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Studiebesök hos Strålsäkerhetsmyndigheten
(SSM) i Solna
YG20-gruppen “Organisationer i branschen & kompetensutveckling/erfarenhetsåterföring”
träffades under två dagar, 14-15/4 2014 i Stockholm för att planera årets kommande
aktiviteter och studiebesök samt för att göra ett första studiebesök på
Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) kontor i Solna. Där diskuterades frågor som arbete med
nya föreskrifter, tillsynspolicy och utveckling av tillsynsstrategier, åtgärder med anledning av
Fukushimaolyckan samt avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar.
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Tanke bakom resmål och koppling till vårt tema
SSM är en helt klart viktig organisation i branschen. Det är den myndighet som övervakar
strålsäkerheten på våra kärnkraftverk och ställer krav på att det avfall vi producerar tas om hand
på rätt sätt. Tanken med studiebesöket var att få höra om vilken strategi SSM använder för att ta
fram nya föreskrifter för att bygga, driva samt riva kärnkraftverk. Vad finns det för tidsplan för de
nya föreskrifterna? På vilket sätt använder sig SSM av den erfarenhet från de aktiva svenska
kärnkraftverken idag och hur säkerställs det att de ställda kraven är rimliga samt ekonomiskt
genomförbara? Hur använder sig SSM av erfarenheter från andra myndigheter, andra länder,
standarder och guider etc. Vad har SSM för samarbete med andra myndigheter och
organisationer?
För att få fördjupad kunskap i hur detta fungerar besökte vi SSM:s kontor i Solna.

SSM  Övervakande myndighet och kravställare
På tisdag eftermiddag 2014.04.15 var gruppen inbjuden till SSM:s kontor i Solna. Lars Skånberg,
enhetschef på avdelningen “Strukturintegritet och händelseuppföljning”, tog emot och höll den
inledande presentationen. Därefter berättade Heléne Wijk och Simon Carroll som jobbar som
inspektör respektive utredare på avdelningen “Drift och avveckling” om Avveckling med fokus på
situationen i Barsebäck.
Lars Skånberg berättade initialt allmänt om organisationens uppbyggnad
På agendan stod sedan följande frågor:
● SSM:s arbete med nya föreskrifter
● SSM:s tillsynspolicy och vidare utveckling av tillsynsstrategier
● Åtgärder med anledning av Fukushimaolyckan
● Avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar
Lars Skånberg berättade att befintliga föreskrifter ligger på en övergripande nivå och är ej
tillräckligt detaljerade, med mycket fokus på drift och underhåll.
Detaljeringsnivån i kärnsäkerhetsreglering kommer att öka. Exempelvis är ett stort problem de
långa leverantörskedjorna.
IAEA IRRS’ granskning av Sverige sker var 10:e år, senaste utförd 2012 (IRRS - Integrated Regulatory
Review Service). Fokus ligger då på säkerhet och strålskydd inklusive beredskap (dock ej fysiskt
skydd) och är omvärldens krav på nationell reglering. SSM behöver ta fram mer heltäckande
regelverk och säkerhetsklassning. Exempelvis för ledningssystem och brandsystem.
Tydliga regler saknas i dag för tillståndsberedning.
Erfarenheter utbyts med många olika myndigheter världen över. T.ex. STUK
(Strålsäkerhetscentralen i Finland), WENRA (Western European Nuclear Regulators Association),
IAEA (International Atomic Energy Agency) och man har också vägledning från BSS (Basic Safety
Standards).
Drifttillstånden för Sveriges tio kärnkraftsreaktorer är inte tidsbegränsade utan beror av periodiska
säkerhetsgranskningar som utförs med tioårsintervall då en helhetsbedömning görs av varje
anläggning.

Fukushimahändelsen och åtgärder kopplade till olyckan
Särskilt med anledning av händelserna i Fukushima, mars 2011 så har SSM idag stort fokus på
arbete med stresstester. Om detta kan man hitta mycket information på SSM:s hemsida.
De åtgärder som identifierats efter olyckan omfattar bland annat:
● översyn och uppdateringar av instruktioner
● vidareutveckling av strategier för hantering av svåra olyckor som påverkar fler än en
reaktor samtidigt
● hantering av långvariga olycksscenarier
● fördjupade analyser
● kraftiga jordbävningar, översvämningar, extrema väderförhållanden
● förstärka elkraftförsörjningen
● säkerställandet av resurser
● förstärka möjligheterna att tillföra vatten till bränslebassänger
● kvalificering av strukturer och utrustning
● förstärkning av mobil utrustning
● införande av diversifierad och oberoende härdnödkylning

