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Förord
Riskkollegiet anordnade torsdagen den 11 april 2013 ett för allmänheten öppet seminarium på
temat Svensk kärnkraft – är riskbilden förändrad, finns anledning till oro? Plats var ABFhuset i Stockholm, Z-salen Sveavägen 41.
Kostnaderna för seminariet täcktes delvis genom bidrag från Civilförsvarsförbundet,
Jordbruksverket, MTO Säkerhet AB, Strålsäkerhetsmyndigheten, Svensk Kärnbränslehantering
AB och Svenskt Näringsliv. Upplysningar om Riskkollegiet finns på vår hemsida,
www.riskkollegiet.nu
Bakgrunden till och syftet med seminariet kan kort beskrivas som följer. Olyckan i Fukushima i
mars 2011 kan, tillsammans med olika rapporter under de senaste åren om brister i säkerheten
vid svenska kärnkraftverk, lätt ha skapat allmänt tvivel och oro om kärnkraftens säkerhet.
Utsätter kärnkraften oss för större risker än vad experter och politiska beslutsfattare tidigare
antagit? Sannolikt är det för en bredare allmänhet inte mycket känt om vilka förbättringar som
gjorts och vilka problem som fortfarande kan finnas kvar och hur de kommer att hanteras. Hur
god är den svenska kärnberedskapen? Hur förhåller det sig med kärnavfallet? Hur har man
hanterat tillbud och svåra situationer i Sverige? Säkerhetsanalyser, förbättringar, kontroller – hur
bra är de?
Riskkollegiet vill bidra till ökad kunskap i samhället om riskerna vid användning av den
energikälla – kärnkraft – som vi i Sverige kommer att ha en avsevärd tid framåt. Syftet med
seminariet är därför att lyfta fram information om vidtagna åtgärder, säkerheten och riskerna, om
vad en risk är, om den relativa betydelsen av olika risker samt om rådande osäkerheter och deras
betydelse i samband med kärnkraften. Detta ska göras på ett sätt som är begripligt för politiker,
massmedia och allmänhet, dvs. för icke experter. Vår förhoppning är att denna information kan
positivt bidra till bättre kunskap om hur säkerhet och tillförlitlighet hanteras för en av våra
viktigaste energikällor.
Som signum för seminariet sattes Saklighet och öppenhet.
Denna dokumentation innehåller sammanfattande referat av presentationer och diskussioner och
finns tillgänglig på Riskkollegiets hemsida för nedladdning. På hemsidan finns också en
ljudfilmsupptagning från seminariet, liksom de Powerpoint bilder som användes av de
medverkande vid presentationerna.
Synnöve Sundell-Bergman
Riskkollegiets ordförande
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Bosse Andersson: Den framtida energiförsörjningen – vart är vi på väg?

Bosse Andersson (Foto Håkan Lundberg)
Presentationen är koncentrerad till elenergiförsörjningen.
Inget kraftslag är älskat av alla. Det blir sällan positiva rubriker i lokalpressen när någon vill
bygga en vindkraftspark – 80 % av svenska folket vill gärna ha vindkraft, men inte där man bor
själv! Vattenkraften är starkt ifrågasatt just nu, det finns många alternativ om omprövning av
vattendomar (jämnare flöden, fiskevandringsvägar mm). Och så har vi diskussionen om
kärnkraften ska ersättas med annan kärnkraft. Diskussionen mynnar lätt ut i att vi inte ska ha så
mycket produktion – det kan väl någon annan fixa!
Vi har också en situation där man diskuterar framtiden som om vi fortfarande låter politiska
beslut vara avgörande för vad som ska byggas. Men verkligenheten är ju att vi för snart 20 år
sedan beslutade att el är något som ska komma fram på en marknad. Diskussionen om vad som
ska få eller inte få byggas bortser ofta från att det måste finnas någon som ser en lönsamhet i att
investera i ett visst kraftslag. Vi har inte längre planekonomi för elförsörjningen!
Utgångspunkten för diskussionen om att bygga ny elproduktion är alltså att det måste vara
rimligt lönsamt för den som ska satsa pengarna. Alltså en viss balans mellan utbud och
efterfrågan så att den som ska investera kan räkna med ett rimligt pris på sin produkt. En
potentiell producent kan ju också titta på möjligheterna att exportera, men då måste hänsyn tas
till vilken kapacitet som finns för överföring till andra länder.
Den bedömning som vi från Svensk Energis sida gör när det gäller den inhemska efterfrågan
innebär inga stora avsteg från den användning som finns idag.
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Energimyndigheten tror att vi år 2030 ska ha en efterfrågan på ca 158 TWh. Och vi har en
befolkningstillväxt. Men viktigaste faktorn är om den elintensiva industrin kommer att välja att
vara kvar i Sverige, eller om man kommer att välja att göra framtidsinvesteringarna på annat
håll. Svensk Energi tror på att det skapas förutsättningar för svensk elintensiv industri att finnas
kvar i landet. Slutsatsen är alltså att vi i Sverige framöver behöver minst lika mycket el som nu,
kanske lite mer.
Elproduktionen innebär ju att produktionen hela tiden måste vara i balans med efterfrågan. Men i
den allmänna debatten förekommer uppgifter om att till exempel 7 TWh från vindkraftverk
(vilket var fallet 2012) är lika mycket som produktionen från ett kärnkraftverk. Det ger intrycket
att vindkraft är direkt utbytbart mot kärnkraft, något som är helt felaktigt. Vindkraft fungerar
kanske under drygt 2000 timmar per år, men elförsörjningen måste fungera under årets alla cirka
8 800 timmar. Vi kan kanske i framtiden dock få bättre lagringsmöjligheter än idag.
För att tillgodose kundernas önskemål om ständig tillgång till el har vi byggt ett
produktionssystem med i huvudsak stora och centraliserade produktionsanläggningar, vi har ett
stamnät med regionnät och lokaldistribution - kunden får sin kraft. Så har vi byggt under ca 100
år. Men nu börjar det komma fram lokala produktionsenheter, kunderna ska kunna använda egna
solceller och sälja sitt överskott till nätet. Vi håller i praktiken på att bygga upp ett nytt
kraftsystem och med väsentligt andra ekonomiska förutsättningar än tidigare.
En utgångspunkt för förändringarna är givetvis klimatfrågan. Följande bild visar EU:s klimatoch energiplan mot år 2050. Den elproduktion vi har i Sverige är ur utsläppssynpunkt mycket
bra, en betydligt större potential för minskade utsläpp finns i transportsektorn.
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Även om det för EU:s finns politiska ambitioner att minska fossilkraften och öka elproduktion
som baseras på vind och solceller (och behålla kärnkraft och vattenkraft) – så sätter politiken
fortfarande sin tro till att marknaden ska ge detta resultat (alltså tänk fritt, investera när du ser att
du tjänar på det). ”Å ena sidan detaljerat politiktänk, å andra sidan en tro på marknaden”.
Det är viktigt att klara ut de viktigaste skillnaderna mellan olika sätt att producera el. De olika
produktionssätten har olika egenskaper och är inte utan vidare utbytbara. Styrkan i det svenska
systemet är den mix mellan olika kraftslag som vi har.
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OM vi får de skisserade stora vindkraftsparkerna i Hanöbukten och utanför Piteå, så kommer de
var och en – när det blåser bra – att leverera lika mycket kraft som Forsmarks kärnkraftverk. Vi
måste då också bygga ut inte bara nätkapaciteten kraftigt utan också ha en beredskap för att
kunna producera annan kraft när vindkraften inte kan leverera. Det kan leda till den danska
situationen där vi under ett antal timmar per år får negativa priser. Dessa anläggningar, som
kommit till med statligt stöd, får nämligen bara betalt när de kan leverera kWh. I Danmark
förekommer stunder när priset är – 10 öre. Är detta en sund marknad?
När det gäller kärnkraft säger vi från Svensk Energi inte att vi måste behålla den för framtiden.
Men om vi inte behåller den måste vi ersätta den med kraftslag som har motsvarande
egenskaper, alltså planerbarhet och konkurrenskraft. Anledningen är ju att om vi bygger något
som är för dyrt så kommer det inte att fungera på en konkurrensmarknad där det finns kopplingar
till andra länder. Och det måste vara ett planerbart kraftslag – annars blir konsekvensen ett mer
riskfyllt elförsörjningssystem. Om vi väntar för länge med beslut om att ersätta kärnkraft med ny
kärnkraft är enda alternativet gas, eftersom sådan elproduktion också är styrbar.
Varnar för snabb utbyggnad av ”väderberoende kraft” – skynda i stället långsamt!
Följande bild härstammar från Vattenfall. Det viktigaste budskapet är näst sista punkten – att det
tar ca 15 år från start av förberedelser till att en ny kärnkraftreaktor kan börja leverera.
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En kort sammanfattning av mitt budskap är: Det viktigaste för framtiden är att antingen vårda
marknadstanken när det gäller elproduktionen eller välja en regleringsväg. Men blandningar med
stödsystem som inte ger korrekta prissignaler är den sämsta lösningen!
Frågor
Publikfråga: Gas nämndes som ett alternativ vid en kärnkraftsavveckling (som reglerkraft). Men
kärnkraften är väl extremt oreglerbar?
Svar: Med den marknadsutveckling som vi fått idag – när vi stöder kraftslag som ger att antal timmar av
vad den traditionella baskraften brukar svara för – blir följden att ingen kommer att vilja investera i
basproduktion av el. De stora aktörerna i Europa vill inte längre bygga basproduktion. I Tyskland kör
man inte de nya gaskraftverken utan de gamla kolkraftverken. Men enda anledningen till att bygga
gaskraftverk i Sverige skulle vara att vi väntat så länge med beslut att bygga nya kärnkraftverk att vi
måste ha något annat med liknande egenskaper.
Moderatorn: Du säger ”skynda långsamt”. När har vi ersatt kärnkraften?
Svar: Det är en marknadsfråga. Kraftproduktionen är inte längre något där man ingenjörsmässigt lägger
pussel med olika kraftslag. Pusslet måste idag också stämma med en prisbild som gör att någon tror det är
lönsamt att bygga nya anläggningar. I Danmark finns ett beslut om att 20 % av årsproduktionen baseras
på vindkraft. Stamnätsägaren i Danmark menar att man under ca 2 000 timmar per år kommer att ha så
mycket kraft att den inte kan avsättas i Danmark och inte heller överföras med kablar till grannländeran.
Den största baskraftproducenten i Danmark försöker nu sälja sina anläggningar, eftersom produktionen
inte blir lönsam. Problemet är att det inte finns någon köpare.
Idag är läget närmast att ”vi bedriver i praktiken blandekonomi, säger marknad och tror i bakhuvudet att
vi fortfarande har en planekonomi som vi hade förr på elmarknaden”.
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Sven-Ove Hansson: Vad är risk och hur hanteras den?

