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Till statsrådet och chefen
för Miljödepartementet

Genom beslut den 10 bemyndigade1994 regeringen chefen förmars
Miljö- och naturresursdepartementet tillkalla internationellatt en
granskningsgrupp, i form statlig kommitté, för granska ochattav en
värdera kvaliteten i den svenska tillsynen reaktorsäkerheten ochav av
omhändertagandet, hanteringen och förvaringen kärnavfall.av

Med stöd bemyndigandet förordnade chefen för Miljö- ochav
naturresursdepartementet den 19 september överdirektör1994 Olof
Söderberg ordförande i granskningsgruppen.att vara

Genom beslut den april3 1995 förordnades ledamöter isom
granskningsgruppen avdelningschef Robert NuclearM. Bemero
Regulatory Commission NRC, USA, sektionschef Annick Camino-
Internationella Atomenergiorganet i Wien, IAEA, säkerhetsdirektör
Jörgen Firing Statoil Group, Norge, överdirektör Jarl Forstén Tek-
niska forskningscentralen Finland,VTT, kapten, luftfartsinspektör-
Oskar Nordland Skandinavisk tilsynskontor STK knutet till-
luftfartsmyndighetema i Danmark, och Sverige, direktörNorge Einar
Ottne Skandinavisk tilsynskontor och avdelningschef Annie Sugier
Institut de Protection de Süreté Nucléaire, Frankrike.et

Granskningsgruppen Kommittén internationellförantog namnet
granskning den svenska tillsynen inom kärnteknikområdet eng.av
Commission of Inquiry for International Review of Swedish Nuclearan
Regulatory Activities.

Som sakkunnig förordnades den 31 januari sakkunnige1995 Lars
Ekecrantz, Miljödepartementet, och fysiker Mikael Jensen,expertersom
Statens strålskyddsinstitut, och överingenjör G.Bengt Pettersson, Statens
kämkraftinspektion.

Som sekreterare kommittén förordnades den 22 november 1994
departementssekreterare Ann-Katrin Eriksdotter och assistent harsom
Nina Rafting tjänstgjort.

Kommitténs arbetsspråk har varit engelska jfr avsnitt 1.2, varför
vårt betänkande har utformats på detta språk.
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Swedishbetänkandetöverlämnafår härmedGranskningsgruppen
svenskengelska. EnActivities, skrivet påNuclear Regulatory översätt-

samtidigt.ning överlämnas
i1996:73 harVolym SOUtvå volymer. lBetänkandet består av

tillsynsverksamhet EnkärntekniskSvensköversättning titelnsvensk -
ochövervägandenkommitténsinnehållergranskning. Volymen

SOUVolymfaktaredogörelser. 2jämte kortarerekommendationer,
kämteknisk tillsyns-Svensköversättning titeln1996:74 i svenskhar

innehåller omfattandevolymFaktaredogörelser.verksamhet Denna-
bakgrundsinformation.

härmed slutfört.Utredningsuppdraget är

Stockholm i april 1996

Olof Söderberg

Annick CarninoRobert M Bernero

Jarl F orsténJörgen Firing

OttneEinarOskar Nordland

SugierAnnie

Eriksdotter/Ann-Katrin

korrektpåtill svenskaöversättningenför sättAnm. Ansvaret ettatt
original-engelskavill i denkommitténden bild,avspeglar gesom

och sekreterare.undertecknad ordförandepåvolym vilarversionen av
och SSI i förstavid SKIkontaktpersonerhärvid skett medSamråd har

ochMikaelfysiker JensenG.överingenjör Petterssonhand Bengt resp.
Westerlind.strålskyddsinspektör Magnus
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Översättningen till svenska omfattar volym i sinl helhet störresamt
delen faktaredogörelsema i volym materialDet inte harav som

främst sådana faktaredogörelseröversatts utgörs utarbetats påav som
engelska kommitténs internationella ledamöter inom derasav resp.
specialområden. Skälet till dessa redogörelser inte haratt översatts är att
kostnader och tidsåtgång inte bedöms stå i rimlig proportion till värdet

ha tillgång till svenskspråkiga versioner.attav
Under slutskedet arbetet har Gerd Westman tjänstgjortav som

assistent.

Olof Söderberg
/Ann-Katrin Eriksdotter
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kärnkraftSvensk1

Allmänt

ungefärvilketår,TWh140Sverige används motsvararI perca
världen.konsumtionsnivåema ide högstakWh16 000 avperson, enper

ökabedömsoch1990-taletbörjanstabil sedanvaritNivån har av
normalårUndertill år 2005.år fram%omkring l ettlångsamt per

med50%och tillvattenkraft50% medtill knapptproduceras ca
kraftvärmeverkkommunalai% producerasUngefär 5kämkraft.

Huvuddelen dennabostaduppvärmning.förparallellt med fjärrvärme av
medväxande del skerliteneller olja. Enmed kolproduktion sker men

biobränsle.
vattenkraftproduktionenökamöjligtekonomisktteknisktDet attär

återståendede fyrautbyggnadårTWhomkring 15med avgenomper
dock dessaskallfrån år 1970riksdagsbeslutEnligtälvarna. ettstora

exploatering.skyddasälvar mot
skallkärnkraftenbeslöt riksdagenårfolkomröstningen 1980Efter att

beslutenergipolitisktlångsiktigtår 2010. Ettavvecklad till nyttvara
år 1997.början1996 elleri årslutetväntas avav

ielkraftenhälftenproducerarVattenfall ABägdastatligtDet av
denförkraftföretagkommunalägdaochprivat-Sverige. antalEtt svarar

elproduktionen.hälftenandra av
ijanuari 1996,den lfri sedani principElmarknaden är men

regionalaochstatligaregleringomfattandefinnspraktiken genomen
Överföringenergibeskattning.miljö- ochmiljöbestämmelser samt av

medanmonopolmarknad,påfortfarandekraftledningar skervia en
marknad.på konkurrensutsattskeroch försäljningproduktion enav

inomengelskaursprungligen författats påframställning harDenna
inter-kommitténsorientering förtjänatsekretariat ochkommitténs som

medi sambandytterligarebearbetatsFramställningen harnationella ledamöter.
till svenska.översättningen
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Historisk återblick

AB Atomenergi bildades år 1947 statligt forsknings- ochettsom
utvecklingsbolag. Under det första årtiondet verksamheten inriktadvar
på grundläggande forskning inriktningmed på små reaktorer baserade
på naturligt och tungt vatten.uran

År flyttade1958 AB Atomenergi huvuddelen verksamheten tillav 1
Studsvik, beläget vid ostkusten mil10 söder Stockholm. Där åca om

1byggdes bl.a. materialtest-reaktor, R2. startades årDen 1960 och ären
fortfarande i drift den termiska effekten MW.50är

År 1957 lanserade Vattenfall och AB Atomenergi ett gemensamt
Ågesta.pilotprojekt, gälldeDet liten reaktor baserad på tungt vattenen

och naturligt med termisk effekt på 65 MW. Anläggningenuran, en
byggdes söder Stockholm och blev färdig år 1964.strax Fram tillom
år 1974 levererade den fjärrvärme till Farsta och mindre mängden
elkraft.