Barsebäck - 
Avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar
Heléne Wijk berättade vidare om status och erfarenheter av avvecklingen med fokus på Barsebäck
och om hur SSM utövar tillsyn över avvecklingsförberedelser genom ett regelverk (rivnings-SAR).
En avvecklingsplan måste finnas innan en anläggning uppförs där delmoment och delprojekt
granskas för att hantera säkerhetsaspekter (internationella krav) och tillståndsprocesser.
FUD-program 2013 
beskriver kraven som ställs på tillståndshavaren av en kärnkraftsreaktor och
handlar om att man skall ha ett
“

program för den allsidiga forsknings- och utvecklingsverksamhet
och de övriga åtgärder som behövs för att på ett säkert sätt hantera och slutförvara i verksamheten
uppkommet kärnavfall … och att på ett säkert sätt avveckla och riva anläggningar … till dess [allt]
… placerats i ett slutförvar som slutligt förslutits
”. 
FUD-2013
behöver utvecklas med planerade
åtgärder för nedmontering och rivning, strategier för forskning och utveckling och fördelning av
uppgifter och samordning av dessa mellan kraftbolagen och SKB. Inför redovisningen av
FUD-program 2016
förslår SSM som villkor att SKB och reaktorinnehavare inför redovisning av
programmet fortsatt skall samråda med myndigheten i frågor som rör avvecklingsplaner och
rivningsstudier. Även BKAB:s bild av förutsättningar och risker diskuterades.

Figur 1. Organisationsschema över tillståndsprocesser för avveckling. (Bildägare: SSM)
Barsebäck är idag i servicedrift och inget bränsle finns kvar på anläggningen. 2005 togs en
rivningsstudie fram och utifrån den beräknades kostnaderna för övriga reaktorer utifrån storlek
(termisk effekt) samt typ av reaktor (BWR/PWR). I figur 2 nedan ges de beräknade kostnaderna
från två olika beräkningstillfällen. Beräkningarna görs ej av SSM utan av Westinghouse bl.a.
(Forsmark och Oskarshamn) och SSM har framfört viss kritik angående beräkningsmetodik.

Figur 2. Avvecklingskostnader beräknade 2010 resp. 2013 utifrån en rivningsstudie för Barsebäck.
Avvikelsen på 11% för Barsebäcks avveklingskostnader kan bl.a. förklaras av förseningar i
utvecklingen av SFR för rivningsavfall samt förseningar avseende BKAB:s start för rivning och
nedmontering. Kravbilden för rivningen är ännu ej helt fastställd och kostnadsberäkningen skall
uppdateras. Hur transporterna från Barsebäck med rivningsavfall skall lösas är en sak som inte
heller är klarställd.

En stor erfarenhet i avvecklingen har varit problem med organisationsförändringar samt
pensionsavgångar. Yngre personal har sagts upp för snabbt och äldre personal som byggt upp
ovärderlig kompetens hinner försvinna innan rivningen är färdig. Detta är ett stort problem då
kompetens och erfarenhetsåterföring blir bristfällig.

Tankar om hur besöken uppfyllt YGs riktlinjer
Att på detta sätt få direktkontakter in i en så betydande myndighet som SSM såg vi som mycket
värdefullt och intressant. SSM rekryterar gärna personal med direkt erfarenhet av arbete från våra
anläggningar då deras erfarenheter blir mycket värdefulla i arbetet med regelverk och styrning av
säkerheten. Därmed kan vem som helst av oss vara en tänkbar framtida medarbetare. Efter
besöket och samtalen med Heléne Wijk, Simon Carroll och 
Lars Skånberg har vi en bättre bild av
vad det är som bestämmer hur och om vi skall få fortsätta bedriva kärnkraft i Sverige.

Reflektion mot temat
Genom besöket hos SSM fick vi chansen till en djupare inblick i regelverk och myndigheter. Detta är
områden som vissa gruppmedlemmar dagligen kommer i kontakt med i sitt arbete men som andra
endast berörs indirekt av. Ofta ser vi nog regelverken och de återkommande granskningarna som
en belastning men faktum är att hela vår verksamhet bygger på att regelverk följs och att
oberoende myndigheter granskar oss. På så sätt kan vi jobba säkert och förhindra olyckor och
spridning av radioaktivitet till tredje man. Det är med andra ord en nödvändighet både för oss
själva och samhället att regelverk ständigt utvecklas och att man lär av händelser som exempelvis
Fukushima så att vi är bättre förberedda nästa gång. 
Problemen och utmaningarna som uppstår
efter drifttiden av ett verk är också något som är väldigt viktigt och som man måste planera samt
säkra kompetens för.

Kontaktpersoner SSM, Solna:
Heléne Wijk
Inspektör, Drift och avveckling
Tel: 08-799 4292
Simon Carroll
Utredare, Drift och avveckling
Tel: 08-799 4124
Lars Skånberg
Enhetschef, Strukturintegritet och händelseuppföljning
Tel: 08-799 4274