Sven-Ove Hansson. (Foto: Håkan Lundberg)
Om vi vill vara säkra på att tala förbi varandra och vill maximera antalet missförstånd per minut
samtal finns ett bra sätt, nämligen att använda ett och samma ord i olika bemärkelser. Ett av de
ord som kan användas på detta sätt är ordet risk.
Många människor vill använda ordet i en rent subjektiv bemärkelse (detta är en risk för mig, det
är inte en risk för dig). Andra vill beskriva risk som något objektivt. Men vårt faktiska språkbruk
är väsentligt mer komplicerat än något av dessa två synsätt.
När vi talar om risk så talar vi ju om en negativ och oönskad händelse. Och vi säger samtidigt att
det är möjligt men inte säkert att händelsen kommer att inträffa. Båda dessa villkor måste vara
uppfyllda för att vi ska tala om någonting som en risk. Men att en händelse är oönskad uttrycker
en värdering. Den som talar om ”risk för regn” har sannolikt inte en odling på gång där man
skulle önska att det kommer regn – odlaren skulle hellre tala om ”chans för regn”.
Risk är alltså aldrig något helt objektivt, det finns alltid ett visst mått av subjektiva värderingar i
begreppet. Och även om vi är överens om att något är negativt så kan vi ha olika uppfattningar
om hur negativt detta är.
Ordet risk används ibland i en mycket allmän bemärkelse. Om jag talar om risken för att
Nordkorea börjar ett krig de närmaste veckorna så förstår alla vad jag menar även om jag inte
talar om någon sannolikhet för detta och även om det inte ens är meningsfullt att sätta någon
sannolikhet för en sådan händelse. I andra sammanhang är det däremot uppenbart att vi med risk
menar något som vi kan sätta sannolikhet på. Om jag ställer frågan ”hur stor är risken för att det
inträffar?” så är det ganska uppenbart att jag efterlyser en sannolikhetsuppskattning. Därtill
kommer att ordet risk i tekniska sammanhang ofta används för att beteckna ett ”väntevärde”,
alltså det statistiskt förväntade antalet händelser av ett visst slag.
Ofta försöker man i fackspråket att skilja ut detta genom att använda ordet ”osäkerhet” för det
som vi inte kan sätta sannolikhet på.
Det är viktigt att konstatera att dessa olika språkbruk lever bredvid varandra och har gjort så
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sedan länge. Vi kan inte förbjuda detta språkbruk, vi kan inte säga att ordet ”risk” måste betyda
det ena eller det andra. Försöker man ge ord en betydelse som inte svarar mot det allmänna
språkbruket så skaffar man sig nya problem!
Oavsett hur vi använder ordet ”risk” kan man fråga om vi inte ska bedöma våra risker och de
åtgärder som vi vidtar mot dessa risker enbart efter väntevärdena, alltså det förväntade antalet
skador som kommer att inträffa? Är det inte dumt att vidta åtgärder mot något som innebär en
risk av 1 på 50 000 att en person ska dö, när samma kostnad kan läggas ner på åtgärder när
risken för att något inträffar är 1 på 10 000 för att en person ska dö?
Om vi hela tiden ska fatta beslut om hur risker ska hanteras strikt efter jämförelser av
väntevärden, då betyder det att vi måste ha ett otroligt centraliserat beslutsfattande. Det skulle
vara mycket mer centraliserat än de striktaste planekonomier som har funnits! Det skulle
dessutom helt ta död på den föreställning som nu finns om att varje sektor ska ta hand om sina
egna risker.
Det finns också ett annat problem. När vi talar om risker så talar vi oftast om något som vi har
olika och kompletterande skäl för att vilja undvika. Antag att jag vill göra en kalkyl av hur
effektivt polisens brottsbekämpande arbete är med att minska antalet dödsfall. Jag skulle då
sannolikt komma fram till att om vi radikalt flyttade över pengar från polisens
våldsbrottsbekämpande verksamhet och i stället använde dessa pengar till rökavvänjning (eller
något annat som är känt som effektivt för att rädda människoliv) så skulle detta vara bättre
använda pengar sett ur aspekten av flest räddade människoliv. Jag tror inte att många skulle
känna sig övertygade om det rimliga i sådana åtgärder. Det hänger samman med att det för
många finns flera skäl för att anse att våldsbrott måste bekämpas, till exempel önskemål om
trygghet i samhället. Vi måste alltså respektera att olika människor kan ha olika sådana
föreställningar – det är inte utslag av irrationalitet att vilja satsa särskilt mycket på att undvika en
viss typ av risker, trots att man skulle få ut mer för pengarna (i form av undvikna negativa
händelser) om pengarna satsas på annat håll.
Detta betyder dock inte – jag vill understryka det – att sannolikhetsanalyser är ointressanta. De är
fortfarande underskattade som hjälpmedel. Jag tar ett exempel från kärnkraftsindustrin där man
lärt sig mycket av sannolikhetsanalyser. Först började man med att göra probabilistiska analyser,
det var frestande att räkna ut den totala sannolikheten för ett reaktorhaveri. Så småningom har
man sett att det inte är möjligt att räkna ut den totala sannolikheten, därför att vi inte kan hitta
alla möjligheter som finns för att något går snett. Och dessutom är många sannolikheter svåra att
uppskatta. Men när man i stället använder metoderna för probabilistiska säkerhetsanalyser för att
jämföra olika händelser kan man ibland upptäcka att här har vi en faktor som spelar en roll i
ganska många olycksscenarier. Man kan alltså upptäcka något som verkar vara en särskilt viktig
olycksorsak – och då kan man prioritera åtgärder för minska sannolikheten för att den faktorn
ska spela en roll för ett olycksförlopp.
Ibland hör vi talas om att synen på ”risker” skiljer mellan experter och allmänhet. Jag vill varna
för det synsättet. När psykologer studerar de svårigheter vi har att uppskatta sannolikheter visar
det sig att detta gäller inte bara ”allmänheten”, det är inte så att så fort man blir expert så klarar
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man bättre av att bedöma sannolikheter. Vet man ett antal kända sannolikheter så kan en utbildad
person göra en sannolikhetskalkyl. Men oftast handlar det även för experten om att uppskatta
sannolikheter som ingen känner till särskilt noga. Vi har alla svårigheter att skilja mellan olika,
ganska små sannolikheter. Det är svårt att göra uppskattningen om en sannolikhet är 1 på 10 000
eller 1 på 100 000. Vi är mycket bättre på att intuitivt uppskatta en sannolikhet av 1 på 100 eller
50 på 100 (1 % eller 50 %) – här kan vi bättre bygga på personliga erfarenheter. Därför är det
viktigt att skilja mellan sådana sannolikheter som är uppskattade (eventuellt av experter) och
sådana sannolikheter som är framräknade utifrån kunskap om vad som verkligen har inträffat.
Detta betyder att vi vid diskussion av risker ska fästa stort avseende vid om vi verkligen har
erfarenheter av med vilken frekvens något inträffar. Sådan evidensbaserad kunskap måste tas på
stort allvar och får inte bortses från med hänvisning till uppskattade sannolikheter.
Ganska ofta händer att man startar en diskussion om en teknik och säger att riskerna med den vet
vi inget om, risken är totalt okänd. Sedan lär vi oss mer och mer om den, men hävdar fortfarande
att den bara har en massa osäkerheter. Exempel är bioteknologin som började introduceras för
några decennier sedan. Idag odlas mer än 10 % av jordens totala jordbruksmark med
genmodifierade grödor – det går inte att hävda att detta är något nytt och okänt som vi inte vet
något om. Vi måste resonera om detta utifrån de kunskaper vi faktiskt nu har.
Med kärnkraften är det väl likadant. Vi har nu erfarenheter av ett ganska stort antal reaktorår och
man får försöka dra slutsatser av det.
Jag ska nu göra ett försök att göra mig med ovän med hela publiken – dock i två omgångar!
1. Om man tittar på frekvensen av faktiskt inträffade kärnkraftsolyckor i form av skador på
reaktorhärden kan man fastslå 5 stycken på 15 000 reaktorår, alltså 1 på 3 000 reaktorår.
De uppskattningar som gjorts av experter har varit lägre, i vissa fall anmärkningsvärt
mycket lägre. Om man vill hävda att sannolikheten är lägre för sådana skador vid just
svensk kärnkraft så måste man visa något objektivt skäl som stöder ett sådant antagande.
(Man kan jämföra med att om sannolikheten för cancer för en man i viss ålder och vikt
kan anges till X %, så är den sannolikheten lägre om samma person aldrig har rökt). En
sådan diskussion finns det skäl att föra!
2. Titta på dessa 5 olyckor och räkna ut hur många personer som har dött per producerad
enhet energi – och jämför med hur många personer som har dött vid produktionen av
andra energislag! Det ger en annan bild!
Om vi inte strävar efter att prata förbi varandra och skapa så många missförstånd som möjligt när
vi talar om risker så vill jag föreslå två saker. Den ena är att vara noggrann med begreppen – tala
alltid om vad vi menar med det mångtydiga begreppet risk. Den andra är att vi måste samtidigt
med risk också diskutera nyttan med en viss verksamhet. Det finns väl ingen riskfylld teknologi
som vi vill ha om det inte samtidigt finns en nytta med den? Allt måste handla om att väga risk
mot nytta.
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Frågor
Moderatorn: Vågar man säga hur stor risken är med svensk kärnkraft?
Svar: Man kan tala om det i termer av sannolikheter, i termer av uppskattade sannolikheter. Men även om
sådana bedömningar är osäkra så är det meningsfullt att diskutera dem. Finns det till exempel något unikt
vid driften av de svenska kärnkraftverken som gör att sannolikheten för olyckor här är mindre än vad
internationell erfarenhet visar? Om så är fallet står man på en säkrare grund för att hävda att sannolikhet
för svåra olyckor hos de svenska verken är mindre än den internationella erfarenheten av 1 olycka per
3 000 reaktorår.
Publikfråga: Det har hävdats att 2 reaktorer i Forsmark och 1 av de äldre i Olkiluoto är de tre sämsta i
Europa när det gäller elsäkerhet och elbortfall. Kommentar?
Svar: Jag känner inte till detta, men om uppgiften är korrekt så finns en betydande förbättringspotential.
Deltagare ur publiken: Både Olkiluoto 1 och 2 har världens högsta drifttillgänglighet, så jag förstår inte
frågan.
Moderatorn: Vi hinner inte reda ut detta just nu! Nästa fråga:
Publikfråga: När man har haft en incident, så upptäcker man ju ofta att sannolikheten för denna var högre
än man trodde innan. Hur påverkar detta den syn på sannolikheter när man försöker räkna?
Svar: Detta hänger samman med osäkra sannolikheter. Om vi varit osäkra på sannolikheten att något ska
inträffa och det sedan inträffar, så kan det finnas anledning att revidera vår sannolikhetsbedömning. Ett
trivialt exempel är om jag har ett mynt och menar att sannolikheten är 50 % chans för krona när jag kastar
det. Men sedan kastar jag det 100 gånger och får varje gång krona. Slutsatsen måste då bli: Kan jag vara
riktigt säker på att myntet var helt juste? Vi har väl sällan så extrema exempel i tekniken. Men slutsatsen
blir att man måste noga hålla reda på när man har sannolikheter som man kan lita på och när man har
sannolikheter som man är osäker om. Ett vanligt misstag är att så fort man har en ”sannolikhet” så tittar
man bara på den. Är man lite mer sofistikerad så tittar man på osäkerhetsintervallet runt denna
sannolikhet. Och så sker ofta just inom kärnkraftstekniken, även om det inte sker alltid.
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Jan Blomgren: Kärnkraftens drift- och säkerhetsproblem

