra nationella verksamhetsområden med likartade 
riskbilder och åligganden för verksamhetsutövarna. 
I det korta och meddellånga tidsperspektivet plane-
rar SKI även att fortsätta samarbetet inom OECD/
CNRA och den verksamhet som där bedrivs kring 
frågor om ”Regulatory effectiveness”. 

Ett viktigt inslag i den stödjande forskningen är 
också att vidareutveckla modellerna för samlade 
säkerhetsvärderingar. Denna forskning planeras att 
inriktas på värdering av olika metoder för systema-
tisk insamling, analys och sammanvägning av resul-
tat från dels SKI:s tillsyn av de svenska kärntekniska 
anläggningarna, dels anläggningarnas egenkontroll 
och dels erfarenheter från drift av motsvarande 
utländska anläggningar. Vidare planeras ytterligare 
studier av sådana indikatorer som kan ge tidig och 
överblickbar information om förhållanden och fak-
torer av betydelse för att bedöma säkerhetsläget 
vid anläggningarna. Denna typ av indikatorer kan 
därmed bli ett viktigt komplement till, och ingå i, de 
samlade värderingarna.

5.3.2 FUD-program

TILLSYNSUTMANINGAR

SKI:s arbete med avfallsfrågor, i synnerhet forsk-
ningsprogrammet, präglas av det svenska slutför-
varsprogrammet. I enlighet med kärntekniklagens 
krav drivs slutförvarsprogrammet av SKB och på 
tio års sikt kommer fl era milstolpar att passeras, 
under förutsättning att programmet i huvudsak kan 
genomföras enligt SKB:s plan (se avsnitt 5.2, Nya 
anläggningar). 
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SKB är enligt kärntekniklagen skyldigt att vart 
tredje år redovisa FUD-program (forskning, 
utveckling, demonstration) för den fortsatta verk-
samheten. FUD-programmen och dess gransk-
ningar har utvecklats till betydelsefulla tillfällen 
att kritiskt granska hela det svenska kärnavfalls-
programmet och ger staten möjlighet att ställa 
nödvändiga villkor för programmets inriktning. 
Förutom de kommande anläggningarna som 
planeras för slutförvaring av använt bränsle 
täcker FUD-programmen avveckling och riv-
ning, samt alternativa metoder för slutförvaring. 
SKB kommer fortsatt att redovisa forskningspro-
gram år 2004, 2007, 2010 etc. FUD-programmen 
kommer givetvis att ändra inriktning allteftersom 
ansökningar lämnas in för olika anläggningar, 
men det går inte att förutse att deras betydelse för 
den skull kommer att minska. För vissa anlägg-
ningar kommer snarast betydelsen att öka, t.ex. 
för det planerade förvaret för annat långlivat 
avfall som fram till 2030-2040 kommer att drivas 
som ett forskningsprojekt.

TILLSYNSMÅL

Målen för tillsynen är att SKI skall vara förvissad 
om att tillståndshavarna har ett allsidigt forsk-
nings- och utvecklingsprogram för att ta hand 
om kärnavfall och använt kärnbränsle, samt 
för avveckling och rivning av kärntekniska 
anläggningar.

FORSKNINGSMÅL

Målen för forskningen är att bidra till att SKI 
fortlöpande har de kunskaper och fakta som 
behövs för att ställa nödvändiga krav på verksam-
heterna samt att på ett riktigt sätt kunna bedöma 
tillståndshavarnas forsknings- och utvecklings-
program.

FORSKNINGSSTRATEGI

FUD-programmen kommer att fokusera på olika 
ämnesområden under de kommande 15 åren, 
kopplat till de planerade ansökningarna. Detta 
innebär att den forskning SKI behöver bedriva 
med anledning av FUD-programmen på medel-
lång sikt (3-5 år) i första hand kommer att avse 
slutförvaret för använt bränsle (inklusive inkaps-

ling), på längre sikt (6-10 år) driften av slutförva-
ret och inkapslingsanläggningen, för att på lång 
sikt (>10 år) fokusera på slutförvar för annat 
långlivat avfall.

SKI:s forskningsprogram ger SKI möjligheten att 
bygga upp och vidmakthålla både kunskap och 
kompetens, såväl internt som i ett externt nät-
verk av forskare och konsulter. Särskilt angeläget 
är att SKI bygger upp ”oberoende kompetens”, 
dvs. att kompetensen är fristående från SKB och 
SKB:s forskning. 

Forskningsprogrammet ger vidare möjlighet för 
SKI att hålla sig à jour med forskningsfronten (där 
SKB i många fall befi nner sig), liksom att ta del av 
internationella erfarenheter, t.ex. genom projekt 
inom NEA och EU, på olika tekniska nivåer. 

5.3.3 Finansiering av slutförvarsprogrammet 

och kärnkraftens avveckling och rivning

TILLSYNSUTMANINGAR

SKI har till uppgift att granska industrins kost-
nadsberäkningar för slutförvaring och avveckling 
av anläggningar, samt att föreslå regeringen vilka 
avgifter kraftbolagen skall betala till Kärnavfalls-
fonden och vilka säkerheter som skall ställas. SKI 
beslutar också om utbetalningar från Kärnav-
fallsfonden för genomförandet av slutförvarspro-
grammet. Höga krav ställs på att SKI granskar 
dels de övergripande kalkylmetoderna, dels ingå-
ende kostnadsposter.

Till följd av de ändrade ekonomiska förutsätt-
ningarna för kraftföretagen verkar dessa alltmer 
för att minska avgifterna till Kärnavfallsfonden 
och begränsa storleken av de säkerheter som skall 
ställas enligt fi nansieringslagen.

TILLSYNSMÅL

Målen för tillsynen är att SKI skall vara förvissad 
om att tillståndshavarna beräknar kostnaderna 
för att avveckla och riva kärntekniska anlägg-
ningar samt ta hand om kärnavfall och använt 
kärnbränsle på ett rimligt sätt och att tillräckliga 
medel fonderas.
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FORSKNINGSMÅL

Målen för forskningen är att bidra till att SKI fort-
löpande har de kunskaper och fakta som behövs 
för att ställa nödvändiga krav på verksamheterna 
samt att på ett riktigt sätt kunna bedöma och avge 
yttrande till regeringen angående tillståndshavar-
nas beräkningar av kostnaderna för att avveckla 
och riva samt ta hand om kärnavfall och använt 
kärnbränsle.

FORSKNINGSSTRATEGI

Forskningsverksamheten inriktas både på teorierna 
för och tillämpningen av de kalkylmetoder som 
används, liksom att i mer detalj utvärdera kopp-
lingen mellan teknik och ekonomi. Metodfrågor 
måste därför studeras inom områdena skattningar 
av långsiktiga investeringsprojekt med fl era stokas-
tiska variabler, utvärdering av kostnadsutveckling 
och modeller för simulering av fondförmögen-
hetens utveckling, med tonvikt på likviditetspla-
nering. Jämförande studier är en viktig del av 
forskningen inom detta område, i ett kortare per-
spektiv i första hand med inriktning på produktivi-
tetsutvecklingen inom Sverige jämfört med andra 
sektorer (i Sverige och EU), tillverkning av kapslar, 
samt kostnader för genomförda rivningar av kärn-
tekniska anläggningar och reaktorer.

5.3.4 Konsekvenser av tilläggsprotokollet

TILLSYNSUTMANINGAR

Tilläggsprotokollet till safeguardavtalet med IAEA 
innebär ett nytänkande vad gäller kontrollverk-
samheten. Protokollet ger IAEA tillgång till mer 
information och större inspektionsrätt i ett land. 
Tidigare har inspektion enbart fått ske av deklare-
rat material i deklarerade anläggningar. Regelrätt 
bokföring av kärnämne och verifi ering av nukle-
ärt material skall kompletteras med information 
avseende övrig kärnteknisk verksamhet i landet. 
Detta kompletteras med information från öppna 
källor, satellitbilder och omgivningsprover. IAEA 
försöker på detta sätt erhålla en fullständig bild 
av ett lands aktiviteter och ambitioner inom kärn-
energiområdet. Om IAEA gör bedömningen att 
villkoren i tilläggsprotokollet (och i kontrollavta-
let) är uppfyllda så kan antalet inspektioner mins-
kas. Dock tillkommer en mindre andel oanmälda 

inspektioner vilket ställer krav på i förväg upp-
gjorda rutiner både på anläggningar och vid SKI. 

TILLSYNSMÅL

Målet för tillsynen är att Sveriges internationella 
åtaganden uppfylls och att deklarationen enligt 
tilläggsprotokollet skall färdigställas och inlämnas 
till Euratom/IAEA inom stipulerad tid.

FORSKNINGSMÅL

Målet för forskningen är att Sverige genom inter-
nationell samverkan bidrar till utveckling av nya 
metoder och utnyttjar och bygger upp den kom-
petens som fi nns i Sverige, t.ex. inom området 
satellitbildsanalys. Ett sekundärt mål är att utnyttja 
den samlade nationella kompetensen för att utvär-
dera internationella organisationers inspektions-
verksamhet i Sverige.

FORSKNINGSSTRATEGI

Ett antal forskningsprojekt drivs som en konse-
kvens av tilläggsprotokollet till safeguardavtalet 
med IAEA. SKI deltar i utvecklingen av nya meto-
der inom områden som öppna källor och analys 
av satellitbilder. Genom att bidra internationellt 
till utbildningen inom dessa områden byggs kom-
petensen upp hos SKI:s handläggare. Nya meto-
der och välutbildade inspektörer medför bättre 
och effektivare tillsyn. 

När tilläggsprotokollet träder i kraft måste Sverige 
avge en fullständig deklaration av sin kärntek-
niska verksamhet. Därför har SKI sökt och erhål-
lit medel från rymdstyrelsen för att utvärdera 
användbarheten av satellitbilder. Genom att dess-
utom bifoga historiska data till deklarationen kan 
vi visa IAEA användbarheten av historisk infor-
mation vid tillämpningen av tilläggsprotokollet.

5.3.5 Transmutation

TILLSYNSUTMANINGAR

Transmutation är en teknik som kan vara möjlig 
att använda för att minska avfallsmängderna i 
framtiden och stor forskningsverksamhet bedrivs 
bl.a. inom EU:s regi. Med transmutation avses 
här en acceleratordriven underkritisk reaktor som 
används för att möjliggöra en omvandling från 
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långlivade nuklider till mer kortlivade nuklider i 
kärnavfall. Detta betyder att området har sam-
band med avfallsområdet och reaktorsäkerhet. 
SKI anser dock att transmutation inte är en realis-
tisk metod för behandling av använt kärnbränsle 
från svenska reaktorer. 

