Nyhetsbrev 1, Organisationer i branschen – SSM och MTO
Söndag 24/2 och måndag 25/2 genomförde vår grupp, Organisationer i branschen, vårt första
studiebesök; det första i en förhoppningsvis lång och givande rad.
Vi träffades i Stockholm på söndagskvällen och genomförde en planeringsmiddag när vi
allmänt pratade om och planerade kring det kommande året. Många kreativa förslag fördes
fram och det råder ingen tvekan om att det inom gruppen finns ett utomordentligt stort
engagemang och en stor lust inför YG-året.

Gruppen under planeringsarbetet. Från vänster Susanna Sandgren, Helene Alm, Wessam
Saleh, Henrik Kjaer och Gustav Kvarnemo. Foto av gruppmedlemmen Maria Sjölander.
På måndag morgon vidtog den första programpunkten i vårt studiebesöksprogram. Vi åkte till
Vattenfalls nybyggda huvudkontor i Solna och inledde med kaffe. Därefter blev vi emottagna
av professor Carl Rollenhagen som föreläste om vad MTO-arbete innebär och hur det arbetet
omsätts i praktiken genom händelseutredningar med mera. Professorn var kunnig och
underhållande att lyssna på och han hade populariserat sin forskning så att det inte var några
bekymmer heller för oss lekmän att hänga med i resonemangen. Vi drog slutsatsen att MTOperspektivet är viktigt att ha med sig både när man använder och utvecklar en anläggning och
särskilt vikten av att försöka arbeta med ett systemisk tankesätt under MTO-processen.

Delar av gruppen med professorn i mitten.
Efter dragningen på Vattenfall åt vi lunch i en lika nybyggd restaurang. Därefter promenerade
vi genom ett soligt Solna de 3,5 kilometrarna till SSM: s kontor. Där möttes vi av Cecilia
Wahlund, Per-Olof Hägg och David Persson. Myndighetsinformatören David började med att
berätta om hur SSM arbetar och hur organisationen rent allmänt är uppbyggd. Därefter
berättade Cecilia om hur SSM arbetar med MTO-frågor och hur de bevakar att MTOperspektivet tillvaratas när tillståndshavaren genomför en anläggningsändring. Slutligen
föredrog Per-Olof drifttillsyn av kärnteknikanläggningar, hur arbetet med inspektioner går till
och lite mera om myndighetens arbete och uppbyggnad.

Efter dragningarna fick vi besöka myndighetens ledningscentral. Centralen bemannas om
krisorganisationen måste aktiveras. Senaste tillfället som ledningscentralen användes var efter
haveriet i Fukushima. Krisorganisationen är dock dimensionerad för ett reaktorhaveri i
Sverige eller i närområdet så under Fukushima-katastrofen var bemanningen något
annorlunda jämfört med planen. Det var givande och intressant att besöka ledningscentralen
även om den lyckligtvis var tom och öde under vårt besök.

Inne i ledningscentralen råder fotoförbud så bilden visar gruppen utanför dörren till
centralen.
På det hela taget var båda besöken givande och intressanta och det var särskilt värdefullt att få
veta mera om den myndighet som granskar vår bransch. Tveklöst är de en organisation som
har stor påverkan på vår dagliga gärning och att få höra mer om hur de arbetar och tänker gav
oss alla ny kunskap.
Laddade med inspiration planlägger vi nu höstens utlandsresa samt fortsätter med arbetet att
förbereda vår un-conference till ENYGF-mötet!