År 1963 började bygga tungvattenreaktor, Marviken, påman en
östkusten mil4 söder Studsvik. Processen byggde på anrikatca om uran
med möjlighet växla till naturligt Anläggningen skulle fåatt uran. en
effekt på 140 MW. Projektet stoppades år 1970 före ochstrax starten
reaktorn har aldrig för kraftproduktion.använts

Parallellt pågick utvecklingsarbete med reaktorer,typen ny av
kallade lättvattenreaktorer. I dessa används vanligt kylmedelvatten som
i stället för tidigare Lättvattenreaktorema tvåtungt vatten. är typer,av
dels kokvattenreaktorer, BoilingBWR Water Reactor, dels tryck-
vattenreaktorer, PWR Pressurized-Water Reactor.

År 1964 fick OKG offert från ASEAs Atomkraftavdelning nuen
ABB Atom på kommersiellt kärnkraftsaggregat, svenskkon-ett en
struerad BWR. Oskarshamn pål 440 MW beställdes år 1965 och
startades för kommersiell kraftproduktion år 1972. Oskarshamn l var
den första lättvattenreaktom i världen byggdes licens frånutansom en
amerikansk reaktorleverantör. Senare byggdes ytterligare två BWR, 1
Oskarshamn och2 på plats.samma

Vattenfall beställde Ringhals enl 750 BWR frånMW ASEA år
1968 och samtidigt Ringhals 2 en PWR på MW från800 den
amerikanska reaktorleverantören Westinghouse. Den uttalade avsikten

skapa konkurrens på den planerade svenska reaktormarknaden.attvar
Senare beställde Vattenfall ytterligare två PWR från Westinghouse till
Ringhalsanläggningen.

År började1970 Sydkraft, det kraftbolaget i Sverige,näst största att
bygga två ASEA-konstruerade 600 MW BWR. Några år senare
beställdes den första reaktorn till Forsmark, Vattenfallägssom av



kärnkraft 13Svensk1996:74SOU

finnsForsmarkIkraftföretag.icke-statligaantal% och74,5 ett
ASEA.konstrueradeBWRtre avnumera

reaktor-svenskaallakompletterades19881985periodenUnder -
via filter.tryckavlastningkontrolleradförutrustningmedinneslutningar

reaktorinneslutningensbibehållamöjligtdetanordning attgörDenna
verkningsgradFiltrensreaktorolycka.svårvidfunktion extremtäven en

klyvningsprodukterradioaktiva99,9%de änsådan stopparatt avär mer
närhetenibordeinnebärädelgaser. Detta attundantagmed somav

förevakueras ävenbehöva gott,skulleinte enkärnkraftverken omav
inträffa.skullehärdsmältafullständigmedolyckasvårextremt en

1992juliden 28Barsebäck 2vidincidentsäkerhetsanalysEn enav
vid denödkylsystemenisvaghetergrundläggandedet fannsvisade att

femdeiresulterade attDettaBWR-anläggningarna.äldstafem
säkerhets-ombyggnadförmånader5understängdes avreaktorema ca

systemen.
reaktorngamlaår21denår 1993mittenmeddelade i attOKG av

Företagetperiod.längreavstängd förskulleOskarshamn l envara
anslutandeochreaktortankenkontrollgenomgripandegjorde aven

startadeslOskarshamnanläggningen.modemiseraderörledningar samt
1996.årbörjanigen i av
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Det svenska kärnkraftsprogrammet

Det finns tolv svenska kärnkraftsreaktorer i drift enligt nedanståendenu
tabell

Tabell Några viktiga data för svenska kärnkraftsreaktorer i drift.

Namn Effekt Typ Tillstânds- Byggstart Driftstart
MW havare

Barsebäck 1 600 BWR Barsebäck Maj 1970 Juli 1975
Kraft AB

Barsebäck 2 600 BWR Barsebäck Juni 1972 Juni 1977
Kraft AB

Forsmark 1 968 BWR Forsmarks 1971 1980
Kraftgrupp AB

Forsmark 2 969 BWR Forsmarks I1975 1981
Kraftgrupp AB

Forsmark 3 1158 2BWR Forsmarks 1978 1985
Kraftgrupp AB

Oskarshamn 1 445 BWR OKG AB Juni 1966 Febr. 1972
Oskarshamn 2 605 BWR OKG AB Okt. 1969 Jan. 1975
Oskarshamn 3 1160 BWR OKG AB Maj 1980 Aug. 1985
Ringhals 1 835 BWR Vattenfall AB 1968 Jan. 1976
Ringhals 2 875 PWR Vattenfall AB 1969 Maj 1975
Ringhals 3 915 PWR Vattenfall AB 1972 Sept 1981
Ringhals 4 915 PWR Vattenfall "AB 1973 Nov 1983

BWR-anläggningarna har konstruerats och byggts ABB Atom ochav
PWR-anläggningama Westinghouse.av

l Driftstarten fördröjdes två årnästan politiska skäl.av
Byggarbetena stoppades under två år politiskanästan skäl.av
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visas i figuranläggningarkämtekniskasvenskaLokaliseringen av
SKI.källa:

Figur

Forsmarksverket

Ringhalsverker

Stockholm
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Strukturen i svensk kärnkraftindustri visas i nedanstående figur
Källa: Nuclear Europe Worldscan l-2/l994.

Figur
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En princip de svenska kärnkraftsföretagen införde på tidigtsom ett
stadium driftenhetema skallär ha heltäckandeatt kompetens inomegen
allt drift och underhållrör anläggningarna. Dessutom harsom av
företagsledningama överlämnat mycket det tekniska och ekonomiskaav

till driftenhetema. Dessa praktisktansvaret oberoendeär taget av
huvudkontoren det gäller driftfrågor,när bortsett från bränsleupp-
handling och de långsiktiga avfallsfrågoma.
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Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, KSU, har sju kärnkrafts-
simulatorer i full skala och för utbildningen kärnkraft-ansvarar av
verkens kontrollrumspersonal. KSU sörjer också for kärnkrafts-att
teknikerna får kompletterande utbildning på högskolenivå.