För SKI har transmutationstekniken även haft 
betydelse för icke-spridningsområdet i samband 
med stödet till ISTC (International Science and 
Technology Center, Moskva) i Ryssland. Under 
fl era år har SKI stött en grupp som bevakar 
vad som händer inom transmutationsforskningen 
inom ISTC för att få en inblick i hur långt trans-
mutationsforskningen framskridit (transmutation 
är även förknippat med vissa icke-spridningspro-
blem) och hur pass väl ISTC uppfyller sitt syfte 
att engagera f.d. kärnvapenforskare i fredlig verk-
samhet. I och med att projektet mer och mer drivs 
som ett grundforskningsprojekt med stöd från 
EU syftande till att lösa problemen med transmu-
tationstekniken anser SKI att icke-spridningsas-
pekten av projektet har minskat i betydelse.

För SKI kvarstår som tillsynsutmaning att, efter-
som SKB kommer att fortsätta bevaka utveck-
lingen på transmutationsområdet, upprätthålla 
tillräcklig kompetens för att bedöma SKB:s 
insatser.

TILLSYNSMÅL

Tillsynsmålet är att se till att SKI har tillräcklig 
kompetens för att kunna bedöma SKB:s arbete 
inom transmutationsområdet.

FORSKNINGSMÅL

Av ovanstående tillsynsmål följer att SKI i begrän-
sad omfattning skall följa den internationella 
transmutationsforskningen.

FORSKNINGSSTRATEGI

För närvarande bedrivs den internationella trans-
mutationsforskningen med stor kraft, bl.a. i EU 
och USA. Vid KTH, CTH och UU bedrivs forsk-
ning inom området. Forskningen är av hög inter-
nationell klass vilket har lett till att dessa högskolor 
och universitet är med i fl era EU-projekt. En lämp-
lig strategi för SKI är att följa denna forskning.

SKI har dock ett annat, väl så viktigt, motiv att 
ge stöd till KTH:s och UU:s forskning inom 
transmutation. Eftersom denna forskning innebär 
utveckling av en ny teknik (inom reaktorfysik och 
reaktorsäkerhet) har den stor attraktionskraft på 
unga forskare, vilket har visat sig i den forskning 
som bedrivs vid KTH, CTH och UU. Det bety-
der att denna forskning får en indirekt påverkan 
på tillströmning av kompetens, som även kommer 
existerande kärnkraftverk och SKI tillgodo. SKI 
anser att denna forskning kan fortsättas stödjas, 
men i begränsad omfattning, t.ex. genom att bidra 
till den nationella delen i EU-projekt.

5.3.6 Haveriberedskap

TILLSYNSUTMANINGAR

SKI har inom haveriberedskapsområdet både 
tillsynsuppgifter och uppgifter som stöd till 
räddningsledningen i en haverisituation. Såväl 
tillsynsuppgifterna som beredskapsaktörsuppgif-
terna behöver i det korta och meddelånga tids-
perspektivet vidareutvecklas. Haverihantering och 
förståelsen för fenomen i samband med olycks-
förlopp förblir därför viktiga områden i SKI:s 
verksamhet. Ingående förståelse av förlopp och 
mekanismer under haveriförlopp samt förmågan 
att bedöma källterm och hotbild för omgivningen 
ingår som myndighetsuppgifter för SKI. Gäl-
lande strategier för haverihantering måste ständigt 
prövas. 

Arbetet med att uppdatera SKI:s beredskapsplan 
måste ges fortsatt hög prioritet liksom utbild-
ningen och träningen av SKI:s egen beredskaps-
organisation. Samverkan med övriga nationella 
beredskapsaktörer är nödvändigt för att tydliggöra 
ansvar och roller samt för att vidareutveckla den 
nationella beredskapsplaneringen. Fortsatt aktiv 
verksamhet för att få fram en gemensam syn på 
verktyg och metoder för beslutsstöd blir också 
centralt.

TILLSYNSMÅL

Målen för tillsynen inom beredskapsområdet är 
att SKI skall vara förvissad om att tillståndsha-
varna fortlöpande har nödvändiga åtgärder för-
beredda för att i haverisituationer eller hot om 
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sådana återföra anläggningen till säkert och stabilt 
läge samt lämna information om läget. 

Målen för SKI:s beredskapsverksamhet är att i 
haverisituationer på ett effektivt sätt bistå ansvariga 
myndigheter med råd för att begränsa medicinska 
skador och sociala konsekvenser vid radioaktiva 
utsläpp eller hot om sådana. 

FORSKNINGSMÅL

Målen för forskningen är att den skall bidra till 
att SKI har den kompetens, de kunskaper och 
verktyg som behövs för att kunna analysera svåra 
haveriers förlopp och bedöma risken för radioak-
tivt utsläpp samt kunna bedöma tillståndshavarnas 
åtgärder för haveriförebyggande, haverihantering 
och konsekvenslindring.

FORSKNINGSSTRATEGI

En viktig del av SKI:s forskningsstrategi framöver 
inom området är haverihanteringsfrågor och vissa 
för haveriförloppet viktiga fenomen och proces-
ser där osäkerheter fi nns. SKI planerar i det korta 
och medellånga perspektivet bl.a. att stödja forsk-

ning kring förhållanden som kan uppkomma i 
inneslutningen under haveriförlopp och som rör 
härdsmältans kylbarhet i reaktorinneslutningen, 
ångexplosion efter tankgenomsmältning och vät-
gasfrågan. Frågor kring fi ssionsprodukternas bete-
ende under ett haveri samt deras frigörelse och 
transport är också frågor som avses att studeras 
närmare.

En annan viktig del av SKI:s forskningsstrategi 
framöver är deltagande i EU-projekt som för-
väntas ge bättre metoder och verktyg för analys 
och prediktion av haveri- och störningssituatio-
ner. Dessa projekt kommer att följas av andra 
projekt där anpassningar görs till svenska förhål-
landen. Därtill planerar SKI att initiera projekt 
som skall ge underlag för att förbättra funktio-
naliteten i SKI:s egna beredskapssystem. Vidare 
planerar SKI projekt som skall ge mer ingående 
kunskaper om organisation, styrning, utbildning 
och träning av beredskapsfunktioner som skall 
agera i situationer där felaktiga eller fördröjda 
beslut eller råd kan ge mycket allvarliga konse-
kvenser för samhället.
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I föregående kapitel belystes vilken forsknings-
strategi SKI har för att uppnå de forskningsmål, 
som har härletts från SKI:s tillsynsutmaningar. I 
detta kapitel belyses tillgången till de resurser som 
fi nns tillgängliga och som är en nödvändig för-
utsättning för att kunna uppnå de forskningsmål 
som är angivna i föregående kapitel.

6.1  UTVECKLING AV TILLGÅNG 

TILL KÄRNTEKNISK 

KOMPETENS I SVERIGE

Under det senaste decenniet har den kärntekniska 
infrastrukturen i Sverige förändrats påtagligt. De 
tidigare kompetens- och resursstarka expertor-
ganisationerna som fanns inom kärnkraftsbola-
gen har successivt avvecklats eller ombildats till 
konsultbolag. Även hos den svenska leverantören 
av kokvattenreaktoranläggningar, nuvarande Wes-
tinghouse Atom, har det skett förändringar och 
verksamheten har minskats även om Westing-
house fortfarande har betydande kompetens utan-
för Sverige. Denna försvagning kan på sikt få en 
speciell betydelse eftersom de olika generationer 
av kokvattenreaktorer från den svenska leverantö-
ren endast byggts i Norden. Därmed kan man inte 
i full utsträckning lita till internationellt samarbete 
och erfarenhet för dessa reaktorer. Man är istället 
i viss utsträckning hänvisad till egna resurser för 
värdering av säkerheten. SKI anser att ansvaret för 
att kompensera förändringarna hos leverantören 
och expertorganisationerna samt för att upprätt-
hålla tillräcklig kompetens för drift och säkerhet 
vid reaktorerna vilar på kärnkraftsindustrin. SKI:s 
huvudsakliga roll är att se till att industrin tar detta 
ansvar. Denna tillsynsutmaning beskrivs i avsnitt 
5.1.6 och kommenteras inte ytterligare här.
 
Inom universitets- och högskoleområdet har 
utbildningen och forskningen inom kärntekniska 
ämnen dragits ned betydligt. Det huvudsakliga 
skälet härtill är att någon egentlig ny utveckling av 
reaktorer sedan länge inte varit aktuell. Kompe-

tens, resurser och intresse för området har därmed 
också minskat. Det är heller inte självklart att 
grundutbildning kommer att ges i kärntekniska 
ämnen vid universitet och högskolor. Dessa för-
hållanden sammantagna ställer stora krav på kom-
petenssäkringsåtgärder framöver och det har visat 
sig att branschen måste ta ökat ansvar även för 
grundutbildningen inom det kärntekniska områ-
det. SKI:s avsikt är att i samverkan med industrin 
även i fortsättningen verka för att grundutbild-
ningen inom området kan behållas åtminstone på 
nuvarande nivå. En viktig uppgift är också att 
kunna bidra till forskning på hög nivå, genom stöd 
till doktorander och anslag till etablerade forsk-
ningscentra och professurer vid universitet och 
högskolor. 

Den ovan beskrivna utvecklingen är inte unik 
för Sverige. Många andra länder genomgår en 
liknande utveckling. Det fi nns därför ett stort 
gemensamt intresse hos de länder som produce-
rar kärnkraft att samverka för att säkerställa fort-
satt tillgång till sådana resurser som behövs för att 
ge tekniskt och vetenskapligt stöd till säkerhets-
tillsynen. Ännu har dock detta inte lett till kon-
kreta åtgärder

Nedan ges en översiktlig beskrivning av situatio-
nen inom ett antal för den kärntekniska verksam-
heten strategiskt viktiga organisationer i Sverige. 
Det fi nns dock organisationer som endast har 
enstaka forskningsprojekt beställda av SKI och 
dessa är inte beskrivna nedan. Dessutom redogörs 
för inriktning på det internationella samarbetet. 

KTH - KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

SKI anser att experimentell verksamhet är av 
stor betydelse för underhåll och utveckling av 
kompetens. KTH erbjuder i dag täckning inom 
fl era kärntekniska områden. Huvudintresset kret-
sar kring de experimentella resurser som fi nns 
på KTH. Huvudinriktningen för institutionen för 
reaktorsäkerhet är i dag processer under svåra 
haverier. Viktiga experimentella resurser som 
måste betecknas som en nationell tillgång har 
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byggts upp. En stor del av verksamheten fi nansie-
ras av EU och vissa av projekten stöds även av 
intressenter från länder utanför EU. Kunskap tas 
fram för att stödja värderingen av funktion och 
ändamålsenlighet av de svenska åtgärderna för att 
förhindra utsläpp under haverier och att utveckla 
och bedöma strategier för hantering av haverier. 
Tillsynsutmaningarna på detta område beskrivs i 
avsnitt 5.3.6 

Vid institutionen för reaktorteknologi fi nns expe-
rimentell utrustning för mätning av tvåfasfl öde 
och kritiska värmetekniska säkerhetsparametrar. 
Att kunna genomföra enkla grundläggande expe-
riment är viktigt både för att skapa intresse hos 
studenter för kärntekniska ämnen och för att 
utgöra en aktiv beståndsdel i undervisningen. 
Experimenten adresserar även säkerhetsbedöm-
ning av drift vid ovanliga betingelser. Tillsynsut-
maningarna t.ex. när det gäller säkerhetsvärdering 
av nya optimerade bränslekonstruktioner beskrivs 
i avsnitt 5.1.1. 