Jan Blomgren: (Foto: Håkan Lundberg)
Jag utgår från frågorna vid detta symposium:
 Har riskbilden förändrats? Svaret är nej. I allt väsentligt är riskbilden idag densamma
som den varit tidigare om frågan avser riskerna med kärnkraft i Sverige. Händelser i
Sverige och olyckor utomlands har inte i grunden förändrat problemet varken åt det ena
eller det andra hållet. I vart fall i stort sett.
 Finns det anledning till oro? Svaret är ja, det finns anledning till oro. Därför att kärnkraft
är farlig och kärnkraft är svårt. Håller man på med en teknik som är både farlig och svår
så är det dumt att inte vara orolig. Det är otroligt viktigt att i denna verksamhet aldrig slå
sig till ro. Forskning har visat att en mycket stor andel av de händelser som inträffat av
innebörd att man varit nära en stor olycka – men stoppade i tid – har ägt rum hos
organisationer som tidigare har fått priser för att de varit duktiga. Man har invaggats i en
falsk säkerhet och slutat med den gnagande oron för ”är det något vi har glömt bort eller
inte har tänkt på?”. Men det finns inte större anledning till oro nu än det alltid har funnits!
Men detta är ju inte unikt för kärnkraft – samma förhållanden finns med andra farliga och
komplicerade tekniker, till exempel vid flygning. Hur många skulle vilja flyga med ett
plan där inte flygteknikern är orolig för att han glömt någon mutter någonstans?
Varför är kärnkraft farligt? Jag börjar med en snabbkurs i kärnfysik. Kärnkraft är ett krångligt
sätt att koka vatten! Värmen utvecklas då uran klyvs. Samtidigt kastas neutroner ut som orsakar
nya klyvningar. När man fått igång reaktionen så är den alltså självgående. Enda sättet att stoppa
en reaktor är att stoppa några av neutronerna som orsakar ny klyvning och det görs med olika
tekniska hjälpmedel. Tänk er att ni köper en ny BMW som går stadigt i 250 km/tim och bara har
en broms för att kunna komma ner i 30 km/tim. Det skulle ju inte vara särskilt bra. Problemet
med kärnkraft är alltså att gasen ständigt är på och man måste bromsa hela tiden.
Uppenbarligen går detta att kontrollera – det har ju bara varit ett fåtal olyckor – men detta är ett
grundproblem för hela tekniken.
Det har gått riktigt snett vid två tillfällen då antalet klyvningar ökade lavinartat, en så kallad
kriticitetsolycka och det blev en explosion inne i reaktorn. Det kända tillfället var Tjernobyl 1986
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och det mindre kända var 1961 i en USA-reaktor avsedd för framställning av ström och värme
för avlägsna militärbaser. Den sistnämnda olyckan ledde till starkt ökad förståelse för hur man
ska bära sig åt för att detta inte ska inträffa. Den olyckan är den enda då en reaktor som kyls med
huvudsakligen vatten har tagit människoliv. Vi har alltså drygt 50 år utan förlorade liv på grund
av kriticitet i reaktorer som har kylts med vatten. Det gäller ju alla reaktorer i Sverige och ca 90
% av alla reaktorer i världen.
Den andra komplikationen är de ämnen som bildas när man klyver uran. De är ungefär hälften så
tunga som uran och heter sådant som jod, cesium och strontium. De är farliga genom sin
radioaktivitet om de sprids utanför reaktorn – vilket hände vid Fukushima (och Tjernobyl). De
måste alltså hållas borta från biologiskt liv – annars kan vi inte köra reaktorerna. Men inte heller
dessa ämnen går att få stopp på. Har de en gång bildats kommer de att sönderfalla, punkt.
Om vi vill stoppa en kärnkraftsreaktor så kör vi in styrstavarna. Då stannar reaktorn – men bara
nästan. Det beror på att sönderfallet fortsätter i dessa ämnen och det värmer upp vattnet.
En tumregel är att 1 sekund efter det att man ”stoppat” en stor reaktor med styrstavarna så
fortsätter det att bildas lika mycket värme i reaktorn som behövs för att värma upp Uppsala en
kall vinterdag, alltså ca 200 MW. Om man alltså inte kan kyla bort den restvärmen får man
problem! Det var det som inträffade i Fukushima och i Three Mile Island/Harrisburg) med
härdsmälta som följd. Dessa olyckor är alltså helt olikartade Tjernobyl 1986 och USA-olyckan
1961.
Men denna restvärmeeffekt avtar med tiden, efter några veckor är inget kvar. Men det viktiga är
att om man har startat en reaktor, så måste man alltid, ALLTID, kunna kyla reaktorn efter det att
man har stoppat driften. En reaktor kan alltså inte stoppas helt, utan går alltid ”lite grand”. Därför
måste man ha flera system för kylning av restvärmen om det första skulle fallera.
I Fukushima hade man kört flera reaktorer på full effekt när jordbävningen kom. All utrustning
klarade jordbävningen – de var konstruerade för det. Men sedan förlorade man snabbt
möjligheten att kyla anläggningen därför att tsunamin slog ut strömförsörjningen. Hade
strömförsörjningen fungerat 3-4 dygn längre och sedan upphört skulle konsekvenserna inte alls
blivit lika stora. Man hade alltså maximal otur. Efter bara några timmar började vattnet koka
bort, värmeutvecklingen blev sådan att uranstavarna började smälta, man fick ångexplosioner
inuti reaktorn som hotade att knäcka sönder den ”gigantiska kastrull” som en reaktor är. I fallet
Fukushima blev det extra eländigt därför att zirkoniumrören reagerade med vattnet i den höga
temperatur som rådde och det bildades vätgas. Så länge vätgasen var kvar i reaktorn var det inte
så farligt. Men vätgas läckte ut ur reaktorn och blandades med luftens syre och då blev det
explosivt och övre delen av byggnaden blåste bort. Det skadade inte själva reaktorn allvarligt,
men gjorde arbetet att rädda situationen mycket svårare.
Så förutsättningen för att jobba med kärnkraft är att man kan bemästra dessa problem. Man
måste ha en teknik som gör att inte neutronantalet skenar, vilket skedde vid olyckorna 1961 och
1986. Här vill jag starkt påpeka att de båda drabbade reaktorerna hade militära grunder med ett
annat säkerhetstänkande än i rent civila projekt. (Obs att Tjernobyl-reaktorn visserligen enbart
användes för elproduktion, men grundkonstruktionen var gjord för att tjäna det sovjetiska
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kärnvapenprogrammet.) Den riskfilosofi som användes var militär, inte civil.
De olyckor som skett med härdsmälta har varit helt civila konstruktioner. Men dessa två olyckor
har inte lett till förlorade människoliv på grund av själva reaktorolyckan.
Så vad är sannolikheten för spillda människoliv vid de civila reaktorerna? Detta är svårt att
bedöma, eftersom vi inte har någon statistik att falla tillbaka på. Vi har däremot statistik för de
reaktorer som är gjorda för militära ändamål!
Frågor
Publikfråga: Finns det en risk för att civila kärnkraftverk används som metod för att tillverka
vapenmaterial?
Svar: Frågan är svår. Det tillverkas faktiskt lite bombmaterial vid civila kärnkraftverk, men gör man det
på rätt sätt är det ingen fara. Det finns två sorters uran, U-235 och U-238. Det sistnämnda kan i små
mängder förvandlas till U-239 vilket i sin tur omvandlas till plutonium 239 (Pu-239). Detta är ett bra
reaktorbränsle för dagens reaktorer, och än mer för framtida bridreaktorer. Detta Pu-239 är också utmärkt
för vapenändamål. Men om man låter det Pu-239 som finns inne i reaktorn sitta kvar så bildas det också
Pu-240. Pu-240 är en förorening om man tänkt sig att använda plutoniet som bombmaterial. Om det får
vara kvar i reaktorn ytterligare en tid blir det till slut oanvändbart till vapen. Om plutoniet får finnas kvar i
reaktorn upp till 2 månader får man bra material för en bomb. Men om bränslet sitter inne i 5 år (vilket är
fallet i svenska reaktorer) så är det oanvändbart som bombmaterial.
Kärnkraften är ett problem med ett Janus-ansikte. Det går inte att tänka bort kusinen kärnvapen. Det är
alltså inte så, att man genom att ha kärnkraft har man kärnvapen. Det är på sätt och vis värre – nämligen
att om man har kunskapen för att bygga och driva kärnkraftverk så har man också kunskapen att göra
vapenmaterial.
Så lösningen på detta är inte teknisk utan politisk. Om ingen vill ha kärnvapen, så blir det inga kärnvapen
även om man har förmågan att skaffa dem!
Observera att alla länder som har skaffat kärnvapen har gjort det först och sedan skaffat kärnkraftverk.
Publikfråga: Kan du säga något om handhavandeproblemen i Fukushima?
Svar: Visserligen ska man inte säga ”vad var det man sa”, men redan för flera år sedan konstaterades att
man i Japan har en mycket stark önskan att inte tappa ansiktet. Det leder till man lätt gömmer undan
problem, eftersom chefen inte får ”tappa ansiktet”. Detta är inte bra för säkerheten. Vi var ganska många
som spådde att nästa stora olycka kommer att ske i Japan. Och efter olyckan har ju den japanska
utredningsgruppen sagt att ”olyckan delvis var orsakad av oss själva genom vårt sätt”.
Visserligen gjordes missar i kontrollrummet. Man hade inte tränat på ett visst nödkylssystem – varför vet
ingen. Men vi måste komma ihåg att personalen där arbetade med en övermänsklig uppgift under mycket
stor stress – de visste att en jordbävning och en tsunami inträffat men visste inte läget för sina närmaste
familjemedlemmar efter denna katastrof. De visste inte ens om deras fru och barn levde eller var döda.
Jag vill inte peka finger åt dem.
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Johan Friberg: Kärnkraften och dess beredskap