KSUs säkerhetsavdelning samlar in, analyserar och bearbetar
drifterfarenheter från kärnkraftsanläggningar världen Resultat ochöver.
rekommendationer sedan till alla de svenska kärnkraftver-rapporteras
ken. KSU i detta arbete svenskt kontaktorgan med de internationellaär
organisationerna INPO Institute of Nuclear OperationsPower och
WANO World Association of Operators.Nuclear

KSU de svenska kärnkraftsföretagen.ägs gemensamt av

Andra företag inom kärnkraftsområdet

ABB Atom tidigare ASEA ATOM har konstruerat och levererat nio
BWR-anläggningar i Sverige och två i Finland. tvåDe senaste,
Forsmark 3 och Oskarshamn i bruk år Sedan1985. dess hartogs
ABB Atom specialiserat sig på modernisering, underhåll och service av
kärnkraftverk i drift.

ABB Atom tillverkar bränsle för kärnkraftreaktorer BWR och PWR
vid bränslefabrik med kapacitet på 600 år. Ungefär hälftentonen en per

produktionen exporteras.av
AB Atomenergi byggde i slutet 195 0-talet forskningsstationenav upp

Studsvik för utveckling kämkrafttekniken i Sverige. Under 1970-taletav
förändrades verksamheten vid Studsvik till allmäntatt ettvara mera
energitekniskt laboratorium samtidigt verksamheten skulle bedrivassom
i företagsform under Studsvik AB. Företaget idagnamnet är ett
kommersiellt företag något direkt ägande Studsvik AButan staten.av
erbjuder instrument och andra komponenter, Servicetjänster och
konsultverksamhet. viktigEn del verksamheten fortfarande knutenärav
till R2-reaktom används bl.a. för material i reaktonniljö.som prov av

Kärn avfall

Allt bränsle från de svenska kärnkraftverkenanvänt medtransporteras
fartyg till mellanförvar, Centralt lager för bränsle CLAB.ett använt
Anläggningen i drift år 1985 och belägen i anslutning tilltogs är
kärnkraftverket i Oskarshamn.

En del lågaktivt avfall deponeras inom kraftverksområdena, medan
del förbränns i med höggradig rening i Studsvik. Allt annaten en ugn
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det användamed undantagradioaktivt avfall från reaktordriften av
SFR, i drift sedanför driftavfallbränslet till slutförvarettransporteras

delenForsmark. Större detligger kärnkraftverket iår 1988. SFR nära av
skall ocksåkärnkraftverkenradioaktiva avfallet från rivningen av

slutförvaras i SFR.
och CLAB,Kämbränslehantering SKB har byggtSvensk AB äger

Äspölaboratorietz. kämkrafts-SKB på uppdragSFR och avsvarar,
gäller deoch demonstration detforskning, utvecklingföretagen, flit när

in och slutforvarabehövs for kapslaåterstående anläggningar attsom
beräkningfortlöpandeockså föranvända bränslet. SKBdet avansvarar

kämkraftsdriften ochallt avfall frånåterstående kostnaderna forde
rivningen reaktorema.av

SFROKG for driftenForsmarks Kraftgrupp och av resp.svarar
CLAB på uppdrag SKB.av

kämkraftsforetagen Vattenfallde svenskaSKB ägs gemensamt av
OKG % och Barsebäck KraftKraftgrupp %, 2236 %, Forsmarks 30

%.12
kämkraftsforetagenfmansieringslagen från skallEnligt den s.k. 1981

till statlig fond, fr.o.m. år 1996avgift producerad kWhbetala enen per
nuvarande ochtäcka allaKämavfallsfonden. Fonden skallbenämnd

det använda kärn-hantera och slutforvaraframtida kostnader for att
krävsoch det utvecklingsarbetebränslet, rivningen reaktorema somav

Avgiften haravfallsforvaringssystem.för åstadkomma säkertatt ett
elkraft produ-varit kWhunder 1990-talet i medeltal 1,9 öre per som

i de svenska kärnkraftverken.cerats

z Äspölaboratoriet kärnkraft-berglaboratorium belägetunderj ordiskt näraär ett
till djupLaboratoriet tunnel 450i Oskarshamn. bestårverket ner ca mav en

olikaforskningsutrymmen anlagda ställen.med på
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Lagstiftning2 tillsynm.m. om av

verksamhetakämteknisk

Sweden2.1 Public administration in
Se engelsk version SOU 1996:74 19-22.av s.

Grundläggande2.2 bestämmelser i svensk

lagstiftning säkerheten vidom

kämteknisk verksamhet

Av hovrättsråd Kent Jönsson.

2.2.1 Inledning

Kärnteknisk i Sverigeverksamhet regleras lagen kämtekniskgenom om
verksamhet, trädde i årkraft i1984. Lagen första handärsom en
säkerhetslag utformad för höja säkerheten vid kämteknisk verksam-att
het. finnsDet andra lagar innehåller bestämmelseräven som av
betydelse för kämteknisk verksamhet, särskilt strålskyddslagen och
fmansieringslagen. Nämnas bör också atomansvarighetslagen som
innehåller bestämmelser skadeståndsansvar vid skador uppstårom som
på grund driften vid kämtekniska anläggningar.av

Kämtekniklagen innehåller grundläggande bestämmelser säkerhetom
vid kämteknisk verksamhet. Lagen syftar till tillvara säkerhet,att ta
tillsyn och insyn vid utnyttjandet kämenergi. Speciella frågorav som
gäller strålskyddet regleras strålskyddslagen, den andraärgenom som

3 Framställningarna har ursprungligen författats engelska och tjänatpå som
Översättningarorientering för kommitténs internationella ledamöter. till

svenska har granskats författare.av resp.
4Framställningen enbart avsedd översiktlig orientering för utländskaär som en

läsare. översättningEn till svenska har därför inte behövlig.ansetts
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tillämpligKämtekniklagenområde.huvudförfattningen inom detta är
vid all övriganläggningardriften kärntekniskasåväl vid somav
också bestäm-innehålleroch kämavfall. Denhantering kämämneav

skyldighetertillstånd ochskyldigheten innehamelser att somomom
politiska bakgrundenspecielladenåligger tillståndshavare. Moten

kärnkraftsreaktortillstånd till uppföraockså i lagenstadgas attatt en
får ges.