SKI fi nansierar för närvarande en professur i 
reaktorsäkerhet och har stött projekt vid institu-
tionen för reaktorteknologi. SKI kommer även 
i fortsättningen, företrädesvis i samverkan med 
industrin (genom Svenskt Kärntekniskt Centrum, 
SKC, se avsnitt 7.2 för närmare beskrivning), att 
verka för att experimentella resurser för grund-
läggande undersökningar med syfte att kunna 
bedöma olika typer av åtgärder som har bety-
delse för drift och säkerhet, skall fi nnas kvar vid 
KTH. KTH undersöker f.n. möjligheten att bilda 
ett ”Network of Excellence”, se kapitel 8. 

De andra institutionerna med kärnteknisk inrikt-
ning, kärnfysik och kärnkemi, har tidigare i huvud-
sak stötts av industrin. Det fi nns en strävan till 
utökad samverkan mellan dessa institutioner för 
att kunna erbjuda studenterna en sammanhållen 
utbildning inom det kärntekniska området. SKI 
avser att aktivt medverka till detta. KTH:s verk-
samhet inom transmutationsområdet stöds endast 
i begränsad utsträckning av SKI med huvudsak-
ligt syfte att vidmakthålla och öka intresset för 
kärnteknisk forskning. Övriga tillsynsutmaningar 
inom transmutation beskrivs i avsnitt 5.3.5.

SKI har givit anslag även till andra forsknings-
grupper på KTH. Detta gäller insamling av kun-
skaper inom t.ex. materialvetenskap som är viktiga 
när det gäller vissa frågeställningar för kärn-
bränsle. Det gäller även kunskapsuppbyggnad om 
strukturmekaniska bedömningar. För kärnavfall 
har anslag givits till forskning avseende radionu-
klidtransport i närområdet (bränsle-kapsel-bento-
nitmiljö) till avdelningen för kemisk apparatteknik, 
något som har betydelse för tillsynsutmaningarna 
när det gäller slutförvar för använt kärnbränsle, se 
avsnitt 5.2.1.

CTH - CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

SKI har tidigare varit engagerad i långsiktiga pro-
jekt inom området reaktorfysik vid CTH. Även 
kärnkraftindustrin har stött verksamheten. Syftet 
från SKI:s sida har varit att bibehålla och utveckla 
kompetens när det gäller effekter av t.ex. härd-
optimering och härdövervakning. CTH hade tidi-
gare förutom reaktorfysik en aktiv verksamhet 
inom reaktorteknologi. En återupptagning av 
denna verksamhet vid avdelningen skulle välkom-
nas av SKI. Huvuddelen av SKI:s anslag till CTH 
kommer att ges genom SKC och fortsätta åtmins-
tone i ett medellångt perspektiv. Verksamheten 
motsvarar tillsynsutmaningarna när det gäller 
optimering och övervakning av härden (avsnitt 
5.1.1) och utveckling och införing av ny teknik 
(avsnitt 5.1.3)

Verksamheten vid institutionen för kärnkemi vid 
CTH har stor betydelse för förståelsen av feno-
men som är viktiga för säkerhetsanalysen vid slut-
förvaring av använt kärnbränsle. SKI har därför 
bl.a. stött doktorandarbeten vid institutionen; 
se tillsynsutmaningar i avsnitt 5.2.1. Inom reak-
torsäkerhet genomförs långsiktiga EU-projekt 
för att studera metoder att reducera utsläppet 
från kokvattenreaktorer under härdsmälteförlopp. 
Kunskapen är att hänföra till strategier vid have-
riberedskap; se tillsynsutmaningar i avsnitt 5.3.6. 
Svenska intressenter i projektet är både SKI och 
industrin. Ett annat område, där CTH står för 
unik kompetens i Sverige, gäller den separations-
teknik som utgör en förutsättning för transmuta-
tion. Även till kärnkemi kommer i ett medellångt 
perspektiv anslag att ges genom SKC vilket inne-
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bär att nivån på SKI-anslaget i stort bibehålls. 
Målet med anslaget är att grundutbildningen kan 
hållas minst på nuvarande nivå.

SKI har även under den senaste 10-årsperioden 
stött den verksamhet vid avdelning mekanik som 
bedriver grundläggande forskning och modellut-
veckling inom området vågutbredning i material. 
SKI avser att forsätta med detta stöd.

Även vid CTH fi nns det en strävan mot utökad 
samverkan mellan avdelningarna med kärntek-
nisk inriktning för att kunna erbjuda studenterna 
en sammanhållen utbildning inom det kärntek-
niska området. SKI och industrin kommer att vilja 
aktivt medverka till en sådan centrumsbildning.

UU - UPPSALA UNIVERSITET

Vid UU bedrivs forskning av betydelse för SKI:s 
forskning om kärnavfall och nukleär icke-sprid-
ning när det gäller metodik för verifi ering av 
sammansättning av använt kärnbränsle och trans-
mutation. SKI har exempelvis stött ett dokto-
randprojekt vid UU angående experiment med 
borrkärnor och tillhörande modeller för radionu-
klidtransport och två doktorandprojekt på tomo-
grafi  av använt kärnbränsle. Kunskapen tillämpas 
bl.a. vid slutförvar för använt bränsle; se avsnitt 
5.2.1. Tomografi  av bränsle används även till 
att förbättra metoderna för härdberäkningar och 
därmed optimering av härdladdningar; se avsnitt 
5.1.1. Även till institutionen för strålningsveten-
skap vid UU kommer i ett medellångt perspektiv 
anslag att ges genom SKC. Målet med anslaget 
är att grundutbildningen hålls på nivån cirka 10 
studiepoäng. UU kommer inom anslaget även att 
anställa en senior forskare och en forskningsas-
sistent med speciell inriktning mot reaktor- och 
bränsleteknik med angränsande områden. SKI 
anser att satsning på post-doc-nivå är speciellt 
viktig, eftersom det är brist på sådana resurser 
utöver de tjänster SKC stödjer.

SU - STOCKHOLMS UNIVERSITET

SKI fi nansierar en professur i ämnet Kärnkraft-
säkerhet med inriktning på psykologiska aspekter 
på samspelet mellan människa-teknik-organisa-
tion (MTO) vid SU. SKI ser behov att fortsätta 

denna verksamhet, eftersom den utgör en viktig 
del för att vidmakthålla och utveckla den natio-
nella kompetensen inom området, och för att SKI 
därmed skall kunna utnyttja nationell kompetens 
för forskning. Kärnkraftstillämpning av MTO-
metoder griper över fl era områden. I kapitel 5 
har speciella tillsynsutmaningar identifi erats när 
det gäller bedömning av verkens organisations-
förändringar och förändringar i deras strategier 
för styrning och rationalisering, avsnitt 5.1.1, och 
även när det gäller modernisering av anläggning-
arna, avsnitt 5.1.3. Eftersom problemställning-
arna inom MTO-området uppmärksammades 
relativt tidigt i Sverige överväger SKI att under-
söka möjligheterna till ett europeiskt nätverk inom 
området, se kapitel 8.
 
SU anlitas för närvarande även på andra områden. 
Detta gäller t.ex. för metodikutveckling när det 
gäller incidentutredning och riskanalys och även 
forskning i avsikt att stärka kompetensen avse-
ende probabilistiska beräkningar av radionuklid-
transport. Även i fortsättningen kommer det att 
fi nnas intresse från SKI:s sida att ge forsknings-
uppdrag till universitetet på områden där det besit-
ter kompetens av speciell betydelse för kärnkrafts-
säkerhet.

STUDSVIK

Studsvik utgjorde tidigare en viktig kompetens-
resurs för mycket av den kärntekniska verksam-
heten som bedrevs i Sverige men har numera 
karaktären av konsult- och tjänsteföretag inom 
området. På vissa områden har dock kompetens 
som är strategiskt viktig för SKI kunnat bibehål-
las och utvecklas vid företaget. Detta gäller spe-
ciellt forskning på material och kemi där SKI 
tillsammans med industrin planerar en ytterligare 
koncentration till Studsvik. Denna forskning rör 
åldersrelaterade processer och tillsynsutmaning-
arna och beskrivs i avsnitt 5.1.2. 

SKI stödjer projekt inom bränsleområdet, t.ex. 
genom prov av bränsle i R2-reaktorn vid Studsvik 
Nuclear. Reaktorn används även för universitets-
forskning och har en plats i utbildningen. Labora-
torieresurserna och ”hot cell” är resurser där t.ex. 
bränsle kan undersökas. Även om det senare är 
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industrins ansvar att driva och bekosta, så har SKI 
ett intresse från ett tillsynsperspektiv att resurser 
fi nns att tillgå inom landet för att t.ex. ta reda på 
grundorsaker till bränsleskador. SKI bedömer att 
reaktorn och laboratorieresurserna omkring utgör 
en viktig strategisk resurs för säkerheten och för 
landet. Verksamheten vid och omkring reaktorn 
är av en sådan storleksordning att ett brett enga-
gemang från branschen, nationellt och internatio-
nellt, och även ett riktat stöd, är nödvändigt. Ett 
viktigt stöd är statens bidrag till driften av R2-
reaktorn och även till det s.k. branschforsknings-
avtalet. Det är av stor betydelse att detta stöd ges 
även i fortsättningen. För närvarande undersöks 
möjligheten att Studsvik skulle kunna utgöra ett 
så kallat ”Center of Excellence”, se kapitel 8.
 
Företaget utgör en viktig resurs för SKI när det 
gäller datorkoder för termohydraulisk och neu-
tronkinetisk utvärdering av förlopp förknippade 
med incidenter och haverier. Frågeställningarna 
rör till en väsentlig del optimering av härd och 
bränsle och förlopp under svåra haverier. Till-
synsutmaningarna när det gäller svåra haverier är 
beskrivna i avsnitt 5.3.6. Optimering av härd och 
bränsle förutsätter tillgång till metoder för reak-
torfysikaliska beräkningar kopplade med avance-
rade värme- och strömningstekniska analyser och 
kompetent personal för att kunna tillämpa sådana 
metoder. Inom detta området är tillsynsutmaning-
arna beskrivna i avsnitt 5.1.1. SKI anlitar Studsvik 
även för forskning om kopparkorrosion något 
som har betydelse för tillsynsutmaningarna vid 
slutförvar för använt kärnbränsle, avsnitt 5.2.1. 
Detta är viktiga frågor för SKI och Studsvik utgör 
därmed en viktig strategisk forskningsresurs för 
SKI. SKI har för avsikt att även i fortsättningen 
stödja underhåll och utveckling av kompetens 
inom dessa områden vid företaget. 