Johan Friberg (Foto: Håkan Lundberg)
Frågan om vår kärnenergiberedskap är god är inte helt lätt att svara på.
Jag berör i denna presentation inte den beredskap som finns på själva anläggningarna, utan
koncentrerar mig dels på SSMs arbete i samband med Fukushima, dels den beredskap som finns
i samhället i stort och med fokus på de erfarenheter som vi har dragit av vårt arbete med
Fukushima-olyckan.
Först en snabblektion kring beredskap. Hur skapar man en god förmåga att hantera kriser och
allvarliga händelser?
Man behöver tre förmågor:
 Krisledningsförmåga, alltså förmågan att hantera och leda sin egen organisation, att
kunna fatta beslut i samband med en kris. Då behövs ett regelverk, rutiner och
stabsinstruktioner, samt personal som är övad och utbildad.
 Operativ förmåga, alltså att man har förmåga att fungera under fältmässiga förhållanden.
I SSMs fall innebär det att vi har förmåga att mäta i fält och på så sätt inhämta data som
underlag för beslut och rekommendationer.
 Tekniskt ledningsstöd, alltså system för att kommunicera, vidareförmedla olika typer av
information.
Här vi dessa förmågor i Sverige? För att illustrera detta vill jag utgå från vad vi gjorde under
Fukushima-händelsen.
Trots att detta inträffade på andra sidan jordklotet kom det att under lång tid sysselsätta stora
delar av Regeringskansliet, flera statliga myndigheter och media.
Varför började vi hos SSM agera på denna händelse? SSM ska enligt sin instruktion kunna
lämna stöd och rekommendationer med anledning av en radiologisk olycka även utanför landets
gränser. Hur fick vi då kännedom om händelsen? Under förmiddagen den 11 mars fick vi
indikationer på att något hänt i Japan. Det var vår pressjour som snappade upp detta från media.
Strax efteråt blev vår ”tjänsteman i beredskap” uppringd av en av våra medarbetare som befanns
sig på tjänsteuppdrag hos IAEA och som snappat upp detta i en korridor. Ett officiellt
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meddelande från IAEA kom först på kvällen den 11 mars. Den officiella IAEA-vägen tar tid –
men vi har snabbare direktförbindelser med våra grannländer än via IAEA-samarbetet.
Vi sammankallade omedelbart vår beredskapsgrupp på SSM. Denna grupp utgör embryo till vår
krisorganisation. Vid ett första möte under eftermiddagen den 11 mars bestämde vi oss för att
aktivera vår krisorganisation och bemanna den. Det visade sig sedan att vi blev tvungna att ha
den bemannad i 3-skift dygnet runt under de följande 20 dygnen. Anledningen var att både
Regeringskansliet och media krävde att hållas väl informerade om olika aspekter.
Utrikesdepartementet behövde underlag för att kunna ge råd och rekommendationer om hur
svenskar i Japan skulle bete sig, reserekommendationer etc.
Informationen till Regeringskansliet skedde ofta via videokonferenser (2 ggr per dygn), främst
med deltagande av Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet och Miljödepartementet. Dessa
konferenser varade oftast 20-60 minuter. Vi hade särskilt nära samarbete med några andra
statliga myndigheter, främst Socialstyrelsen, Livsmedelsverket och så småningom även
Tullverket. Samarbetet med andra statliga myndigheter kräver upparbetade relationer i förväg,
Tullverket var ett exempel på att det tog alltför lång tid att komma igång, eftersom det inte
uttryckligen stod i deras regleringsbrev att de skulle biträda oss med mätningar av produkter som
anlände från Japan. Men efter hand fungerade samarbetet med Tullverket mycket bra.
Vad kan man lära av detta för det fall att en olycka inträffar i vårt närområde? Klart är att
Strålsäkerhetsmyndigheten kommer att utsättas för ett mycket stort tryck. De 130 medarbetare
som snurrade i krisorganisationen måste efter en tid sannolikt (av uthållighetsskäl) kompletteras
med medarbetare från FOI med rätt kompetens. Vi hade i slutet av 20-dygnsperioden vid
Fukushimahändelsen förberett avlösning från FOI, men behövde aldrig verkställa den
avlösningen. Uthållighet hos den ansvariga myndigheten kommer alltså att krävas. Jag känner
inte till någon annan svensk myndighet som i praktiken haft sin krisorganisation aktiverad under
så lång tid som var fallet efter Fukushima.
Vad har vi lärt oss? På denna bild har jag sammanfattat några förbättringsområden.
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Jag kan kommentera bilden enligt följande:
 Vi har ju idag systemet vid en olycka i Sverige att det är den berörda länsstyrelsen som
ska hantera situationen och svara för samordningen av de insatser som kan behövas.
Dessa länsstyrelser är visserligen hyggligt övade. Men i praktiken hamnar en
kärnkraftsolycka i praktiken på nationell nivå, på regeringsnivån. Nu har visserligen
berörda länsstyrelser nyligen fått bättre resurser för att lösa denna typ av uppgifter. Och
länsstyrelserna har blivit mer ”utbytesbara” med varandra. Men man kan ändå ställa
frågan om det är rätt modell att bygga den svenska beredskapen på en regional
samordning och ledning.
 I Japan fick man stora delar av den fasta mätorganisationen runt Fukushima-reaktorerna
utslagen. Även i Sverige finns en fast mätorganisation runt verken. Vi arbetar nu med att
utvidga denna fasta mätorganisation och att även skapa resurser för rörliga mätstationer.
 Vi behöver bli bättre på att få fram spridningsprognoser, att kommunicera dem på ett för
allmänheten förståeligt sätt.
 Vi behöver utveckla förmågan att ta emot internationell hjälp. Vi har visserligen övat
med våra grannländer. Men om internationell hjälp blir aktuell så är det en jättelik
administrativ uppgift att ta emot sådan. Om det till exempel kommer 100 mät-team är det
10 personer i varje som ska förses med boende, mat, etc. Det klarar varken SSM eller
någon länsstyrelse. Själva menar vi att detta är en administrativ uppgift som
Försvarsmakten är bäst lämpad att fullgöra.
 Vi behöver utveckla förmågan att informera. Det är ett komplicerat budskap som
behöver kommuniceras. Vi har övat detta. Jag menar att vi lyckades ganska bra med
detta i anslutning till Fukushima, också i samband med övningen SAMÖ-KKÖ några
månader tidigare. Men vi har uppmärksammat det stora behovet att kunna tillhandahålla
kvalificerad information på engelska till omvärlden – på detta område behöver vi
förbättra oss.
 Sanering. Det behöver vi öva, en översyn behövs av regelverket, av planeringen och av
den metodik som ska användas.
 Beredskapszonerna runt kärnkraftverken behöver nog också ses över. I Japan fick man ju
utrymma större zoner än vad vi planerar i Sverige.
Kan vi hantera en svår händelse? Det finns inget entydigt svar på detta. Kanske? Sannolikt JA,
om vi lyckas göra kontrollerade och filtrerade utsläpp via Filtra-systemet. Men om vi drabbas av
utsläpp liknande det i Japan så har vi ett stort problem.