hanteringbestämmelseriuppmärksamhet lagenStor ägnas avom
också vissainnehållerkämavfall.forskning Lagenkämavfall och om

avfallshanteringen.finansieringbestämmelsergrundläggande avom
internationellabestämmelservissaSlutligen innehåller lagen även om

kämvapenspridning.överenskommelser mot
strålning.bestämmelseringa speciellainnehållerKämtekniklagen om

strålskyddslagen.särskild lag,strålning ireglerasSom redan nämnts en
miljödjur ochskydda människor,strålskyddslagenSyftet med motär att

vidtillämplig såvälStrålskyddslageninverkan strålning.skadlig ärav
strålning. Dettaverksamhet vidvid kämtekniskstrålning annansom

vidgällerskyddslagstrålskyddslagen allmäninnebär äratt somen
medicinsk verksam-kämteknikområdet,många aktiviteter utanför t.ex.

het.
strålskyddslagen ianläggningar tillämpaskärntekniskaSåvitt gäller

anslutning till kärntekniklagen.nära

Definitioner2.2.2

definitionernakämtekniklagenvid tillämpningenGrundläggande ärav
kämavfall.verksamhet, kämämne ochkämteknisk

verksamhet definierasKärnteknisk som

anläggning,drift kämtekniskinnehav elleruppförande, av
bearbetning,hantering,innehav, överlåtelse,förvärv, transport av

kärnavfall,ellerbefattning med kämämneeller annan
ochkämavfall,till riket kämämne ellerinförsel av

utförsel riket kämämne.ur av

definierasKärnämne som

kan användasanvänds ellerplutonium eller ämneannat somuran,
förening i vilkenkärnbränsle ellerkärnenergiför utvinning av

sådant ingår,ämne
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kärnbränsleomvandlas tilltorium eller är ägnat attämneannat som
ochingår,sådanti vilkenföreningeller ämne
i slutförvar.placeratsinte harkämbränsleanvänt som

Kärnavfall definieras som

ochanläggningkämteknisktillhörtharmaterial eller annat ensom
sådaniskall användasinte längreradioaktivt förorenatblivit samt en

ochanläggning,
ochanläggningkämtekniskbildats iharradioaktivt ämne ensom

användasanläggningen fortagitsframställts ellerinte har attursom
jordbruks-medicinska,forskningssyfte eller forundervisnings- elleri

ändamål,kommersiellatekniska eller
avvecklas,anläggningkämtekniskradioaktiva delar somenav

slutförvar.ihar placeratskärnbränsleanvänt som

kämtek-kämavfallochbefattning med kärnämneallprincip innebärI
pålagentillämpaerfordras. Atttillståndvilkenverksamhet förnisk

innehållerendastmaterialpåkämavfall ellerlågaktivtmycket som
särskildforskning,formängder,små utgörikärnämne t.ex.ytterst en

från lagensundantagföreskrivamöjligtdärförfråga. Det attär
material.för sådantillämpning

bestämmelsergrundläggandeNågra2.2.3

aspekterAllmänna

påkravensådantbedrivas påskallverksamhet sättKärnteknisk attett
Sverigesföljeruppfyllsförpliktelseroch detillgodosessäkerhet avsom

ochkärnvapenspridningförhindrai syfteöverenskommelser att av
kämavfalloch sådantbefattning med kärnämne utgörsobehörig avsom

kärnbränsle.använt
upprätthållasskallverksamhetkämtekniskvid attSäkerheten genom

förvidtas krävsåtgärderde attsom

felaktigtutrustning,hosfelaktig funktioni ellerfelförebygga
olycka, ochradiologiskleda tillkanellerhandlande annat ensom

kämavfall.ellermed kärnämneolovlig befattningförhindra
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Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddelasom
föreskrifter i dessa frågor.närmare

dennaMot bakgrund kan bestämmelserna kärntekniklagenisägas att
täcker huvudområden:tre

Tillstånd till kämteknisk verksamhet-
Allmänna skyldigheter för tillståndshavare tillståndsvillkorsamt-
Myndighetstillsyn och allmän insyn.-

Tillstånd till kämteknisk verksamhet

ÄrendenFör kämteknisk verksamhet krävs tillstånd. tillstånd avgörsom
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.av
Eftersom inga kärnkraftverk kommer i Sverigeuppföras ärattnya

bestämmelserna tillstånd intresse endast för uppförandetom av av
anläggningar för kärnavfall, kärnbränsle för självaanvänt samtm.m.
hanteringen kämämne och kämavfall.av

För få tillstånd till uppföra och driva kämteknisk anlägg-att att en
ning krävs innehavaren särskild säkerhetsrapport, denatt presenterar en
s.k. säkerhetsanalysen, för godkännande Statens kärnkraftinspektion.av
Rapporten skall visa den säkerhetsnivå krävts också kan uppnås,att som

det föreligger överensstämmelse med grundläggande mål ochatt
principer för säkerheten och säkerheten kommer på så högatt att vara
nivå rimligen kan uppnås. tillståndNär beviljas, säkerhets-ettsom ses
analysen uttryck för den miniminivå på säkerhetenettsom som
tillståndhavaren åtagit sig upprätthålla för få driva anläggningen.att att
Enligt den praxis tillämpas i Sverige avseende kämteknisksom
verksamhet säkerheten ständigt föremål för sådana förbättringarär som
rimligen kan uppnås. Säkerhetsanalysen och, följaktligen, den minimi-
nivå på säkerheten skall hållas därför ständigt föremål förärsom
uppdatering.

Regeringen eller myndighetden regeringen bestämmer fårsom
föreskriva i ärenden gäller tillstånd enligt lagen skallatt upprättassom

miljökonsekvensbeskrivning angående den inverkan på omgivningenen
planerad anläggning, aktivitet åtgärdeller kan ha.som en
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kämteknisk verksamhet kan återkallastillstånd bedrivaEtt att av
tillståndsmyndigheten om

tillståndsvillkor inte har iakttagits i något väsentligt avseende,
forsk-tillståndshavaren inte har fullföljt sina åligganden avseende2.

föreligger synnerliga skälnings- och utvecklingsarbete och det ur
säkerhetssynpunkt för återkallelse tillståndet,av

säkerhetssynpunkt.i fall föreligger synnerliga skäl3. det annat ur

tillstånd kan komma i fråga endastinnebär återkallelseDetta att ettav
ellermisskötsamhet den driver anläggningeni fall omav grov av som

allvarliga säkerhetsskäl.det i fall föreliggerannat ytterst

tillståndsvillkortillståndshavareAllmänna skyldigheter för samt

förhar tillstånd bedriva kämteknisk verksamhetDen attatt svararsom
de åtgärder vidtas behövs försom

till och förhållanden undermed hänsyn verksamhetens deatt art
vilka den bedrivs upprätthålla säkerheten,

och i verksamhetenpå säkert hantera slutförvarasättatt ett upp-
inte användskommet kämavfall eller däri uppkommet kämåmne som

på ochnytt,
vilka verksam-på säkert avveckla och riva anläggningar isättatt ett

heten inte längre skall bedrivas.