FOI - TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT

SKI utnyttjar kompetensen hos Totalförsvarets 
forskningsinstitut, främst inom området hot-
bildsanalys, se avsnitt 5.1.5. Även andra svenska 
myndigheter deltar i detta arbete

KONSULTFÖRETAG

Konsultföretag anlitas av SKI i huvudsak för att 
inhämta och sammanställa kunskap om speciella 

frågor. Det har inte varit lika aktuellt att i någon 
stor omfattning satsa på kompetensutveckling i 
mindre konsultföretag. Orsaken till detta är att 
SKI anser att det är risk för att en befarad bris-
tande uthållighet hos dessa företag kan göra inves-
teringar i kompetensutveckling mera osäker. De 
större konsultföretagen inom branschen är som 
regel knutna till ett kraftföretag eller engagerade i 
uppdrag för industrin varför SKI måste tillämpa 
en ganska försiktig inställning till satsningar på 
dessa företag. 

En hörnsten i den svenska strategin för utveck-
ling och underhåll av kompetens inom hela det 
kärntekniska området har varit tillgången till en 
stark och kompetent leverantör av kärnkraftverk 
i Sverige, nuvarande Westinghouse Atom. Mark-
nadssituationen har lett till att viss kompetens inte 
längre efterfrågas lika starkt och en anpassning 
till situationen har skett och kommer sannolikt att 
fortsätta vid företaget. SKI anser att det rimligen 
måste vara industrin som har det största ansvaret 
för att den kompetens som behövs för reaktor-
drift och säkerhet fi nns att tillgå. SKI:s roll i detta 
sammanhang är att se till att industrin tar ansvaret 
för detta. Det är dock inte uteslutet att SKI efter 
noggrann prövning medverkar i vissa projekt vid 
Westinghouse Atom. 

SKI har anlitat konsultföretag inom några speci-
fi ka områden, bl.a. för utveckling av modeller för 
probabilistiska säkerhetsanalyser. Kompetensen 
som behövs för att tillgodose SKI:s forsknings-
behov inom området är huvudsakligen tillräcklig 
i dagsläget genom de olika konsultföretag som 
fi nns tillgängliga. SKI planerar även fortsättnings-
vis att skapa förutsättningar för att vidmakthålla 
denna kompetens. För att kunna tillgodose kom-
petensbehoven även på sikt avser emellertid SKI 
också att engagera forskargrupper vid högskolor 
och universitet i olika projekt för den vidare 
utvecklingen av säkerhetsanalysmetodik med kärn-
tekniska tillämpningar.

En viktig del av SKI:s strategi för att i fort-
sättningen bidra till vidareutvecklingen av PSA-
modeller är att driva på kraftföretagen dels i den 
direkta tillsynsverksamheten, dels inom ramen för 
den samverkan som sker i den nordiska PSA-grup-



31

pen (NPSAG) och i det nordiska kärnsäkerhets-
samarbetet (NKS). Information om PSA-metodik 
är nödvändig för att kunna bedöma verkens arbete 
med metoderna och t.ex. de återkommande säker-
hetsanalyserna. Några aktuella tillsynsutmaningar 
är beskrivna i avsnitt 5.1.1. 

SKI anlitar konsultföretag för geovetenskap och 
bergmekanik inom området slutförvar för använt 
kärnbränsle; se avsnitt 5.2.1, liksom för kostnads-
beräkningar och beslutsprocesser i kärnavfallsfrå-
gan, avsnitt 5.3.3. Konsultföretag används även 
för utvärdering av kriticitetssäkerhet vid transpor-
ter och förvaring av kärnämnen. En omvärdering 
av strategin för kompetensförsörjningen kan bli 
nödvändig på grund av sårbarheten inom detta 
för SKI mycket viktiga område. Kunskapen till-
lämpas vid bedömning av transporter, förvar av 
bränsle vid anläggningarna och i mellanlager samt 
för produktion av bränsle.

6.2  SPECIFIKT IDENTIFIERADE 

RESURSBRISTER 

I SVERIGE

I arbetet med att ta fram de avdelningsvisa forsk-
ningsplanerna [7] har SKI identifi erat vissa bris-
ter när det gäller utbildning och forskning. Dessa 
berör ”Kontroll och provning av material” och 
”Ledning, styrning och organisation”.

KONTROLL OCH PROVNING AV MATERIAL

Avsaknaden av förankring i högre utbildning och 
forskning i Sverige inom kontroll- och prov-
ningsområdet är ett problem som dessutom har 
förstärkts av att fl era av de svenska provningsfö-
retagen har minskat och i en del fall lagt ned sina 
utvecklingsenheter. 

För att kunna få SKI:s forsknings- och utveck-
lingsbehov tillgodosedda planeras därför i det 
korta tidsperspektivet en styrning av forsknings-
projekt till de nu aktiva forskningsgrupperna vid 
bl.a. CTH och SU. Dessutom planeras vissa insat-
ser för att få igång verksamhet vid KTH. I det 
medellånga och långa tidsperspektivet planerar 
SKI att än mer aktivt bidra till att öka tillgången på 

kompetens och forskningsresurser inom området. 
SKI avser också att stödja det svenska kvalifi ce-
ringsorganets (SQC, Svenskt Kvalifi ceringscen-
trum) planer på att utveckla sin verksamhet vidare 
mot ett nationellt kompetenscentrum med inrikt-
ning mot metoder för värdering och kvalifi cering 
av oförstörande provningssystem.

LEDNING, STYRNING OCH ORGANISATION

Brister i den nationella resursbilden har identifi e-
rats när det gäller området ledning, styrning och 
organisation av verksamheter med höga säker-
hetskrav och kompetensläget inom landet måste 
delvis ses som problematiskt. Det fi nns visserligen 
många forskare som arbetar med organisations-
frågor, men säkerhetsperspektivet är sällan beak-
tad. SKI vill därför vidta åtgärder för att få fl era 
forskare intresserade av organisatoriska aspekter 
på säkerhet. 

6.3  UTVECKLING AV 

TILLGÅNG PÅ 

KÄRNTEKNISK KOMPETENS 

INTERNATIONELLT

Eftersom de nationella forsknings- och kompe-
tensresurserna är begränsade har SKI under en 
lång tid aktivt deltagit i internationell säkerhets-
forskning med relevans för svenska reaktorer. Det 
är en klar tendens i riktning mot ökande interna-
tionellt samarbete. Fördelen med det internatio-
nella samarbetet är att även mindre länder, genom 
att gå samman om projekt, kan få tillgång till 
viktig forskningsinformation för en relativt blyg-
sam kostnad. 

OECD/NEA

SKI prioriterar samarbete inom forskning som 
bedrivs inom OECD/NEA, och SKI deltar i en 
stor andel av de projekt som organiseras inom 
denna ram. I dessa projekt medverkar som regel 
även ett antal mindre kärnkraftsländer som där-
igenom får tillgång till forsknings-resultat till 
överkomliga kostnader. Varje sådant forsknings-
projekt fi nansieras genom att projektkostnaden 
fördelas på deltagarna enligt en överenskommen 
procentuell andel. 
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I det korta och medellånga tidsperspektivet med-
verkar SKI i grupper för samverkan inom säker-
hets- och avfallsområdet som OECD etablerat 
samt i fl era av de av medlemsländer gemensamt 
fi nansierade projekt som OECD startat. Inom 
säkerhetsområdet rör detta såväl tekniska experi-
ment och databaser som samverkan inom MTO-
området. Inom avfallsområdet sker arbete framför 
allt inom säkerhetsanalys, tekniska barriärer och 
geologiska media.

Deltagande i OECD/NEA:s Haldenprojekt som 
etablerades redan 1958 har varit en hörnsten i SKI:s 
internationella forskning. Haldenprojektet represen-
terar en viktig kompetenstillgång när det gäller forsk-
ning på ergonomi och kontrollrumsutformning; se 
tillsynsutmaningar i avsnitt 5.1.3. Som exempel kan 
nämnas säkerhetsbetydelsen av mer bildskärmsba-
serade kontrollrum och nya arbetssätt. 

Haldenprojektet har även givit tillgång till väsent-
liga kunskaper och kompetens som behövs för att 
kunna bedöma nya bränslekonstruktioners bete-
ende vid normaldrift, driftstörningar och have-
rier; se tillsynsutmaningar i avsnitt 5.1.1. En viktig 
del av SKI:s strategi även i fortsättningen är 
därför att utöva påverkan på Haldenprojektet 
så att för området viktiga frågeställningar även 
fortsättningsvis blir belysta. Också när det gäller 
skademekanismer för kärnbränsle anlitas Halden-
projektet av SKI. SKI avser att åtminstone på 
medellång sikt tillsammans med industrin ge fort-
satt stöd till Haldenprojektet.

På bränsleområdet deltar SKI i det långsiktiga 
CABRI-projektet i en försöksreaktor i Frankrike. 
Projektets mål är att bestämma skadegränser vid 
reaktivitetsolyckor i kärnbränsle vid hög utbrän-
ning. Verksamheten har som mål att möta tillsyns-
utmaningar som anges i avsnitt 5.1.1.

Inom OECD:s ram har det genomförts ett stort 
antal så kallade internationella standardproblem 
där forskare från olika länder får tillämpa sina 
verktyg för termohydraulisk och neutronkinetiska 
säkerhetsanalys på väldefi nierade experiment. SKI 
deltar även i projekt för att bibehålla experimen-
tella resurser. SKI bedömer att forskningssamar-

betet inom OECD/NEA har en hög kvalité och 
relevans för svenska reaktorer och skall priorite-
ras från svenskt håll. 

EUROPEISKT SAMARBETE

Under senare år har forskningssamarbetet inom 
EU fått en allt större betydelse. EU har en 
egen forskningsbudget där medlemsländerna kan 
ansöka om bidrag till samarbetsprojekt. EU ger 
också långsiktigt direkta bidrag till projekt på 
reaktorsäkerhetsområdet. Ett mål för EU:s forsk-
ning är att bilda europeiska nätverk av forskare 
och forskargrupper. Dessa kan från svenskt håll 
åtminstone på lite sikt bli en viktig tillgång för 
SKI:s forskning. SKI har en roll som samordnare 
av svenska insatser inom kärnteknikområdet för 
EU:s forskning.

Inom ramprogrammen genomförs forskningspro-
jekt med relevans för säkerheten när det gäller ter-
mohydraulik, svåra haverier och beredskap, utbyte 
av åldrande elektriska komponenter och metoder 
för granskning av digitala system. Inom kärnav-
fallsområdet pågår forskningsinsatser på bento-
nit och kopplade processer, radionuklidtransport 
samt riskkommunikation. Inom ramen för ett 
europeiskt nätverk kring stålkomponenter pågår 
forskningssamverkan inom hållfasthet. 

SKI:s bedömning av det sjätte ramprogrammet, 
där ansökningar skall lämnas detta år, är att den 
forskning som bedrivs inom EU är viktig för 
vissa forskningsområden, t.ex. inom avfallsområ-
det, som fått en relativt kraftig ökning i det kom-
mande programmet. Ett problem har varit att alla 
organisationer som söker medel från EU även 
måste ha en nationell fi nansiering, minst 50-75%. 
SKI avser att även i fortsättningen stödja projekt 
efter prövning från fall till fall.