Frågor
Publikfråga: I Sverige togs ju ett beslut om att rekommendera svenskar som befann sig i Japan att inta
jod-tabletter. Detta beslut skapade oro i Japan, där man misstrodde myndigheterna – varför får inte vi
jodtabletter, frågade sig japaner. Och andra länder gjorde inte heller en sådan rekommendation. Var det
svenska beslutet felaktigt?
Svar: Sverige har fått mycket kritik för denna rekommendation. Jag vill försvara beslutet med hänsyn till
de omständigheter som rådde när vi fattade beslutet. Bilden var komplex och vi hade dåligt med
information. Japanska myndigheter var nästan helt tysta med information under många timmar vid det
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tillfälle som vi fattade beslutet och vi bedömde att vi måste göra denna rekommendation. Vi hade fattat
ett likartat beslut i motsvarande situation i Sverige.

Publikfråga: När ni tog rekommendationen, visst ni då hur många svenskar som befann sig inom 80 kmzonen?
Svar ur publiken: Vi hade uppgifter via ambassaden om att det rörde sig om cirka 400 personer – det
visade sig senare att det var betydligt färre.
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Hans Forsström: Kärnkraftens och dess radioaktiva avfall

Hans Forsström (Foto Håkan Lundberg)
Radioaktivt avfall är ett brett begrepp – från använda kläder till använt kärnbränsle., vilket
illustreras av följande bild:

Olikheterna leder till att det måste tas om hand på olika sätt. Som person har jag ca 0.1 Bq/gram i
min kropp (Kalium 40), det lågaktiva avfallet innehåller ca 1 Bq/gram. Volymerna är relativt
små, men de måste tas om hand på ett kvalificerat sätt.
Det kortlivade avfallet som behöver tas om hand under ca 300 år innan det är tämligen ofarligt
har en volym av ca 100 kubikmeter per reaktor och år. Det högaktiva avfallet (använt
kärnbränsle) har en volym ca 10 kubikmeter per reaktor och år.
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Vad man gör med kärnavfallet illusteras på följande bild:

När det gäller det lågaktiva avfallet försöker man först och främst att tvätta rent det så att det kan
friklassas. Det som inte går att tvätta rent och är mycket lågaktivt och relativt kortlivat läggs i
markförvar vid våra kärnkraftverk. I dessa placeras enbart lågaktivt avfall som kommer att vara
ofarligt efter 50 år.
Mer aktivt material går till underjordsanläggningen SFR i Forsmark som i framtiden kommer att
förslutas och inte kräva ytterligare kontroll. (I t.ex. Frankrike läggs motsvarande avfall i
byggnader på markytan, varefter dessa täcks med jord. Anläggningen står under kontroll under
ca 300 år – vad som händer därefter återstår att se.)
Det använda kärnbränslet planeras att bli deponerat 500 meter ner i den svenska berggrunden
(det så kallade Kärnbränsleförvaret). Är då använt kärnbränsle en resurs eller ett avfall? I denna
presentation utgår jag från att betrakta det som ett avfall.
Vad är då det farliga? Svaret är radioaktiviteten. Men denna avtar ju successivt och i början
också snabbt. Jag vill erinra om att efter 10-20 år är strålningen en tusendel eller en tiotusendel
lägre än vad den var i kärnkraftverket. Hanteringen av radioaktivt avfall har därför alltid utgått
från att man ska innesluta avfallet med hjälp av barriärer – så att de radioaktiva ämnena inte kan
komma ut.
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Med följande bild görs ett försök att illustrera den stora skillnaden mellan farligheten i en reaktor
och farligheten i det använda kärnbränslet.

I båda fallen finns ett antal barriärer som ska hindra att radioaktiva ämnen kommer ut. Men i
reaktorn har man ”drivande krafter” (hög effekttäthet, hög temperatur och högt tryck). Alltså om
barriärerna går sönder så finns det något som kan driva ut de radioaktiva ämnena. Och dessutom
är en stor del av denna aktivitet i så fall gasformig (t.ex. jod och delvis också cesium). I det
använda kärnbränslet har man däremot mycket lägre effekttäthet, låg temperatur och lågt tryck.
Alltså inga ”drivande krafter”. Man skulle förenklat kunna göra jämförelsen mellan eld och aska
eller att en bil kör snabbt eller står parkerad – skillnaden i risk blir då påtaglig.
Men det finns en annan viktig skillnad. Ett kärnkraftverk kan man stänga av (även om det tar tid
och man måste ta hand om restvärmen, som Jan Blomgren framhöll). När man har placerat avfall
i ett slutförvar kan man inte ”stänga av” det, det fortsätter att vara avfall, radioaktiviteten finns
kvar under långa tider.
Använt kärnbränsle är mycket farligt, men kan hanteras säkert. Det avger både strålning och
värme och kräver därför både strålskärmning och kylning när det hanteras. I både
kärnkraftverken och i Clab hanteras det under vatten. Vid transporter används strålskärmande
behållare. Värmeavgivningen medför att avfallet måste placeras ut på sådant sätt att värmen kan
tas om hand i berget.
Avfallet är starkt radiotoxiskt.
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Hanteringen i ett förvar kräver därför inneslutning i en långsiktigt stabil kapsel. Men det finns
också positiva aspekter. Det är fråga om ett fast ämne, inte något flytande eller gasformigt. De
radioaktiva ämnena sitter fast i en keram, och avfallet är svårlösligt. Samt små volymer. Men
man måste alltid vara medveten om att avfallet är farligt och måste hanteras på rätt sätt.
Följande svårtydda diagram visar de facto att använt kärnbränsle förblir farligare än uranmalmen
under några hundratusen år. Kurvorna visar också att fissionsprodukterna, som flyttar på sig
”bara” är farliga några tusen år. Det är plutoniet som sedan är farligt, men det flyttar sig mycket
lite i ett slutförvar.

KBS-3 systemet bygger på att man innesluter det använda bränslet i flera barriärer. Starkt
förenklat kan systemet sägas bygga på att man ska stoppa avfallet i en tät burk och se till att den
burken förblir tät så länge som möjligt! Detta illustreras på följande bild.
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Säkerheten hos Kärnbränsleförvaret illustreras med följande bild.