Upprätthålla säkerheten

dengrundläggande skyldigheten enligt lagen lika enkelDen ärär som
kämteknisk verksamhetuppenbar. innehar tillstånd bedrivaDen attsom

upprätthållaskall tillse alla åtgärder vidtas behövs för attatt som
måstemycket hållen skyldighetsäkerheten. Detta allmäntär en som

fyllas med tillståndsvillkor.ut
Ävenutfärdas. underTillståndsvillkoren ställs tillståndnär ettupp

tillståndstiden kan dock villkor uppställas.
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verksamheten uppkommersäkert hantera och slutförvaraPå iett sätt
kärnavfall.

Åliggandena i kämavfall mycket långtgående. intefråga Det ärärom
Ägaren tillenbart fråga den fysiska hanteringen avfallet. enom av

tillse allsidiga forsknings-kärnkraftreaktor skyldig detär även att att
och utvecklingsarbete behövs också genomförs.som

Enligt till kämkraftreaktorlagen skall ägaren upprätta ett programen
utvecklingsarbete behövs.for det allsidiga forsknings- och som

skall samtliga åtgärderinnehålla såväl översiktProgrammet över somen
kan bli behövliga de åtgärder bli vidtagna inom ensom ange som avses
tidrymd minst tredje år skall sändas in tillår. Vart programmetom sex
regeringen fir granskas och utvärderas.att

Reaktorinnehavama också skyldiga bära de kostnaderär att som
har betala årlig avgift till Bestämmelserstaten samt att staten. omen

detta finns i finansiering framtida utgifterspeciell lag, lagenen om av
för kämbränsleanvänt m.m.

denna bakgrund och i enlighet med lagen innehar reaktorinne-Mot
bolaghavama särskilt bolag för hanteringen dessa frågor. Dettaett av

Svensk Kärnbränslehantering SKB. har i uppdragAB, Bolagetär att
för hanteringplanera, bygga, och driva och anläggningaräga system

och radioaktivtoskadliggörande kärnbränsle och avfall.använtav

säker avveckling och anläggningar.En rivning av

Om tillstånd återkallas eller tillståndstiden går reaktorägarenärett ut,
ansvarig for säker hantering och förvaring allt kämbränsleanvänten av
och radioaktivt avfall. detta fullständigt klart stadgas detFör göraatt
direkt i lagen.

Tillsyn och insynallmänhetens

Tillsyn

finns två Sverige inom kämteknikområdet.Det myndigheter i De är
Statens och strålskyddsinstitut SSI.kärnkraftinspektion SKI Statens
Tillsynen regeringen,kärnteknisk verksamhet uppdelad mellanöver är
SKI och SSI.

Regeringen meddelar tillstånd för kärntekniska anläggningarstörre
såsom bränslefabriker och for kämavfall.lager
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verksamhetkämteknisklagenmedenlighetitillsynSKI utövar om
enligt lagen.utfärdatsharenligt villkorsamt som

SSI.strålskyddslagenenligt utövasTillsyn av
till någotkänna argumentenintressedet kan attEftersom omavvara

frånstyckeföljandeförtjänarstället förimyndighetertvåhaför att en
citeras.1984regeringspropositionen att

garanti försäkrare atttillsynsorganisation kandubbelEn vara en
tillsynsmyn-tvågångPâuppmärksammadeblirproblemen samma
samordningochsamarbetepåkravställerområdepå dettadigheter stora

myndigheternasbådadeomfattningvissdärvid iAttverksamheten.av
sådanoundvikligt. En över-varandraigår inverksamhet varasynes

fårnackdel ochtillalltid accepterasintedockbehöverlappning vara
denkaraktärutformning och närasamttill lagensmed hänsyn samman-

måstestrålskyddsfrågor göras.ochsäkerhets-vägning somav

Allmänhetens insyn

ochiinsynallmänhetenviktigtmycketbedömts attharDet gesom
verksamhet.kämtekniskinformation om

statligatvådeallmänheteninformation tillGrundläggande ges av
SSI.ochSKImyndigheterna

detbelägnaanläggningar ärkämtekniska ärdärkommunerI större
dettainformation. Förkvalificeradinnevånarnaviktigtsärskilt att ges

säkerhetsnämnder.lokalas.k.inrättatskommuneri dessaändamål har
anläggningkämteknisk ärfdrtillståndinnehar störreDen ensom

vidstrålskyddochsäkerhetmedi arbetetinsynnämndenskyldig att ge
nämnden,på begäranskall,Tillståndshavarenanläggningen. av

nämndenlåtaochtillgängliga faktaupplysningarnämndenlämna om
handlingar,tillgängligadelta av

och platser.anläggningartilltillträdenämndenlämna

strålskydds-ochsäkerhets-iinsynskaffa sigfunktionNämndens är att
viktigtdärförDet attdetta.allmänheten äroch informerafrågor om
föreskrivaellerföreskrifterutfärdaskallintenämndenframhålla att

anläggningar.kämtekniskaföråtgärderandrasäkerhetshöjande eller
tillsynsmyndigheterna.påuteslutandeliggerfunktionerDessa
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Övriga2.2.4 bestämmelser

Kämtekniklagen innehåller bestämmelseräven inspektioner, skyddom
olovlig befattning med kärnämnenmot safeguards, strañbestämmelser

m.m.

Den som

bedriver kämteknisk verksamhet tillstånd,utan
åsidosätter villkor eller föreskrifter meddelats med stöd lagensom av

döms till böter eller fängelse i högst två år.
Om brottet dömsär till fängelseatt i minstgrovtanse som sex

månader och högst fyra år.
Å andra sidan skall dömas till brottet är attansvar om anse som

ringa.
Vid bedömningen brott skallett är särskiltatt grovtom anse som

beaktas brottet eller produkterämnen särskilt farligtavsett slagom av
eller brottet på särskilt farligsätt Slutligenannat måsteom natur.var av
framhållas lagen kämteknisk verksamhetatt inte innehåller någotom

skadeståndsansvar vid atomskada. Detta regleras i stället iom en
särskild lag skadeståndsansvar vid atomolycka, trädde i kraftom som
år 1968. Sverige bundet Pariskonventionenär inom detta områdeav

Tilläggskonventionen i Brysselsamt och den svenska lagenav är
anpassad till dessa överenskommelser.