En viktig forskningsresurs inom EU är det gemen-
samma forskningscentret, JRC. Tidigare har verk-
samheten på reaktorsäkerhetsområdet bedrivits 
på olika forskningslaboratorier inom EU. En ten-
dens nu är att forskningen på reaktorsäkerhets-
området koncentreras till vissa ställen. Exempelvis 
har viktiga områden för reaktorsäkerheten fl yttats 
från Ispra till Petten. 
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samma nordiska perspektiv. SKI har för avsikt att 
åtminstone på medellång sikt fortsatt stödja den 
nordiska samarbetet, dock på en något lägre nivå 
jämfört med det stöd SKI ger i dag.
 
IAEA

SKI deltar i en rad forskningsprojekt som arrang-
eras av IAEA. Speciellt är detta viktigt inom fråge-
ställningar som gäller nukleär icke-spridning och 
nya hot. Det ligger i Sveriges intresse att driva 
på utvecklingen t.ex. genom svenskt deltagande i 
IAEA:s Coordinated Research Programme. SKI 
stödjer även reaktorsäkerhetsforskning som IAEA 
driver på speciella områden. SKI deltar i någon 
mån i utvecklingsarbete när det gäller säkerhets-
värdering, bränsleprojekt och säkerhetsindikato-
rer för avfallsförvar.

SKI bedömer att SKI:s möjligheter till kompe-
tensutveckling genom IAEA:s forskning varierar 
mellan olika områden.

MYNDIGHETSSAMARBETE

En hörnsten i SKI:s internationella forsknings-
samarbete har varit de multilaterala projekt som 
arrangeras och leds av den amerikanska tillsyns-
myndigheten NRC. För sådana projekt står NRC 
för huvuddelen av kostnaden och andra länder 
får vara med och ta del av resultaten för en för-
hållandevis liten egen insats. NRC har på senare 
tid eftersträvat att andra länder skall ta en större 
andel och det fi nns en risk att den nuvarande 
samarbetsformen kommer att få mindre betydelse 
framöver. Forskningssamarbete sker inom områ-
den som utveckling och tillämpning av termo-
hydrauliska och neutronkinetiska säkerhetskoder 
och forskning på svåra haverier.

Det fi nns även ett samarbete med den fi nska 
myndigheten, STUK, speciellt om projekt som 
genomförs av forskningslaboratoriet i Helsing-
fors, VTT. För närvarande pågår ett arbete om 
kopparkapselns korrosion i slutförvar för använt 
kärnbränsle, se avsnitt 5.2.1.

SKI har avtal med ett antal utländska säkerhets-
myndigheter om ömsesidigt utbyte av informa-

SKI har god insyn i den verksamhet som JRC 
bedriver inom materialområdet och deltar i de 
aktiviteter som SKI anser är kostnadseffektiva. 
Det är värt att notera att en stor del av forsk-
ningen inom materialområdet är industrirelaterad. 
Inom reaktorsäkerhet har det från svenskt håll 
inte varit så stort intresse tidigare för den forsk-
ning som bedrivs inom JRC. Allt eftersom kon-
takterna med JRC utvecklas kan det vara skäl att 
prova ett ökat engagemang för att bättre kunna 
dra nytta av JRC:s forskning. Det är dock viktigt 
att notera att ett ökat engagemang i JRC:s verk-
samhet normalt kräver resurser, både tid och 
pengar, för att ge det utbyte som önskas, och 
måste som all forskning prövas från fall till fall.

Området nukleär icke-spridning är av både tek-
nisk och politisk karaktär. Om nya hot uppstår 
som riktar sig mot det nukleära området, kan 
nya forskningsuppdrag behöva initieras. För att 
klara av detta krävs ett breddande av kunskapsba-
sen, t.ex. genom internationellt samarbete inom 
ESARDA (European Safeguards Research and 
Development Association). Det ligger också i Sve-
riges intresse att driva på utvecklingen och inte 
passivt invänta IAEA:s och andra länders lös-
ningar, t.ex. genom svenskt deltagande i IAEA:s 
Coordinated Research Programme.

NORDISKT SAMARBETE

Tidigare var det viktigt med nordiska forsknings-
projekt. Betydelsen av det nordiska perspektivet 
har emellertid minskat under senare år. I det nord-
iska perspektivet sker samverkan i huvudsak inom 
NKS och genom bilaterala avtal med i första 
hand Finland. Gemensamma nordiska projekt har 
genomförts inom området svåra haverier. Samver-
kan om PSA-modeller sker i den nordiska PSA-
gruppen (NPSAG) och inom NKS. Även den 
kompetens som utvecklats genom OECD-pro-
jekten i Halden kan betraktas som en viktig resurs 
från svenskt håll.

Nordiskt forskningssamarbete har bedömts ha 
ganska hög prioritet av SKI. Även om forsknings-
intressena är olika i de nordiska länderna har 
det varit möjligt att få fram projekt med gemen-

6 TILLGÅNG TILL RESURSER OCH KOMPETENS OCH HUR DE ANVÄNDS AV SKI
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tion och avser att bibehålla kontakterna med 
dem och även med forskargrupper som stödjer 
myndighetsarbetet. 

KONSULTER

SKI anlitar fl era internationella konsulter med 
specialistkompetens, främst inom sådana områden 
där nationell kompetens inte fi nns eller är anlitad 
av andra aktörer. Detta kan t.ex. gälla avfallsområ-
det inom kemi, geovetenskap och säkerhetsanalys 
(inkl. radionuklidtransport) men också på reak-
torsäkerhetsområdet om metoder för bedömning 
av kontrollrumsombyggnader och underhållspro-
gram samt olika strategifrågor.

Liksom för inhemska konsulter har de internatio-
nella konsulterna, med vissa undantag, i huvud-
sak använts för att inhämta kunskap om speciella 
frågor. Bidraget till den nationella kompetens-
uppbyggnaden bedöms vara relativt marginellt. 
SKI bedömer att engagemanget av internationella 
konsulter kommer att bibehållas på ungefär nuva-
rande nivå och att varje uppdrag skall bedömas 
från fall till fall.

 6.4  SAMMANFATTANDE 

BEDÖMNING

Ovanstående resonemang visar att de forsknings-
resurser som är av betydelse för det kärntekniska 
området är koncentrerade till ett fåtal organisa-
tioner inom landet samt till internationell samver-
kan. Det visar också att de nationella resurserna 
inte täcker det behov som fi nns. Snarare kan 
SKI konstatera att utvecklingen går mot att den 
svenska kärntekniska verksamheten blir mer och 

mer beroende av internationell samverkan. På 
vissa områden behöver SKI assistans, t.ex. i form 
av expertstöd, för att fullgöra sitt uppdrag. Detta 
förutsätter att SKI har möjlighet till att fortsätta ge 
riktat stöd för att bibehålla och utveckla viss stra-
tegisk nationell infrastruktur. Även statens stöd 
till Studsvik är viktigt och måste fortsätta. SKI 
måste vidare ha resurser att i ökande grad med-
verka i olika typer av internationellt samarbete 
framförallt när det gäller experimentell forskning 
där mindre länder som Sverige kan gå samman 
om projekt och därmed få tillgång till viktig 
forskningsinformation för en relativt blygsam 
kostnad. 

Erfarenhetsmässigt har det visat sig att en förut-
sättning för att kunna tillgodogöra sig interna-
tionell information och kompetens är att det 
fi nns en egen nationell verksamhet av tillräcklig 
storlek inom respektive område. Dessutom kan 
man konstatera att, för att främja strategiskt viktig 
kompetens, det inte är tillräckligt att bara följa 
utvecklingen inom ett område, man måste även 
arbeta aktivt med frågorna. SKI anser att den 
internationella forskningen ger ett högt utbyte för 
en given insats och har för avsikt att prioritera 
nationell kompetensuppbyggnad baserad på inter-
nationella engagemang.

Vidare har SKI identifi erat två områden där det 
fi nns vissa brister avseende utbildning och forsk-
ning i Sverige: ”Kontroll och provning av material” 
samt ”Ledning, styrning och organisation”. SKI 
avser att vidta åtgärder för att stödja ett nationellt 
kompetenscentrum med inriktning på oförstörande 
provning samt för att få fl era forskare intresserade 
av organisatoriska aspekter på säkerhet.
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 7.1  KARTLÄGGNING AV STRATE-

GISKA KOMPETENSBEHOV

SKI har som ett underlag till arbetet med SKI:s 
forskningsstrategi låtit företaget ES-konsult göra en 
studie med syfte att kartlägga strategiska kompe-
tensområden, kvantifi era behovet i dag och i ett 
10-årsperspektiv, samt utreda i vilken utsträckning 
specifi k kärnteknisk kompetens för närvarande till-
godoses av utbildning vid universitet och högskolor. 
Undersökningen skulle även belysa om de åtgärder 
som gjordes under år 2001 för att stödja verk-
samheten vid högskolor och universitet (se nästa 
avsnitt 7.2) varit tillräckliga eller behöver komplet-
teras. Rapporten fi nns i sin helhet i [11]. I bilaga 3 
ges en sammanfattning av rapporten från studien. 
Nedan ges endast de viktigaste slutsatserna.

Studien genomfördes i form av en enkät till kraft-
företagen och sju andra organisationer inklusive 
SKI. I enkäten defi nierades 11 kompetensområ-
den (se bilaga 3) och för varje område skulle 
anges tillgång till personal, behov av personal 
år 2010, omsättning av personal samt behov av 
externa uppdragstagare. Totalt täckte de insam-
lade uppgifterna 709 anställda, vilka fördelade sig 
på utbildningsnivåer och erfarenhet i branschen 
enligt tabell 1. 

Enligt rapporten är åldersfördelningen över alla 
utbildningsnivåer sådan att den inte ger stöd åt 
farhågan att en mycket stor andel kompetens går 
förlorad om cirka tio år. I rapporten påpekas 
dock, att i den äldsta ålderskategorin fi nns en stor 
andel av de personer som varit med om att kon-
struera kärnkraftsanläggningarna.

Prognoserna för 2010 visar på visst ökat personal-
behov, i storleksordningen 10%, av högskoleutbil-
dad personal, medan behovet av forskarutbildad 
personal förutses minska något. Det tydligaste 
ökade personalbehovet fi nns inom Processkon-
troll och processtyrning, uttryckt från kärnkraft-
verkens sida, men i övrigt är ändringarna generellt 
sett små.

I bilaga 3 framgår vad utbildningsbehovet för-
utses bli för de olika kompetensområdena, och 
på utbildningsnivå. För området Reaktorteknologi 
etc. redovisas det största behovet, följt av Mate-
rial, hållfasthet och provning samt Processkon-
troll och styrning. 

I enkäten ställdes också några generella frågor om 
vilka kompetensområden som kräver längst intern-
utbildning eller erfarenhetsuppbyggnad, inom 
vilka områden som det är svårast att rekrytera per-

7 SÄRSKILT STÖD TILL STRATEGISK 
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TABELL 1  

Enkätsvarens fördelning av antalet anställda över erfarenhet och utbildningsnivåer.
1) Högskoleutbildade med 180 poäng (civilingenjör)
2) Högskoleutbildade med 120 poäng (fi l.kand. eller högskoleingenjör)
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sonal och om kompetensbrist kan förutses. Svaren 
antyder att lång internutbildning eller erfarenhets-
uppbyggnad krävs inom områden med förhållan-
devis låg andel forskarutbildade. Samma områden 
nämns som svårast att ersätta personal i, och som 
eventuella områden med kompetensbrist.