Den primära säkerhetsfunktionen är en tät inneslutning. Det troliga är att det alltid förblir tätt, att
det inte blir något hål på någon av kapslarna. Men om det skulle gå hål på kapslar – vilket man
måste anta när man gör en säkerhetsanalys – så har vi att utgå från dels att bränslet är svårlösligt,
dels att transporten av radionuklider i lera och berg är mycket långsamma. Det blir alltså en stor
fördröjning och därmed aktivitetsminskning vid ett eventuellt utsläpp.
Säkerheten i ett kärnbränsleförvar är alltså passiv – vi har inga aktiva komponenter för att skapa
säkerhet. En tät inneslutning på stort djup (vilket innebär långsamma processer). För att inte
någon annan ”ska sticka hål på förvaret”, placeras detta där det inte finns brytvärda mineral.
SKB:s säkerhetsanalys visar att det troligaste är att alla kapslar förblir täta i 100 000 år,
förmodligen också i 1 miljon år. Med flera pessimistiska antaganden staplade på varandra (vilket
man gör i säkerhetsanalysen) kan man dock inte utesluta att ett fåtal kapslar skadas i det långa
loppet. Då får man ett riskpåslag som ligger på nivån 1 % av gränsvärdet under en
hundratusenårs-period. Och gränsvärdet ligger på ca 1 % av den naturliga stålningen.
Det finns ett fall som skulle kunna få konsekvenser för människor. Det gäller fallet att någon
borrar sig ner och tar upp en borrkärna med bränsle i. Då kan stråldosen bli farlig.
Hur arbetar man då utomlands med motsvarande frågor? Sverige, Finland och Frankrike har
kommit längst, andra länder har haft stora problem med acceptans av plats för ett förvar. Men
alla länder arbetar efter samma principer, alltså passiv säkerhet, tät inneslutning, stort djup, inga
brytvärda mineral. Man använder olika geologiska media. I Sverige har vi mycket kristallint berg
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och utgår därför från att ett förvar ska förläggas i sådant berg. I Frankrike studerar man lera, i
Tyskland salt. Alla dessa går att använda för att anlägga ett slutförvar.
Har Fukushima förändrat situationen? Mitt svar är nej. Men olyckan har skapat nya sorters avfall
som vi tidigare inte har tänkt på, som stora volymer jord från sanering, stora volymer vatten från
kylning och stora volymer kontaminerat material från reaktorbyggnaderna. Därtill smält bränsle.
Sådant kan man inte gärna planera för i förväg utan detta kommer att kräva särskilda lösningar –
som dock är baserade på samma principer.
Frågor
Publikfråga: Kan du säga något om det avfall som vid drift av kärnkraftverk går ut i luft och vatten,
särskilt vid snabbstopp?
Svar: Det är korrekt att varje kärnkraftverk släpper ut en del radioaktiva ämnen via både vatten och luft.
För varje kärnkraftverk finns ett tillstånd till utsläpp där tillståndet är baserat på vilken konsekvens som
sådana utsläpp kan ge. Och samtidigt pågår kontinuerligt arbete med att minska sådana utsläpp. Det
väsentliga är att de utsläpp som sker har beräknats ha så små konsekvenser att de kan försummas även i
jämförelse med den naturliga strålningens konsekvenser.
Publikfråga: Hur stora bidrag till den naturliga strålningen ger kärnkraftverken?
Svar Enligt uppföljning av Naturvårdsverkets miljömål har utsläppen från driften 2011 lett till att den som
fick störst stråldos fick ungefär lika mycket som om vederbörande befunnit sig hemma under 1 timme
eller i ett flygplan under 5 minuter.
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Jack Valentin: Vad innebär tillsyn av kärnkraftverken?

Jack Valentin (Foto: Håkan Lundberg)

Mitt anförande fokuserar på fyra teman
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Vad myndigheten gör sammanfattas på följande bild

Observera den högra delen av bilden som illustrerar det viktiga faktum att verken själva utför det
mesta av tillsynen. Myndighetens arbete påverkas av vetskapen om vad verken själva gör.
Vad finns det för slags tillståndshavare? Det finns givetvis kriminella, men knappast i
kärnkraftsbranschen. Sedan finns det sådana som är ”undvikande”, som gör minsta möjliga – inte
heller i kärnkraftsbranschen. Men många andra som sysslar med strålning kan vara ”väldigt
kostnadsmedvetna” och inser inte att säkerhet lönar sig. Sedan finns ”de lydiga”, de som gör allt
vad man säger till dem, men inte mer. Sådant förekommer i kärnkraftsbranschen. Men sådana tar
inget ansvar själva. Och så finns de många där åtminstone ibland kärnkraften ingår, där man har
grundinställningen att man samarbetar med myndigheten för ökad säkerhet och där man
diskuterar jämställt som två parter. Ett sådant system ställer krav också på tillsynsmyndigheten –
till exempel att lyssna på den kunskap som motparten faktiskt har.
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Det regelsystem som finns för tillsyn kan sammanfattas i följande två bilder
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Hur ska man kort beskriva syftet med tillsynen?
Utgångspunkten måste enligt min mening vara att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan
granskaren och den granskade Detta kan uttryckas i följande fyra punkter:
 Myndigheten visar tillit genom att ge tillstånd
 Myndigheten måste också ställa krav på att operatören begriper
 Operatören visar tillit till myndighetens oväld
 Operatören måste också kunna lita på att myndighetens mål är ökad säkerhet, inte fler
förelägganden.
Man bör i detta sammanhang ställa frågan om varför flyg är det säkraste transportmedlet. Mitt
svar är att man inom flyget traditionellt har arbetat med både ett ömsesidigt förtroende och en
icke straffande kultur.
Internationella Strålskyddskommissionen (ICRP) har sammanfattat sin syn på tillsyn i följande
fyra punkter:






Det är inte tillsynen som skapar säkerhet.
Tillsynen ska inte innebära en detaljreglering, eftersom en sådan:
o Stjäl ansvaret från verksamhetens utövare.
o Minskar lusten att själv förbättra.,
o Motverkar optimering av skyddet.
Det är verksamhetens ledning som har huvudansvaret för säkerheten och ska övertyga
myndighet och allmänhet om att säkerheten är tillfyllest.
Var och en i verksamheten är medansvarig för säkerheten. Alla ska varje dag fråga sig
”Har jag gjort allt jag rimligen kan för säkerheten?”

Jag har på följande bild sammanfattat vilka tillsynskrav som bör ställas på verksamhet med
strålning:
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I USA fanns tidigare en Atomenergikommission, där man inte skiljde mellan rollen som
tillsynsmyndighet och att bedriva verksamheten. Följden blev också ett antal säkerhetsbrister,
inte minst i samband med kärnvapenproven.
Vad var då läget i Japan omedelbart förre Fukushima-olyckan och sedan?
Sammanfattas på följande bild:

Några teser och rekommendationer
 Hårda straff leder knappast till färre brott (tillsynsmyndigheten bör inte gripa till åtal vid
mindre försummelser, särskilt inte om vederbörande själv har anmält misstaget).
 Uppmuntra ärlig händelserapportering.
Några ord om myndighetsstruktur och myndigheter i Sverige
Vi har tidigare haft en struktur med extremt stor teknisk kompetens hos de båda svenska
tillsynsmyndigheterna (SKI och SSI), men kanske inte så bra organisatorisk kompetens. Men det
fanns hotbilder också förr, såsom risken för viss ”vänskapskorruption” med tillståndshavarna och
viss ineffektivitet till följd av revirstrider mellan de båda myndigheterna. Dagens hotbilder och
vilket hopp som finns för framtiden vill jag sammanfatta i dessa två avslutande bilder:
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Frågor
Moderatorn: Hur ofta händer det att kärnkraftverken rapporterar om sina egna problem:
Svar: Många gånger om året – eftersom vi litar på dem. Men det är sällan som det är ett stort problem.
Moderatorn. Och hur ofta är det som ni som tillsynsmyndighet upptäcker ett problem som inte har
rapporterats? Under de senaste 10 åren?
Svar (från Johan Friberg): Det är inom andra sektorer än kärnkraftsområdet som våra tillsynsobjekt är
slarviga.
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Johan Swahn: Kärnkraft och kärnavfall i ett miljöperspektiv

Johan Swahn (foto: Håkan Lundberg)
Presentationen följde i stort sett följande två bilder
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Johan Swahn betonade att svagheten med KBS-3 metoden enligt hans mening är de konstgjorda
barriärerna, alltså kopparkapseln och bentonitleran. Detta ställde han i motsats till
utvecklingsarbetet i andra länder (t.ex. Frankrike och Tyskland) där leran respektive
saltformationer bildar naturliga barriärer, varför han menade att kapselns funktion som barriär får
mindre betydelse.
Han framhöll vidare att nya kunskaper visar att koppar inte kommer att långsiktigt bete sig som
industrin trodde på 1970 -och 1980-talet.
Frågor
Moderatorn: Hur kommer det sig att ni och SKB kommer fram till så olika uppfattningar om hur
problemen ska lösas?
Svar: Jag har studerat SKBs förslag under åtskilliga år. Under de första åren såg vi egentligen inte KBSmetoden som problematisk. Liksom de flesta andra uppfattade vi att KBS-metoden var en god lösning på
ett svårt problem. Därför fokuserade vi i samrådet på alternativa metoder som kunde vara bättre och på
lokaliseringsfrågan, alltså att hitta bästa möjliga metod och plats. Men sedan 2007/2008, när diskussionen
om kopparkorrosion kom igång, har kunskapsläget om hur koppar och lera beter sig i berget utvecklats
kraftigt. Jag är i dagsläget mycket tveksam till att använda KBS-3-metoden.
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Publikfråga: anser du att kemisk industri har löst sina avfallsproblem på ett tillfredsställande sätt?
Svar: Nej. Men i kemisk industri är ambitionen att skapa helt slutna kretslopp och så är ju inte fallet med
kärnkraftverk, där det ständigt pågår utsläpp.
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Rolf Lindahl: Säkerhetsrisker vid svenska kärnkraftverk

Rolf Lindahl (foto: Håkan Lundberg)
Jag vill redogöra för de risker som Greenpeace har uppmärksammat när det gäller svenska
reaktorer. Vi har skrivit om dessa risker i en rapport som heter ”Riskabla reaktorer” och som
finns tillgänglig på Greenpeaces hemsida.
I Japan deklarerade premiärministern två månader före olyckan i Fukushima att man hade
världens säkraste kärnkraftverk. Sen hände olyckan, vars ekonomiska konsekvenser drabbar
Japans skattebetalare.
Det har senare visat sig att olyckan orsakades av att man systematiskt negligerade de risker som
faktiskt fanns. ”Systematisk oaktsamhet” talas det om i den japanska regeringens egen utredning,
man använder också beteckningen ”en konstgjord katastrof”.
Hur är det då i Sverige? Vad säger svenska myndigheter och operatörer? Jo, ungefär så här