2.2.5 Kämteknikförordningen

Kämteknikförordningen innehåller detaljerade bestämmelser om
definitioner, ansökan tillstånd, undersökningar, och inspek-testerom
tioner. Ansökningar tillstånd behandlas SKI eller, det gällerom av om
strålskydd, SSI. Som tidigare detnämnts lämnarär regeringenav som
tillstånd till kärntekniskastörre anläggningar. Kämteknikförordningen
pekar också SKI tillsynsmyndighet enligtut lagen.som

Inom sina respektive kompetens- och ansvarsområden delar SKI och
SSI för tillsyn inom områdena reaktorsäkerhetansvaret och hanteringen

kämavfall.av
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tillstånd förvärva,frågorSKIförordningenEnligt attprövar om
medbefattningpåellerbearbetaöverlåta, hantera, sättinneha, taannat

riket införatilleller

innehålletingår,vari sådantföreninganrikat eller avomuranuran
kg,överstiger 5inte235isotopen uran

i förening,ingåendeform elleri233kg isotopenhögst 5 renuranav
förening,ingående iellerplutonium i formkghögst 5 ren

naturligt ellervariföreningeller utarmatnaturligt eller utarmat uran
ingår, elleruran

ingår.toriumförening varitorium eller

medbehövsföreskriftervillkor ellervadha hört SSIEfter att somavser
tillståndfrågorSKIstrålskyddet,till transporterahänsyn attprövar om

kärnavfallsådantellertransitera kärnämnenlandeteller somgenom
upparbetning.frånhögaktivt avfallutgör

SKI, iha hörtSSI, efternormaltbeslutarförordningenEnligt att
frågor om

påelleröverlåta,inneha, sätttillstånd förvärva, annattransporteraatt
Sverige förafrånin ellertill Sverige föramed ellerbefattning utta

inte gällerom detkämavfallSverige transiteraeller genom
upparbetning,frånavfallhögaktivt

föranläggningardrivainneha ellertillstånd uppföra,frågor attom
förutsättningunderlågaktivt kärnavfall,markdeponering attav

överstiger vissaavfallet inteaktiviteten från gränser.

svenskibestämmelserGrundläggande2.3

strålskyddlagstiftning om

hovrättsrådAv Kent Jönsson.

Inledning2.3.1

deltilljuli 1988. Lageni kraft den 1Strålskyddslagen trädde är stor
skyddamed lagensamarbete. Syftetinternationellt ärresultatet attav

bedriverstrålning. Denfarligoch miljömänniskor, djur mot som
och iakttaåtgärderskall vidta deförekommerstrålningverksamhet där

strål-upprätthållaochkontrollerabehövs,försiktighetsmåttde som
ochochanordningartekniskaunderhållaväl mät-skyddet samt
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strålskyddsutrustning ianvänds verksamheten. Han ocksåsom ansvarar
för säker hantering det radioaktiva avfallet.en av

tillämpligLagen på såväl strålning från kämteknisk verksamhetär
farlig strålning från andra källor. Strålskyddslagen sålundaärsom en

allmän skyddslag och täcker alla aktiviteter strålning. Såvittrörsom
gäller kämtekniska anläggningar tillämpas strålskyddslagen i nära
anslutning till kämtekniklagen.

Regeringen eller SSI kan, så länge det inte kommer i strid med syftet
med lagen, föreskriva undantag från lagen eller från vissa bestämmelser
i lagen gäller radioaktiva eller tekniska anordningarämnensom som
kan alstra strålning. Sålunda det möjligt tillstånds- ochär att anpassa
tillsynsförfarandena till farligheten hos den individuella strålkällan.

Regeringen och SSI kan också utfärda de ytterligare bestämmelser
behövs för skydd eller kontroll strålning i de avseendenmotsom av

i lagen. Strålskyddsförordningen se avsnitt 2.3.5 och desom avses
särskilda föreskrifter utfärdas SSI innehåller detaljeradesom av
bestämmelser i frågor gäller definitioner, import och exportsom av
utrustning och material m.m.

2.3.2 Allmänna skyldigheter

Lagen tillämplig på såväl joniserande icke-joniserande strålning.är som
Joniserande strålning definieras gammastrålning, röntgenstrålning,som
partikelstrålning eller strålning med liknande effekt. Icke-joni-annan
serande strålning definieras optisk strålning, radiofrekvent strålning,som
lågfrekventa elektriska och magnetiska fält ultraljud ellersamt annan
strålning med liknande effekt.

Den bedriver verksamhet med strålning skall, med hänsyn tillsom
verksamhetens och de förhållanden under vilka den bedrivs,art

vidta de åtgärder och iaktta de försiktighetsmått behövs för attsom
hindra eller motverka skada på människor, djur och miljö,
kontrollera och upprätthålla strålskyddet på den plats och i den lokal
och övriga där strålning förekommer,utrymmen
väl underhålla tekniska anordningar och strålskydds-mät-samt
utrustning används i verksamheten.som

Han också för de sysselsatta i verksamheten har godärattsvarar som
kännedom de förhållanden, villkor och föreskrifter under vilkaom
verksamheten bedrivs, informerasde de risker kanatt om som vara
förenade med verksamheten och de har den utbildning behövs.att som
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joniserandemedi arbetesysselsättasskallellersysselsattaDe ärsom
läkarundersökningdensigunderkastaskyldigastrålning somattär

vidskadarisk försärskildskulle löpadebedömaförbehövs att om
genomgått sådandenEndaststrålning.joniserandeexponering for som

strålning.joniserandemedarbeteisysselsättasläkarundersökning får

avfallRadioaktivt2.3.3

sådanviktig delmycketavfallradioaktivtHantering är avenav
eller harbedriver,Denförekommer.strålningdärverksamhet som

radioaktivadetförstrålningmedverksamhet attbedrivit ansvarar
tillfreds-påi slutförvar ärsätteller placerashanteras ettavfallet som

strålkällorkasseradeförgällerstrålskyddssynpunkt. Sammaställande ur
hand på deni förstaliggerverksamhet. Ansvareti sådananväntssom

verksamheten.bedriversomperson
ellerregeringenfårstrålskyddssynpunkt,nödvändigtOm det är ur
medverksamhetbedriviteller harbedriverdenföreskrivaSSI att som

verksamhetfrån dennaavfalletradioaktivaför detstrålning attansvarar
angivetsärskiltpå sätt.i slutförvarplacerasellerhanterasskall ett