Från enkätsvarens uppgifter om antalet personer 
som behövs inom olika kompetensområden och 
uppgifterna om personalomsättningen under de 
senaste fem åren, kan behoven av årlig nyrek-
rytering för att behålla kompetensnivån uppskat-
tas. Den årliga rekryteringen bedöms totalt vara 
cirka 50 personer till de organisationer som delta-
git i undersökningen. SKI:s bedömning är att den 
nuvarande utbildningskapaciteten hos högskolor 
och universitet är tillräcklig och att de åtgärder 
som beskrivs i nästa avsnitt 7.2 verkar för att 
denna grundutbildning bibehålles. 

7.2  SÄRSKILT STÖD TILL HÖG-

SKOLOR OCH UNIVERSITET 

I regeringens regleringsbrev till SKI för år 2001 
(och även år 2002) angavs att ”SKI skall verka 
för att kompetensen för säkerhets- och icke-sprid-
ningsarbetet vidmakthålls och utvecklas inom SKI 
likväl som hos tillståndshavarna och i övrigt inom 
landet.” I återrapporteringskravet anges att SKI 
skall visa hur anslaget för kärnsäkerhetsforskning 
använts i detta syfte. År 2001 har varit ett mycket 
intressant år i detta avseende, eftersom utbildning 
och forskning vid högskolor/universitet hamnade 
i riskzonen då fl era professorer inom kärntek-
niska ämnen pensionerades.

I SKI:s FOSTRA-rapport [6] belyses i avsnitt 5.3 
forsknings- och utbildningsresurser vid universitet 
och högskolor. Under år 2001 har fl era professo-
rer inom kärntekniska ämnen lämnat sin plats och 
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) aviserade 
att en förutsättning för att återbesätta några tjäns-
ter var att stöd erhölls för dessa tjänster. Detta 
gällde professurerna i Kärnkemi och Reaktortek-
nologi vid KTH. Vidare behövde KTH stöd till 
professuren i Reaktorfysik. Däremot hade CTH 

fattat beslut att professuren i Kärnkemi skulle 
återbesättas.

SKB ställde sig villigt att stödja professuren i 
Kärnkemi vid KTH och parterna i Svenskt Kärn-
tekniskt Centrum (Kraftbolagen/Westinghouse/
SKI) var villiga att stödja professurerna i Reak-
torteknologi och Reaktorfysik, vilket innebar att 
KTH utlyste de båda tjänsterna i Kärnkemi och 
Kärnenergiteknik (namnändring från Reakortek-
nologi). I fortsatta förhandlingar mellan de fi nan-
siella parterna i Svenskt Kärntekniskt Centrum 
(SKC) har ett avtal tagits fram som utökar SKC:s 
uppgifter till att även innefatta direkt stöd till 
tjänster vid KTH, CTH och Uppsala universitet 
(UU). Vidare har avtal tagits fram mellan SKC:s 
parter och respektive högskola/universitet. Samt-
liga avtal gäller i sex år. För att täcka dessa ökade 
kostnader utökas SKC:s budget fr.o.m. år 2002 till 
16 Mkr/år från tidigare cirka 10 Mkr/år. SKI står 
för en tredjedel av dessa kostnader.

SKI anser det mycket tillfredsställande att SKI 
tillsammans med kärnkraftindustrin har säkrat 
utbildning och forskning vid KTH, CTH och UU 
inom kärntekniskt relaterade ämnen. Enligt ES-
konsults studie [11] är det årliga behovet av hög-
skoleutbildad arbetskraft cirka 50 personer/år. 
Vidare framgår av studien [11] att det räcker med 
att bibehålla den utbildningsnivå som fi nns i dag 
eftersom pensionsavgångarna inom den närmaste 
10-årsperioden inte ökar som befarades (se före-
gående avsnitt 7.1). De åtgärder som genomför-
des genom SKC för att bibehålla utbildning och 
forskning kan därför anses vara tillräckliga.

SKI har, tillsammans med kraftindustrin, med 
dessa avtal tydligt markerat sin avsikt att se till 
att kompetens vidmakthålls och utvecklas. Det 
är dock viktigt att följa upp hur väl högskolorna 
och universiteten kan attrahera teknologer i kärn-
kraftsrelaterade kurser och sedan även forskare. 

Förutom stödet till KTH, CTH och UU fi nansie-
ras även en professur i MTO vid Stockholms uni-
versitet med inriktning på psykologiska aspekter 
på samspelet mellan Människa-Teknik-Organisa-
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tion. SKI avser att åtminstone i det medellånga 
perspektivet fortsätta stödja denna professur. Det 
kan även fi nnas behov av att täcka andra delar 
inom detta område och ha ett tvärvetenskapligt 
perspektiv.

Sammantaget är SKI:s strategi avseende nationell 
strategisk kompetens att 

• i första hand verka för att grundutbild-
 ning fi nns i unika ämnen (med unika 

 ämnen menas ämnen som inte skulle 
 fi nnas om kärnkraft inte fanns). Detta 
 sker i stort sett genom avtal (tillsammans 
 med industrin genom SKC) med högsko-
 lor och universitet. 
• i andra hand verka för att god forskning 
 bedrivs vid högskolor och universitet i 
 kärnkraftsrelaterade ämnen. Detta sker   
 normalt genom att stödja doktorander, 
 men kan undantagsvis ske genom att 
 stödja professur.

 

7 SÄRSKILT STÖD TILL STRATEGISK NATIONELL KOMPETENS
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Kopparkapsel i naturlig storlek, ca 4,8 m hög, lyfts in i utställningslokalen vid Äspölaboratoriet i 
Oskarshamns kommun. Foto: SKB
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Under de senare åren har en farhåga uppstått 
avseende möjligheten att bibehålla tillräcklig kom-
petens, inte bara inom kärnkraftindustrin, utan 
även för att kunna utföra goda experiment. Det 
som framför allt oroar är att fl era forskningsre-
aktorer och andra experimentanläggningar inom 
området termohydraulik har lagts ner den senaste 
10-årsperioden. OECD/NEA har belyst detta 
problem i en rapport [12]. Här defi nieras även 
begreppet ”Centre of Excellence” (CoE) som ett 
gemensamt åtagande för ett internationellt erkänt 
forskningsteam vid en viktig experimentanlägg-
ning. Tanken är att goda forskningsprogram tas 
fram och bedrivs under en ”rimlig” tid (ofta 3-5 
år) för att bibehålla experimentanläggningen och 
dess forskningsteam.

Parallellt har EU för det 6:e ramprogrammet, som 
påbörjas år 2003 (ansökningar kommer att ske 
redan år 2002) använt begreppet ”Networks of 
Excellence” (NoE), där man strävar efter sam-
arbete mellan forskare inom en forskningsdisci-
plin. För att bilda ett NoE krävs att minst tre 
länder deltar, men normalt förutsätter man minst 
sex länder.

Som framgår ovan är CoE riktat mot en anlägg-
ning (det fi nns dock ett exempel på att ett pro-
jekt gäller två anläggningar i två länder), medan 
NoE alltid gäller fl era forskningsgrupper med 
eller utan experimentanläggningar. Tanken bakom 
NoE är att forskningen inom Europa skall inte-
greras bättre, och att NoE är ett instrument för att 
förverkliga detta.

SKI har inventerat möjligheten att skapa CoE 
eller NoE, för att stödja viktig forskning som 
utförs inom Sverige. SKI ser en möjlighet att 
Studsviks R2-reaktor med de analysresurser som 
fi nns i anslutning till denna skulle kunna bli ett 
CoE. Studsvik arbetar för närvarande med att ta 
fram ett program, som skulle kunna vara av inter-
nationellt intresse. Preliminärt är det tänkt att pro-
grammet skulle omfatta forskning på kapslingens 
integritet vid normaldrift och vid händelser som 
orsakar effektökningar i s.k. rampförsök. Studsvik 

har en erkänd, internationell kompetens för att 
utföra denna typ av experiment. Den preliminära 
kostnaden för dessa försök skulle vara cirka 12 
mkr/år i cirka fem år. Det betyder att den natio-
nella insatsen (cirka 50%) skulle bli cirka 6 mkr/år, 
varav 1 mkr i ett redan existerande projekt kan 
användas. Studsvik förutser således att en natio-
nell fi nansiering på 5 mkr/år skulle behövas för 
att realisera projektet. 

När det gäller CoE så tror SKI att Studsvik är den 
enda möjligheten för Sverige inom området reak-
torsäkerhet. Det fi nns andra mycket goda experi-
mentanläggningar, men de anläggningar som fi nns 
vid universitet och tekniska högskolor accepteras 
inte som CoE av OECD/NEA och de övriga 
fåtal anläggningar eller grupper som fi nns är inte 
tillräckligt unika. Inom avfallsområdet ser SKI 
att SKB:s Äspö-laboratorium skulle kunna utgöra 
ett CoE. SKI anser att ett CoE i Studsvik skulle 
kunna ge ett viktigt bidrag till att säkra kompe-
tensen inom området bränslesäkerhet i Sverige. 
Eftersom Studsvik arbetar med att ta fram ett för-
slag till arbetsprogram, som kan attrahera interna-
tionella deltagare kommer SKI att utreda denna 
fråga vidare. Om SKI fi nner att förslaget har 
den kvalitet som är önskvärt avser SKI att stödja 
Studsvik i sin ansträngning att bilda ett CoE 
och återkomma till regeringen avseende fi nansiellt 
stöd inom landet för en sådan satsning. 

När det gäller NoE ser SKI för närvarande två 
möjligheter:

• Anläggningen vid KTH, institutionen 
 för kärnkraftssäkerhet, för experiment   
 för analys av svåra haverier och termohy-
 drauliska fenomen.
• MTO-området.

När det gäller KTH:s anläggning undersöker 
KTH för närvarande möjligheten att samla ett nät-
verk, och eftersom KTH:s forskning inom detta 
område hittills har stötts av EU så bedömer SKI 
att det är relativt stor sannolikhet för att denna 

8 ”CENTRES OF EXCELLENCE” OCH 
”NETWORKS OF EXCELLENCE”
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forskningsgrupp kommer att ingå i ett NoE. SKI 
anser att det är angeläget att ett sådant NoE bildas 
med stöd av industrin och SKI.

Inom MTO-området undersöker SKI för närva-
rande möjligheterna att Stockholms universitet, 
Mälardalens högskola och Linköpings tekniska 
högskola skulle kunna delta i ett nätverk. Det 
är troligt att dessa organisationer avser att med-
verka i ett initiativ från Berlins tekniska universitet 

inom området lärande organisationer för att för-
bättra säkerheten i högrisksystem, vilket kommer 
att vara av stort värde för dessa organisationer. 
SKI avser att fortsätta stödja ansträngningarna att 
bilda ett sådant NoE.