Det är alltså ungefär samma bild som förmedlas i Sverige som man gjorde i Japan före
Fukushima-olyckan.
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Vilka är då riskerna? Bland annat följande
 Våra åldrande reaktorer. Man försäker förlänga driften, men här finns stora tekniska
svårigheter.
 Kablar i verken åldras och blir spröda.
 Förnyelsearbetet är så tekniskt komplicerat att det ibland skulle vara billigare att riva och
sedan bygga nytt.
 Tillgängligheten av kärnkraften har minskat från 85 till 75 % sedan 2006.
 De komplicerade projekten med effekthöjningar (citerar ett uttalande av SSM där
myndigheten pekat på att dessa projekt innebär stora påfrestningar på företagens
organisation vilket kan leda till brister i företagens säkerhetsarbete).
 Alla kärnkraftverk har visat bristande säkerhetskultur och tidtals stått under så kallad
”särskild tillsyn” av myndigheterna.
 SSMs stickprovstillsyn bygger ju på förtroende för operatörerna (den svenska modellen).
Här finns risker för vänskapskorruption. Vad innebär det för relationerna att hösten 2012
hade 10 av 14 inspektörer tidigare arbetat inom industrin?
 Indirekt blir ju incidenter på kärnkraftverken också en kritik mot tillsynsmyndigheten
SSM.
 Från EU har man pekat på otillräckligt skydd mot sådana jordbävningar som kan
förekomma i ’Sverige. Samt bristfälligt översvämningsskydd, och bristande
haveriberedskap (det finns beredskap för att hantera en olycka vid en reaktor, men inte
vid flera reaktorer). – Här är dock nya regler på gång. Sverige har sagt att åtgärder ska
genomföras fram till 2020 – det innebär ju att vi åtskilliga år framåt måste leva med
dessa risker och brister.
 Bristande skydd mot antagonistiska hot har ju Greenpeace pekat på under hösten 2012.
 I genomsnitt sker det 1 incident per dag i Sverige vid något av verken, under 2012 var
det i genomsnitt 1 snabbstopp i månaden.
Det finns givetvis olika typer av incidenter, allt är inte allvarligt och man kan inte förbereda sig
för allt.
Vi menar att det är tekniskt möjligt och ekonomiskt fördelaktigt att ställa om vårt energisystem
så att kärnkraft inte behövs. Vi behöver alltså inte leva med denna riskabla kärnkraft.
Frågor
Av tidsskäl hänvisades eventuella frågor till panelsamtalet.
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Panelsamtal