innebärmateriallågaktivtpå mycketlagenTillämpningen av
från lagensundantagföreskrivadärförSSI fårfrågor.särskilda

material.sådanti frågatillämpning om
frånstrålningtillämplig påocksålagenredanSom ärnämnts,

kårnteknik-anslutning tillioch tillämpasverksamhetkåmteknisk nära
hanteringbestämmelserinnehåller viktigaKärntekniklagenlagen. avom

kämavfall,anläggningar använtkåmtekniskaavfall frånradioaktivt
material.sådantslutförvaringkärnbränsle samt av

tillsynTillstånd och2.3.4

tillstånd krävs förEtt att

upplåta,överlåta,saluföra,landet införa,tillverka, till transportera,
radioaktivtanvändainneha eller ämne,förvärva, ett

förvärva,upplåta,överlåta,saluföra,införa,landettillverka, till
anordningtekniskunderhållaellerinstalleraanvända,inneha, somen

delsådanellerstrålningjoniserandesändaavseddochkan utattär
strålnings-frånbetydelseväsentliganordningen är avsomav

synpunkt,
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tillverka, till landet införa, saluföra andra tekniska anordningaretc.
sådana 2 och kan alstraän i joniserande strålningsom avses som

och för vilka regeringen eller SSI föreskrivit krav på tillstånd.

l frågor gäller tillstånd enligt lagen beslutar regeringen och SSI. Ettsom
tillstånd enligt lagen får återkallas vissa föreskrifter eller villkor iom
något väsentligt avseende inte har iakttagits eller idet fallannatom
finns synnerliga skäl.

Som redan lagen möjlighetnämnts tillstånds- ochattger anpassa
tillsynsprocedurema till den radioaktiva källans farlighetsgrad och
behovet adekvat kompetens. Lagen medger standardiseratettav
tillståndsförfarande inom områden där utvecklingen resulterat i
standardiserad utrustning och där riskerna välkända. Regeringen ochär
SSI får nämligen föreskrifter meddela tillstånd enligt lagen förgenom
sjukvårdshuvudmän, vissa yrkesgrupper eller vissa vårdinrättningar,
institutioner eller företag. Den individuella tillståndsgivningen samt
tillsynsresursema kan sålunda riktas strålningsområden medmot
särskilda problem svåra beräkna. Lagen innehållerär att ävensom
bestämmelser inspektioner, straff etc.om

Den bedriver sådan verksamhet i lagen skall, påsom som avses
begäran tillsynsmyndigheten SSI,av

lämna myndigheten de upplysningar och tillhandahålla de handlingar
behövs för tillsynen,som

myndigheten tillträde till den anläggning eller plats där verksam-ge
heten bedrivs, för undersökningar och i den omfattningprover, som
behövs för tillsynen. För betalas inte ersättning.uttaget prov

Polismyndigheten skall lämna det biträde behövs tillsynen.försom

Den med uppsåt eller oaktsamhetsom av

bedriver verksamhet med strålning tillstånd, där tillstånd behövs,utan
bryter vissa föreskrifter eller villkormot

döms till böter eller fängelse i högst två år.
Till enligt lagen döms inte för gämingen kanansvar om ansvar

ådömas enligt brottsbalken eller enligt lagen straff förom varu-
smuggling. Till döms inte heller i ringa fall.ansvar
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Strålskyddsförordningen2.3.5

förvaltnings-centralstrålskyddsförordningen det SSIEnligt ärär som
detaljeradeinnehållerstrålskyddsområdet. Förordningenmyndighet inom

i själva lagen. Detgrundläggande regleri enlighet medbestämmelser
ifrågatillämpligai lagen intevissa bestämmelserstadgas bl.a. äratt om

tekniskifrågaradioaktivitetmaterial med mycket låg utrust-samt om
strålning.ning endast avger svagsom

huvudsakligaTillsynsmyndighetemas2.4

uppgifter

sekretariat.sammanställd kommitténsRedogörelse av

strålskyddsinstitut SSISKI och StatenskämkraftinspektionStatens
allmänhetensregeringens ochför påhar att,gemensamt ansvaret

vadsittsäkerställa tillståndshavamalöpandeuppdrag, taratt ansvar
säkerhet och strålskydd.sörja förgäller att

nödvändigt forSSIsamarbete mellan SKI ochEtt är attnära
SKIs och SSIsi sådana ärenden därsamordningsäkerställa goden

ansvarsområde gällerSKIstill varandra.ansvarsområden nära gränsar
kämtekniska anlägg-konstruktion och drift detillsyn säkeröver aven

SSI har ställadenna tillsyn de kravutgångspunkt forningarna. En är att
människor, djur ochskyddaskadlig strålning i syftepå skydd attmot

särskilt beaktasin tillsynsverksamhetmyndigheterna skall imiljön. Båda
kärnkraftsolycka.allvarligsvåra följdernade mycket enav

kämkrañinspektion SKI2.4.1 Statens

1988:523 medframgår förordningenuppgifterSKIs nuvarande av
1995:1549.kärnkraftinspektion ändradinstruktion för Statens senast

uppgiftförvaltningsmyndighet medenligt centralSKI §l attär
delskämteknisk verksamhet,övervaka dels säkerheten vid genom-

bl.a.det föroch utveckling ochförandet den forskning programav
kämteknisk198423och lagensådana frågor i ll 12 omsom avses

påfmansieringsfrågorvissaskall SKI handläggaverksamhet. Dessutom
kämavfallsområdet.
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I preciseras2 § uppgifterna SKI skall särskiltnärmare.

följa utvecklingen på kämenergiområdet, i synnerhet beträffande-
säkerhetsfrågor,
utreda frågor och initiativ till åtgärder för höja säkerhetenta attom-
hos kämtekniska anläggningar,
följa utvecklingen i fråga metoder for hantering och slutförvaringom-

kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta föranvänt samtav
avställning och rivning kärntekniska anläggningar,av

initiativ till sådan forskning och utveckling dels säker-ta rörsom-
heten hos kärnkraftverk och andra kämtekniska anläggningar dels
säkerheten vid kämämne eller kärnavfall delsoch säker-transport av
heten hos sådana metoder hanteringfor och förvaring av

kärnbränsle och kämavfall används eller kan kommaanvänt attsom
användas och metoder för avställning och rivning reaktor-av
anläggningar, i den mån inte någon myndighet har sådanaannan
uppgifter, i övrigt initiativ till sådan forskning behövssamt ta som
for inspektionen skall kunna fullgöra sina åligganden,att
aktivt bidra till allmänheten insyn i och information detatt ge om-
arbete på kärnsäkerhets- och kämavfallsområdet bedrivs isom
landet,
ha hand sådana uppgifter med avseende på kontroll käm-om av-

följer Sveriges internationella åtaganden eller i övrigtämnen som av
påkallade från allmän synpunkt,är

ha beredskap för teknisk rådgivning till myndigheter ansvariga för-
befolkningsskyddet, olycka i kämteknisk verksamhet inträffarom en
inom eller landet, ochutom
besluta användningen avgiftsmedel enligt 1992:1537lagenom av-

finansiering framtida utgifter för kärnbränsle ochanväntom av m.m.
lagen 1988: 1597 finansiering hanteringen visst radioaktivtom av av
avfall regeringen skall fatta sådant beslut.närutom ettm.m.,