SKI utesluter inte att även andra nätverk, t.ex. 
inom avfallsområdet, kan bildas med svenska del-
tagare. SKI bedömer sitt eventuella stöd till andra 
svenska organisationer i NoE från fall till fall.
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UTGÅNGSPUNKTER

SKI:s forskning är en förutsättning för att SKI 
skall kunna fullgöra sitt uppdrag. Forskning för 
att stödja tillsynen är i dag fokuserad på ett antal 
strategiskt viktiga områden såsom reaktortekno-
logi, material- och bränslefrågor, MTO, avfall 
samt icke-spridning. SKI:s omvärldsanalys visar 
att denna inriktning bör fortsatta inom de när-
maste åren. Viss omprioritering mellan områden 
kan komma att behöva göras beroende på för-
ändringar i omvärlden vilka ställer nya krav på 
myndigheten. Organisationer som SKI anlitar för 
denna forskning är universitet och högskolor samt 
konsultföretag.

De forskningsresurser som är av betydelse inom 
det kärntekniska området i Sverige är koncentre-
rade till ett fåtal organisationer. Enbart de natio-
nella forskningsresurserna täcker dock inte de 
behov som fi nns. Ett skäl är att de tidigare kom-
petens- och resursstarka svenska expertorgani-
sationerna som fanns inom kärnkraftsområdet 
successivt har avvecklats och ombildats till kon-
sultbolag. Även hos den svenska leverantören 
av kokvattenreaktoranläggningar, nuvarande Wes-
tinghouse Atom, har det skett stora förändringar 
och verksamheten har minskat betydligt i Sverige. 
Även andra länder har genomgått en liknande 
utveckling. Vidare har länder som tidigare utfört 
dyrbara experiment själva alltmer sökt internatio-
nellt stöd, då forskningsresurserna har minskat. 
Detta har lett till att fl era internationella projekt 
har eller planeras startas. SKI kan konstatera att 
utvecklingen går mot att även den svenska kärn-
tekniska verksamheten blir mer och mer beroende 
av internationell samverkan.

SKI kan vidare konstatera att det stöd som myn-
digheten behöver för att kunna fullgöra sitt upp-
drag kräver att SKI förutom fi nansiella resurser 
har tillgång till kompetent personal. Detta ger för-
utsättningar för att upprätthålla ett riktat stöd till 
strategisk nationell infrastruktur samt till medver-
kan i internationellt samarbete inklusive internatio-
nellt fi nansierade projekt. Här åsyftas framförallt 

9 SLUTSATSER 

9 SLUTSATSER 

experimentell forskning där mindre länder som 
Sverige kan gå samman med andra länder om 
projekt och därmed påverka och få tillgång till 
viktig forskningsinformation för en relativt blyg-
sam kostnad.

IDENTIFIERADE RESURSBRISTER I SVERIGE

I analysen har vissa brister identifi erats som rör 
resurser för utbildning och forskning för områ-
den som är av stor vikt för tillsynen. Sådana 
områden är ”Kontroll och provning av material” 
samt ”Ledning, styrning och organisation”. Forsk-
ning och utbildning fi nns visserligen rent generellt 
inom det senare området men inte specialiserat 
på säkerhetsfrågor. SKI avser att ta initiativ till att 
insatser startas inom båda dessa områden. 

INTERNATIONELL FORSKNING

Trenden är att den internationella samverkan har 
ökat, och SKI:s bedömning är att den kommer att 
behöva öka ytterligare i omfattning. Erfarenhets-
mässigt har det visat sig att en förutsättning för 
att kunna påverka och tillgodogöra sig resultat av 
den internationella forskningsverksamheten är att 
det fi nns en egen nationell verksamhet av tillräck-
lig omfattning inom respektive område. SKI anser 
att den internationella forskningen ger ett högt 
utbyte för en given insats, och SKI har därför för 
avsikt att prioritera nationell kompetensuppbygg-
nad baserad på det internationella engagemanget. 

Det fi nns också möjlighet för Sverige att stå värd 
för internationella projekt i form av s.k. ”Centre 
of Excellence” (CoE) eller ”Networks of Excel-
lence” (NoE). CoE utgörs av internationellt stöd 
inom OECD/NEA till viktiga experimentanlägg-
ningar och kompetensresurser, som riskerar att 
gå förlorade annars. NoE omfattar erfarenhetsut-
byte och genomförande av gemensamma projekt 
inom EU:s ramprogram. Studsviks R2-reaktor 
har identifi erats som en potentiell CoE-anlägg-
ning, framförallt p.g.a. Studsviks unika resurser 
och kompetens att genomföra avancerade bräns-
letester. SKI anser att förutsättningarna för att få 
internationellt stöd för ett arbetsprogram inom 
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detta område fi nns. SKI avser att fortsätta diskus-
sionerna med industrin om CoE och NoE och 
avser att återkomma till regeringen i denna fråga. 

Också för NoE undersöker SKI förutsättning-
arna för att Sverige skall kunna ingå i nätverk 
inom områdena termohydraulik och svåra have-
rier samt MTO.

NATIONELL KOMPETENSFÖRSÖRJNING

SKI stödjer i dag, tillsammans med den kärntek-
niska industrin, universitet och högskolor för att 
bibehålla grundläggande undervisning och forsk-
ning inom områden som är unika för kärnsäker-
heten. Denna verksamhet styrs av tidsbegränsade 
avtal och omprövas regelbundet. Det senaste avta-
let gäller fr.o.m. år 2002 och innebär en utvidg-
ning av tidigare avtal. SKI bedömer att stöd också 
i framtiden måste fi nnas på dessa områden. Med 
nuvarande omfattning av stödet bedömer SKI 
att utbildningsresurserna är tillfredställande inom 
en överblickbar framtid. Kompetenssituationen 
måste dock ständigt bevakas och initiativ tas i tid 
för att säkerställa tillräcklig kompetens och kapa-
citet för säkerhetsarbetet. 

ANSLAG FÖR FORSKNING

SKI:s bedömning är att den nuvarande nivån 
måste upprätthållas även framdeles för att täcka 
stödet till tillsyn och kompetensförsörjning. Det 
är dock ytterst viktigt att forskningsanslaget måste 
ha större fl exibilitet än driftanslaget. Erfarenhe-
ten har visat att ett garanterat anslagssparande på 
3% av föregående års anslag är otillräckligt och 
det ligger i forskningens natur att variationen är 
större än driftanslaget. Skulle behovet av stöd till 
universitet och högskolor öka får detta inte ske 
på bekostnad av de resurser som används för 
att stödja tillsynen. En sådan fi nansiering måste 
i så fall lösas på annat sätt. Grundprincipen bör 
vara att universitet och högskolor själva fi nansie-
rar grundutbildningen. 

Ifall ett deltagande i CoE och andra internationella 
nätverk och forskningsprojekt blir aktuellt fi nner 
SKI att det är nödvändigt med ökade forsknings-
medel. SKI avser att återkomma i denna fråga när 
de internationella diskussioner i fråga om ytterli-
gare nätverk och projekt kommit längre. 
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Ågestabränsle i CLAB, fotograferat i UV-ljus med hjälp av experimentuppställningen på s. VIII Foto: SKI
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CoE  Centre of Excellence

CLAB  Centralt mellanlager för använt kärnbränsle

CNRA  Committee Nuclear Regulatory Authorities

CTH  Chalmers tekniska högskola

DNV  Det Norske Veritas

ESARDA European Safeguards Research and Development Association

ESO  Euratom Safeguard Offi ce

IAEA  International Atomic Energy Agency 

ISTC  International Science and Technology Center (Moskva)

JRC  Joint Research Centre

KSU  Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB

KTH  Kungliga Tekniska Högskolan

MKB  Miljökonsekvensbeskrivning

MTO  Människa-Teknik-Organisation

NEA  Nuclear Energy Agency

NKS  Nordiskt Kärnsäkerhetssamarbete

NoE  Networks of Excellence

NRC  Nuclear Regulatory Commission

OECD  Organisation for Economic Cooperation and Development

PSA  Probabilistisk säkerhetsanalys

SFL 3-5 Slutförvar för långlivat låg- och medelaktivt avfall

SFR  Slutförvar för radioaktivt driftavfall

SKB  Svensk Kärnbränslehantering AB

BILAGA 1. 
FÖRKORTNINGAR

BILAGA 1.   FÖRKORTNINGAR
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SKC  Svenskt Kärntekniskt Centrum

SKI  Statens kärnkraftinspektion

SQC  Svenskt Kvalifi ceringscentrum

SSI  Statens strålskyddsinstitut

SU  Stockholms universitet

UU  Uppsala universitet
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SKI:s forskning är indelad i 16 FoU-områden, vilket redovisas i tabell 1 och fi gur 1. Här redovisas även 
budgeten för varje FoU-område under år 2002. För varje FoU-område fi nns en FoU-områdesansvarig 
som har samordnings- och budgetansvar för forskningen inom området. FoU-områdesansvariga är 
placerade inom tillsynsavdelningarna för att tillse att tillsynsbehoven styr forskningen. Forskningsen-
heten svarar för den administrativa samordningen men även för den strategiska överblicken och följer 
upp att övergripande tekniska mål nås. Forskningsenheten är således en liten administrativ enhet med 
både teknisk och administrativ kompetens. 

TABELL 1

Forskningsområden och fördelning av forskningsbudgeten år 2002.

 

BILAGA 2. 
SKI:S FORSKNING - NULÄGESBESKRIVNING

BILAGA 2.   SKI:S FORSKNING - NULÄGESBESKRIVNING



48

Figur 1. Fördelning av medel inom olika forskningsområden för år 2002.

För år 2001 har SKI gjort en uppskattning av hur stor andel av forskningsmedlen som utgjorde kom-
petensstöd, vilket här defi nieras som stöd till högskolor/universitet för professorstjänster och dok-
torander. En del av detta stöd fi nansierades genom Svenskt Kärntekniskt Centrum (SKC), där SKI 
betalar en tredjedel av kostnaden, se avsnitt 7.2. SKC fi nansierade huvudsakligen doktorander under år 
2001. De stora kostnaderna för stöd till tjänster under år 2001 var professuren för Reaktorsäkerhet vid 
KTK och professuren i MTO vid SU. Vidare fi nansierade eller delfi nansierade SKI tre doktorander. 
Det totala kompetensstödet år 2001 utgjorde 7,5 mkr fördelat på 

SKC    1,9 mkr
Stöd tjänster KTH, SU  3,7 mkr
Övriga doktorander  1,8 mkr
 
Detta stöd kommer att öka fr.o.m. år 2002 då SKC kommer att utöka sin verksamhet och även stödja 
tjänster vid KTH, CTH och UU. Detta beskrivs närmare i huvudrapportens avsnitt 7.2.
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Figur 2. Fördelning av fakturerade forskningsmedel år 2000 nationellt, internationellt, högskolor och universitet, etc.