Maria Sunér Fleming, Lars Högberg, Susanna Baltscheffsky, Mattias Lantz, Richard Olsson
samt moderator Sharon Jåma Hofvander (foto: Håkan Lundberg)
(Moderatorn Sharon Jåma Hofvander introducerar de fem i programmet nämnda deltagarna)
Moderatorn till Susanna Baltscheffsky: Syftet med dagen har ju varit att upplysa. Dina tankar
som journalist?
Susanna Baltscheffsky: Journalister ska ju vara allmänhetens öron. Det är ju uppenbart att
kärnkraften är en aktuell fråga efter Fukushima – vi hörde i morgonens radio referat av senaste
SOM-undersökningen av vilket det framgick att i Sverige vill fler avveckla kärnkraften än som
vill bygga nytt. För några år sedan var klimathotet i centrum av debatten och då hade kärnkraften
mer medvind i opinionen. Men Fukushima var dramatiskt med stor rapportering i media. Sedan
kom stresstesterna som initierades av EU och det har varit mycket diskussioner om säkerheten i
svenska kärnkraftverk. Jag tror att allmänheten håller sig väl informerad och är fundersam inför
frågan om hur säker den svenska kärnkraften är.
Moderatorn: Hur viktig är allmänhetens tankar om detta för själva sakfrågan?
Susanna Baltscheffsky: Man skulle kunna jämföra med flyget. Jag tror ingen i flygbranschen
skulle säga att allmänhetens uppfattning om flygsäkerhet inte är så viktig, eftersom vi som är
experter vet att flyget är oerhört säkert! Och allmänhetens uppfattning ÄR viktig.
Energikonsumenter är inte bara intresserade av ”två hål i väggen” jag har här en annan
uppfattning än Bosse Andersson från Svensk Energi. Som redaktionschef på NY Teknik märker
jag att folk läser mycket om energi, det tillhör det mest lästa på www.nyteknik.se.
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Moderatorn till Mattias Lantz): Du är kärnfysiker och ägnar halva din tid åt att informera (KSU
Analysgrupp): Hur går det?
Mattias Lantz: Jag är ny på posten i KSU Analysgrupp. Men som forskarnörd har jag svårt att
förstå hur media fungerar. Hur når man ut för att förklara saker både så att folk förstår, att
journalister förstår. Jag efterlyser mer faktagranskning och faktakunskap hos journalister i
dagspress, det blir alltför lätt fel debatt.
Moderatorn: Vilka är dina tankar efter att ha lyssnat idag?
Mattias Lantz: Att det är svårt att förklara vad risk är – Sven Ove Hanssons föredrag var mycket
tankeväckande och klargörande för att belysa frågan om vad vi menar med risk. Och hur
förmedlas det som kallas för risk? Jag har flera gånger ringt upp journalister/reportrar efter att ha
läst artiklar om risker där det finns uppenbara missförstånd eller tillspetsade rubriker. Men de har
sällan tid att tala med mig. Det har jag full förståelse för, men skribenten borde ha ägnat
åtminstone någon mer tid till att faktagranska vad vederbörande skrivit! När även TT gör artiklar
med felaktigheter – som sedan sammanfattas ännu hårdare av mindre tidningar – så blir
felaktigheterna i den information som allmänheten får ännu större.
Moderatorn: Vad är det du är rädd för i detta?
Mattias Lantz: Att debatten förvanskas.
Moderatorn till Lars Högberg: Du som ”alltid” sysslat med kärnkraftssäkerhet, hur orolig är du
för den?
Lars Högberg: Jag vill först ansluta mig till Jan Blomgren och säga att om jag inte var oroad så
skulle det vara riktigt allvarligt! Kanske inte oroad, men vaksam – man måste hela tiden ha en
ifrågasättande attityd i hela branschen. Det gäller alla, från de som ”på golvet” jobbar med att
utföra alla kontroller och upp till högsta koncernledningen. Dagens koncernledningar domineras
mycket mer än på min tid av ekonomer och marknadsfolk än av personer med djup insikt i
tekniken. Det är viktigt att man inom de högsta koncernledningarna är medvetna om de
målkonflikter som kan finnas mellan ekonomi/kostnader och säkerhet. Det ligger på
koncernledningarna att förklara för kärnkraftverkens ledningar hur målkonflikter ska hanteras
när man samtidigt kräver säkerhet av världsklass, 90 % tillgänglighet och att koncernens
kostnadsmassa ska minskas med X %. God långsiktig ekonomi kräver säkerhet som kostar. Och
god säkerhet får man inte utan ett ständigt ifrågasättande av vad som görs eller inte görs vid
verken. Kanske har man ibland lagt alltför höga krav på verken att samtidigt både klara en säker
drift och att driva komplicerade ombyggnads- och moderniseringsprojekt.
Har riskbilden för svensk kärnkraft förändrats efter Fukushima? Mitt svar är att så är inte fallet. I
Fukushima tappade man all strömförsörjning under lång tid på grund av tsunamin.
Dimensionerande för våra haverifilter är att man tappar all strömförsörjning under 24 timmar och
utsläppen ska ändå hållas låga.
Om riskbilden: Man frågar om de radiologiska konsekvenserna för den enskilde individen av en
olycka. Erfarenheterna från Fukushima, där evakueringen fungerade någorlunda, tyder på att för
de allra flesta är inte det individuella risktillskottet särskilt stort – det kan jämföras med det
tillskott som individen får från kosmisk strålning vid längre flygresor men inte oroar sig för.
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Däremot är de samhälleliga konsekvenserna av en omfattande markkontaminering mycket svåra
och ett viktigt inslag i riskbilden. Det var ju därför som vi införde systemet med filter efter TMIolyckan. Om dessa fungerar på avsett sätt så kommer vi vid ett reaktorhaveri inte att drabbas av
omfattande markbeläggning utan ”endast” av ett besvärligt uppröjningsarbete inuti verket.
Är denna risk med kärnkraften värd att ta? Den måste ställas mot nyttan av kärnkraften, alltså en
politisk avvägning. Det blir ytterst ett politiskt beslut hur stora resurser man ska lägga på att
minska risker i förhållande till nyttan. I lagstiftningen finns en proportionalitetsprincip inskriven
utöver försiktighetsprincipen etc.
Moderatorn till Maria Sunér Fleming: Näringslivet efterfrågar ju billig, långsiktig och säker
energitillgång, vad tänker du om detta?
Maria Sunér Fleming: Elförsörjningen och energipolitik är ju en av förutsättningarna för att
skapa ett lånsiktigt hållbart och blomstande näringsliv i Sverige. Vi har ju i Sverige en högre
andel elintensiv industri jämfört med många andra länder. Vi menar att energipolitiken ska ha tre
utgångspunkter eller mål:
 Säkra och stabila leveransser av el
 Konkurrenskraftiga priser på el, ”ett marknadstänk”
 Systemet ska vara miljömässigt hållbart.
Kärnkraftsproduktion är respektingivande och måste skötas med ett oerhört ”säkerhetstänk”, som
man inte får tumma på. Svenskt Näringsliv framställs ibland i debatten som ”kärnkraftskramare”.
Men det är fel, kärnkraften är inget självändamål. Men vi menar att kärnkraften har en viktig roll
att spela för att vi ska kunna nå de tre målen som jag nyss angav.
Samtidigt är vi mycket öppna för den teknikutveckling som sker. Och produktionskostnaderna
för olika sorters elproduktion kan komma att ändras över tid. Det är inte givet vilken teknik vi
kommer att ha för elproduktion i framtiden. En mix av olika produktionsslag är oerhört central.
Moderatorn till Richard Olsson: Vilka är dina tankar med utgångspunkt från ett MSBperspektiv?
Richard Olsson: Jag bekymrar mig särskilt för kompetensförsörjningsfrågorna – detta är en stor
utmaning. Många som arbetar inom kärnkraftsproduktionen går snart i pension. Kunskaperna hos
yngre är inte lika ingående som hos gamla nyckelpersoner. Även om mycket utbildning satsas på
de nyanställda är det så stort antal äldre som pensioneras att man blir orolig.
Moderatorn till alla: Det har ju idag framkommit en stor skillnad i synsättet mellan å ena sidan
miljöorganisationer och å andra sidan alla övriga som framträtt. Hur tycker ni att man ska
förhålla sig till den olika information som getts?
Mattias Lantz: Jag vill fråga Johan Swahn och Rolf Lindahl om hur ni ser på ert ansvar att föra
fram information som är korrekt. Ni spelar mycket på ”osäkerhetskortet, man kan aldrig veta”.
Jag uppfattade Johan Swahn så att man kan lika gärna lägga ner SKB och i stället vänta 100 år
till en post-nukleär värld. Hur länge ska vi vänta? Och vad är det värsta som kan hända om nu
kopparkorrosion finns?
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Johan Swahn: Vi är ytterst seriösa i vår kritik och därför har vi ett förtroende hos allmänheten.
Problemet är inte SKB utan att den svenska modellen har lett fram till att vi har lagt ner mycket
resurser på en lösning som inte kommer att fungera. En förutsättning för att KBS-metoden ska
fungera är ju att leran måste få vatten för att svälla och då kunna fylla sin funktion. Men vi kan
nu se att under de första 1000 åren kommer inte leran att tillföras så mycket vatten att lera kan
svälla.
Moderatorn: Tiden tillåter inte att vi reder ut alla detaljer om kopparkorrosion här. Men det blir
mycket förvirrande för allmänheten när vi har mycket tvärsäkra svar som skiljer sig helt åt.
Någon måste ju ha rätt och någon fel, eller har alla lite rätt?? Vem ska man lita på?
Mattias Lantz: Det är klart att här finns osäkerheter, det erkänner SKB också. Man har en design
där strävan är att vara så säker som möjligt. Jag tycker att Johan Swahn är den inom
miljörörelsen som håller fanan högst när det gäller kritik av slutförvaret. Men när han skriver
under texter i sällskap med Mikael Karlsson i Naturskyddsföreningen så svajar det med
trovärdigheten.
Susanna Baltscheffsky: Jag vill ställa en fråga till Mattias Lantz: Vad händer när alla är så
välinformerade som du tycker de ska vara för att förstå den här frågan? Hur tänker allmänheten
när de har ”rätt fakta”?
Mattias Lantz: Man kanske får andra svar än i den nyss refererade SOM-undersökningen
beroende på vilken kunskapsbas man har. Det är klart att här finns osäkerheter – men vissa av
osäkerheterna överdrivs. Vi behöver veta vilka konsekvenserna blir om kopparkapslarna
korroderar.
Susanna Baltscheffsky: Det är otroligt viktigt att utgå från människors agerande, Som journalist
utgår man från vad människor pratar om, vad behöver besvaras. Ingen artikel i en vanlig tidning
kan vara så rätt i alla detaljer så att Mattias Lantz blir helt nöjd. Ingen verksamhet i ett samhälle
kan pågå om inte människor tycker sig förstå den och dess för- och nackdelar. Man ska inte tro
att det är möjligt att informera bort oro för till exempel kärnkraften. Det finns inslag i
informationen från såväl Greenpeace som Vattenfall som är helt korrekt!
Hans Forsström: Vi har en granskningsprocess som syftar till att rätt slutsatser ska kunna dras,
att få en bred granskning från olika experter med olika utgångspunkter. Och den slutsats som vi
vill komma fram till är helt enkelt ”är detta tillräckligt bra?” Samtidigt ligger det en konflikt i att
detta förfarande är mycket svårt att förmedla i media. Jag har inget svar på hur man gör detta,
men det viktiga är att diskussionen äger rum, så att det finns ett gott underlag för ett beslut på så
småningom.
Publikfråga om risken för terrordåd.
Rolf Lindahl: Det är just detta som Greenpeace velat fästa uppmärksamheten på med sina senaste
aktioner. Johan Friberg erinrar om att SSM o MSB nyligen lämnat förslag om förstärkning av det
fysiska skyddet – så vi är medvetna om problematiken. Det behöver göras mer, t.ex. att ganska
snabbt kunna sätta in polis.
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Moderatorn ber Johan Friberg kommentera risken för ”vänskapskorruption” vid granskningar.
Johan Friberg: Vi tar denna fråga på stort allvar. Inom SSM har vi tre värdeord, nämligen
vederhäftighet, integritet och öppenhet. Vi har en karantänregel – den som jobbat på Forsmark
kan inte gå över till SSM och omedelbart bli inspektör på Forsmarksanläggningen och utöva
tillsyn för vår räkning där. Men strömningen mellan myndighet och näringen är inte särskilt stor
i verkligheten.
Lars Högberg: Detta problem har alltid funnits. Men det är också en fråga om kompetens. Min
bild är att de som under min tid som GD på SKI kom från kraftindustrin var själva mycket
medvetna om denna problematik och ville alltid undvika att komma i en diskutabel situation.
Ofta var de särskilt hårda mot sina gamla kolleger. Man kan inte hävda att vi ska ha inspektörer
som aldrig har arbetat på ett kärnkraftverk – då får vi inte tillgång till rätt kompetens för
tillsynen.
Pulikfråga om det politiska läget som riskfaktor. Är det så bra att kärnkraftverken lever ”på
nåder”. Vilka risker har uppstått pga. anställningstopp, tankeförbudslag och ett slutdatum för
kärnkraften?
Maria Sunér Fleming: Jag kan inte uttala mig för branschen, men från Svenskt Näringsliv har vi
ju ofta pekat på det olyckliga i att vi har haft stora låsningar i energipolitiken. Vi har välkomnat
den energiöverenskommelse som skapades inom Alliansen, men det finns ett bekymmer i och
med att det saknas en bred politisk överenskommelse.
Bosse Andersson: Vi har ändå fått en öppning för fortsatt kärnkraftanvändning, vilket resulterat i
stora investeringsprojekt. Och tillgängligheten i de svenska verken (elproduktionen) har ökat
starkt under 2012 jämfört med de närmast föregående åren.
Jag vill också framhålla att SOM-institutets undersökningar visar att energifrågans betydelse för
människors partipreferenser verkar minska under senare år.
Vi måste se kärnkraft som en del av helheten i ett elproduktionssystem. All elproduktion har
någon typ av effekt – så fort vi vill bygga en ny produktionsanläggning så möts vi av motstånd
oavsett vilken sorts elproduktion det är fråga om. Vi måste se helheten, det är mixen av olika
produktionsslag som fungerar.
Rolf Lindahl: Vi är överens om att vi behöver långsiktighet i energipolitiken. Men att Sverige har
öppnat för ny kärnkraft innebär att vi fått en osäkerhet i vilken riktning vi går när det gäller
elproduktion. Då kan inte den förnybara produktionen leverera i den omfattning som annars
skulle kunna ske.
Publikfråga om det finns intresse för transmutation när det gäller kärnavfall.
Hans Forsström: Det bästa som kan hända skulle naturligtvis vara en process som innebär att
avfallets farlighet skulle kunna tas bort.
Johan Swahn: Instämmer – men frågan är om det behövs kärnkraft för att göra det eller om det
kan göras på annat sätt.
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Svensk kärnkraft – är riskbilden förändrad,
finns anledning till oro?
Program för seminarium den 11 april 2013
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Framtida energiförsörjning
Bosse Andersson Enhetschef Svensk Energi
13.35
Vad är risk och hur hanteras den?
Sven-Ove Hansson Professor och föreståndare Inst. för filosofi, KTH
Session 1 Vad är kärnkraft och vilka är riskerna?
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Kärnkraftens drift- och säkerhetsproblem
Jan Blomgren Professor och föreståndare Svenskt Kärntekniskt Centrum
14.35
Kärnkraften och dess beredskap
Johan Friberg Avd. chef Avd. för strålskydd, SSM
14.50
Kärnkraften och dess radioaktiva avfall.
Hans Forsström f.d. direktör IAEA, f.d. teknisk direktör SKB
15.15

Kaffe och té paus

Session 2 Hur kontrolleras riskerna?
15.40
Vad innebär tillsyn av kärnkraften?
Jack Valentin f.d. sekreterare ICRP, avd .chef tidigare SSI
Session 3 Kritiska synpunkter på kärnkraftsäkerhet och kärnkraftberoende
16.05
Är riskerna underskattade, är kärnkraftberoendet ett problem?
Johan Swahn Kanslichef Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG
Rolf Lindahl Kampanjledare klimat och energi, Greenpeace Sverige med fokus på kärnkraft
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17.30
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Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv
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