SKI analyserade även vem som var mottagare av forskningsbeställningarna under år 2000. Av fi gur 2 
framgår att en betydande andel (35%) av beställningarna lagts utomlands. Inom kärnavfallssäkerhet 
är denna andel mer än 50%. En osäkerhet i dessa siffror är att beställningar som lagts till en svensk 
konsult kan gälla uppföljning av ett internationellt projekt, vilket inte framgår av forskningsdatabasen. 

Vidare kan noteras att nationellt lades drygt en fjärdedel av beställningarna ut på universitet. Eftersom 
cirka 7,5 mkr var kompetensstöd betyder detta att cirka 10 mkr var uppdragsforskning. Vidare lades en 
dryg tredjedel av beställningarnas ut på svenska företag.

BILAGA 2.   SKI:S FORSKNING - NULÄGESBESKRIVNING
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BILAGA 3. KARTLÄGGNING AV 
STRATEGISKA KOMPETENSBEHOV

BILAGA 3.   KARTLÄGGNING AV STRATEGISKA KOMPETENSBEHOV

Studiens upplägg

SKI har som ett underlag till arbetet med SKI:s forskningsstrategi låtit företaget ES-konsult göra 
en studie med syfte att kartlägga strategiska kompetensområden, kvantifi era behovet i dag och i ett 
10-årsperspektiv, samt utreda i vilken utsträckning specifi k kärnteknisk kompetens för närvarande till-
godoses av utbildning vid universitet och högskolor. Nedan följer en sammanfattning av rapporten1. 

En mer omfattande studie med samma syfte genomfördes 19902.

Studien genomfördes i form av en enkät till kraftföretagen (Barsebäck, Forsmark, Oskarshamn, Ring-
hals), SKI, DNV, SQC och de största uppdragstagarna till kärnkraftindustrin (SKB, Westinghouse 
Atom, KSU, Studsvik). I enkäten defi nierades elva kompetensområden (se nedan), och för varje 
område skulle följande anges:

• tillgång på personal (år 2000 eller 2001) för olika kategorier fördelat på ålder och med olika 
 lång erfarenhet
• behovet av personal år 2010 för olika kategorier (dock utan uppgifter om ålder eller erfarenhet)
• omsättningen av personal under de senaste 5 åren (1996-2000)
•  uppgifter om anlitandet av externa uppdragstagare för att tillgodose kompetensbehovet.

De defi nierade kompetensområdena var:
1.  Reaktor- och härdfysik
2.  Reaktorteknologi, Reaktorkonstruktion, -konstruktionsprinciper
3.  Värme- och strömningsteknik
4.  Reaktor- och processdynamik
5.  Material-, hållfasthetsteknik och oförstörande provning
6.  Bränsleteknologi
7.  Säkerhetsanalys (PSA, deterministisk säkerhetsanalys etc)
8.  Processkontroll, processtyrning
9.  ”Safety Management”, Människa-Teknik-Organisation (MTO)
10.  Avfallsbehandling, deponering
11.  Geovetenskap

Kompetensnivåerna klassifi cerades enligt:

• 120 p Högskoleutbildad med 120 poäng (fi l. kand. eller högskoleingenjör)
• 180 p Högskoleutbildad med 180 poäng (civilingenjör)
• F  Forskarutbildning (licentiat, doktor)

Åldersfördelningen angavs med intervallen -35, 36-45, 46-55 samt 56-, medan erfarenheten (inom 
området) angavs som mindre än 2 år, 2-5 år eller mer än 5 år.

1 Karnik, P., Hammar, L., Kartläggning av strategiska kompetensbehov för kärnteknisk verksamhet i 
 nuläget och för framtiden, SKI Rapport 01:36 (2001)

2  Kärnkraftavveckling - kompetens och sysselsättning, SOU 1990:40, Miljö- och Energidepartementet (1990).
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I denna studie avser strategiskt kärntekniskt kompetensområde sådan kompetens som krävs för att upp-
fylla verksamhetsmålen (framförallt säkerhet och tillförlitlighet) inom de kärntekniska områdena ovan, 
medan specifi kt kärntekniskt kompetensområde avser kompetens som inte behövs annat än i kärnteknisk 
verksamhet, och som på sikt inte säkert kan tillgodoses genom utbildning vid universitet och högsko-
lor på det sätt som nu sker. Ett strategiskt kärntekniskt kompetensområde kan vara allmäntekniskt/
vetenskapligt med specifi kt kärntekniska inslag (t.ex. Värme- och strömningsteknik) eller genomgå-
ende specifi kt kärntekniskt (t.ex. Reaktor- och härdfysik).

Studien omfattar inte icke-spridningsområdet, då kompetensen inom detta område inte är kärnteknik-
specifi k. Vidare omfattar inte studien de kärntekniska kompetens-behov som helt ligger inom SSI:s 
ansvarsområde: strålningsfysik, strålskydd, radioekologi etc. Inte heller har branschens entreprenörer 
och konsulter i övrigt tillfrågats.

Den nya generationens operatörer och instruktörer för kontrollrumspersonal har numera en treårig 
(120 p) högskoleutbildning, medan denna utbildning tidigare var en tvåårig påbyggnad på gymnasie-
skolans drift- och underhållstekniska linje. För en konsekvent bearbetning av svaren i enkäten, har 
dessa behandlats som under 120 p, varvid många av KSU:s instruktörer hamnat utanför studien.

En annan osäkerhet i tolkningen av enkätsvaren kommer av instruktionen att ange antalet anställda, 
i stället för arbetsinsatser (personår/år). Om personerna arbetar inom fl era strategiska kompetens-
områden påverkas framförallt fördelningen mellan kompetensområdena, vilket troligen har mindre 
betydelse för studiens resultat. Om personalen utnyttjas utanför de strategiska områdena kommer 
kompetensbehovet troligen att överskattas. Ytterligare en osäkerhet har varit hur olika organisationer 
har tolkat innehållet i kompetensområdena.

Resultat

Totalt täcker de insamlade uppgifterna 709 anställda, vilka fördelar sig på utbildningsnivåer och erfa-
renhet i branschen enligt tabell 1.

TABELL 1

Enkätsvarens fördelning av antalet anställda över erfarenhet och utbildningsnivåer.
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Fördelningen över ålder visas i fi gur 1 (all högutbildad personal) och fi gur 2 
(forskarutbildad personal).

 

Figur 1. 
Åldersfördelning 
för all högutbildad 
personal

 

Figur 2. 
Åldersfördelning 
för forskarutbildad 
personal

Ur sammanställningarna kan man se att åldersfördelningen taget över alla utbildningsnivåer inte har en 
befarad ”puckel” i högsta åldersintervallet, medan detta kan identifi eras i kategorin forskarutbildade. 
En annan tendens man kan se är att kärnkraftverken i mindre omfattning än övriga organisationer 
rekryterar personer från 46 år och uppåt och med liten branscherfarenhet (< 5 år).

Prognoserna för 2010 visar på ett visst ökat behov, i storleksordningen 10% för högskoleutbildad per-
sonal, medan behovet av forskarutbildade förutses minska något. Det tydligaste ökade behovet fi nns 
inom Processkontroll och processtyrning, uttryckt från kärnkraftverkens sida, men i övrigt är ändring-
arna generellt sett små.
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Fördelningen på de olika kompetensområdena, och på utbildningsnivå, framgår av fi gur 3.

Figur 3:  Antalet anställda för-
delade över kompetensområden och 
utbildningsnivå.

Kompetensområden:

1.   Reaktor- och härdfysik
2.   Reaktorteknologi etc.
3.   Värme- och strömningsteknik
4.   Reaktor- och processdynamik
5.   Material, hållfasthet och provning
6.   Bränsleteknologi
7.   Säkerhetsanalys, PSA
8.   Processkontroll och styrning
9.   Safety management, MTO
10. Avfallsbehandling, deponering

11. Geovetenskap

För området Reaktorteknologi etc. redovisas det största behovet i absoluta tal (114 anställda, till mer 
än hälften hos Westinghouse), följt av Material, hållfasthet och provning (105) och Processkontroll 
och styrning (94). Reaktorteknologi etc. och Processkontroll och styrning har ganska stor andel 120 p-
utbildade (42-44%); högst andel 120 p-utbildade har dock Bränsleteknologi (53%). Största antalet fors-
karutbildade fi nns inom områdena Avfallsbehandling och deponering och Material, hållfasthet och 
provning, medan högsta andelen forskarutbildade fi nns inom Geovetenskap. Lägsta andelen forskar-
utbildade har områdena Processkontroll och styrning och Reaktorteknologi. 

I enkäten ställdes också några generella frågor om vilka kompetensområden som kräver längst intern-
utbildning eller erfarenhetsuppbyggnad, inom vilka områden som det är svårast att rekrytera personal 
och om kompetensbrist kan förutses. Svaren antyder att lång internutbildning eller erfarenhetsupp-
byggnad krävs inom områden med förhållandevis låg andel forskarutbildade. Samma områden nämns 
som svårast att ersätta personal i, och som eventuella områden med kompetensbrist.
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Analys av kraven på kompetensförsörjning och utbildning

Från enkätsvarens uppgifter om antalet personer som behövs inom olika kompetensområden och 
uppgifterna om personalomsättningen under de senaste 5 åren, kan behoven av årlig nyrekrytering för 
att behålla kompetensnivån uppskattas. För att koppla denna rekrytering till krav på utbildningskapa
citet vid universitet och högskolor, ställs kompetensområden och deras behov av årlig rekrytering 
(siffran inom parentes) upp i följande matris:

 

De universitets- och högskolelinjer som för närvarande är specifi kt kärntekniska är Reaktorfysik, Reak-
torteknologi, Kärnkraftsäkerhet och Kärnkemi. Dessa bidrar till kompetensförsörjningen genom att

•  Reaktorfysik och Reaktorteknologi ger en god grund till många av de strategiska kompetensom
 rådena, men specifi kt till områdena Reaktor- och härdfysik och Reaktorteknologi etc.
•  Kärnkraftsäkerhet bidrar till väsentliga delar av kompetensen inom Säkerhetsanalys och Reaktor- 
 och processdynamik
•  Kärnkemi bidrar särskilt till kompetensen inom områdena Reaktorteknologi, Bränsleteknologi, 
 Avfallsbehandling och deponering samt Geovetenskap.

För att uppskatta det årliga utbildningsbehovet på de kärntekniska utbildningarna måste hänsyn tas till:

• andelen av de utbildade vid en viss linje som i framtiden verkligen kommer att arbeta inom 
 kärnkraftsbranschen
•  kompetensbehovet hos konsulter och entreprenörer
•  om och i vilken omfattning minskad omfattning på de kärntekniska högskoleutbildningarna kan 
 ersättas med ökad utbildning och praktikverksamhet i branschens regi.

Generellt är minskad högskoleutbildning svårast att ersätta i kategori I, lättare i kategori II, medan kate-
gori III och IV berörs i liten utsträckning, så länge de allmänna stödet till högre utbildning kvarstår.

BILAGA 3.   KARTLÄGGNING AV STRATEGISKA KOMPETENSBEHOV
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