För detaljerad redogörelse för SKIs uppgifter och mål hänvisasen mer
till kapitel
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2.4.2 Statens strålskyddsinstitut SSI

SSIs nuvarande uppgifter framgår förordningen 1988:295 medav
instruktion för Statens strålskyddsinstitut ändrad 1993:274.senast

SSI enligt l § central förvaltningsmyndighetär för frågor skyddom
människor, djur miljöoch skadlig verkan joniserande ochmotav av

icke-joniserande strålning.

SSIs uppgifter preciseras i SSI2 skall särskiltnärmare

skaffa sig kännedom de risker förenade medärnoggrann om som-
strålning och med uppmärksamhet följa utvecklingen inom de
biologiska strålningsverkningamas och strålningsfysikens områden,
ha centralt samordnande för målinriktad strålskydds-ett ansvar-
forskning,
bedriva målinriktat forsknings- och utvecklingsarbete inomett-
strålskyddsområdet,
.främja tillkomsten och upprätthållande internationella påav normer-
strålskyddsområdet,

samordnande för olika strålskyddsintressen i landet ochvara organ-
därvid samverka med myndigheter och sammanslutningar som
sysslar med strålskyddsfrågor,
sprida upplysningar strålskyddet strålning och desssamtom om om-
egenskaper och användningsområden,
ha beredskap för rådgivning till de myndigheter ansvariga förärsom-
befolkningsskyddet och räddningstjänsten, dels i fråga detom
strålskydd behövs olycka i kämteknisk verksamhetsom om en
inträffar inom eller landet, dels i fråga sanering efterutom om
utsläpp radioaktiva ämnen,av

för den långsiktiga uppföljningen sanering efter utsläppansvara av-
radioaktiva ämnen,av

tillhandahålla underlag för tillämpningen inom institutets ansvars--
område plan- och bygglagen l987:l0 och lagen l987:l2av om
hushållning med naturresurser m.m.

Sålunda tillsyn inom det kämenergiområdetär endast SSIs mångaen av
uppgifter.

SSI har omfattande kontakter mångamed olika organisationer och
myndigheter, såväl inom landet intemationellt. SSI deltarsom exem-
pelvis aktivt i arbetet inom Internationella strålskyddskommissionen
ICRP, FNs vetenskapliga strålningskommitté UNSCEAR och FNs
Inter- nationella Atomenergiorgan IAEA i Wien. SSI har i många års



1996:74tillsyn... SOULagstiftning34 m.m. om

forsknings- ochexempelvisaktiviteter inommedverkat i EUstid
rad andramedSSISverige samarbetartransportområdena. Inom en
viktigastedenSKIkämenergiområdetmyndigheter. Inom utgör

frågorockså i olikaSSIsamarbetardärutöversamarbetspartnem, men
Naturvårdsverket.Boverket ochexempelvismed

målochuppgifterför SSIsredogörelsedetaljeradFör en mer
kapitelhänvisas till
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3 Tillsynsmyndigheterna för

verksamhetskämteknisk

3.1 Lagstiftning och övrigt regelverk
för SKIs tillsynsverksamhet

Bidrag från SKI.

3.1.1 Lagar, förordningar och regeringsbeslut

Den rättsliga grunden för SKIs verksamhet finns i rättsakter olikaav
slag lagar, förordningar, regeringens årliga anslagsbeslut, samt-
särskilda regeringsbeslut inklusive beslut tillstånd till kämtekniskom
verksamhet. Genom förordningar och särskilda beslut delegerar
regeringen till SKI vissa delar den normgivningsmakt och be-av
slutsbefogenhet lagstiftning tilldelats riksdagen.som genom av

Säkerhetsfrågoma regleras i eller med stöd års1984 lagav om
kämteknisk verksamhet. Därtill ansluter sig förordningen kam-om
teknisk verksamhet och SKIs uppgifter i SKIs instruktion samt,anges
under de åren, i de årliga regleringsbreven sesenaste avsnitt 3.1.3
nedan.

centralaDe stadgandena i lagen kämteknisk verksamhet innehållerom
följande:

5 Framställningen har ursprungligen författats engelska och tjänatpå som
orientering översättningenför kommitténs internationella ledamöter. till
svenska har granskats avsnittSKI 3.l-3.3 och 3.5.1 SSI avsnitt 3.4,av resp.

och3.5.2 3.6.
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lagen krävsdefinitionen ienligtverksamhetkämteknisk ettFör-
myndighetellerregeringenTillståndtillstånd. somavges av

5§.bestämmerregeringen
uppställaskansäkerhetentill närmed hänsynbehövsvillkorDe som-

giltighetstid 8§.tillståndetseller undertillståndett ges
deforkämteknisk verksamhettilltillståndhar attDen svararsom-

behövsvidtasåtgärder som
förhållandendeochverksamhetenstillmed hänsynför artatt

säkerheten,bedrivs upprätthållaunder vilka den
verksamhetenislutförvaraochsäkert hanterapåför sättettatt

kärngängdäri uppkommetellerkämavfalluppkommet som
ochanvänds påinte nytt,

vilkaanläggningar ioch rivaavvecklasäkertför på sättatt ett
l0§.bedrivasskallverksamhet inte längre

ellerde villkorochlagenefterlevnadentillsynenFör över avav-
myndighetlagenmed stödmeddelatsföreskrifter somsvararavsom

l6§regeringen bestämmer

bemyndigadesträdde i kraft 1993ändring lagenFörst somen avgenom
i lagregeringen bestämmer,myndighetregeringen, eller den attsom

måsteTidigare4§.säkerhetsföreskriftergällandegenerelltutfärda
individuellai formutfärdasformelltsäkerhetsföreskriftersådana av

anläggning.kämteknisktillståndsvillkor för varje

säkerhetenangåenderegelverket3.1.2 Närmare om
kämavfalls-ochkämkraftsreaktorervid

anläggningar

tillståndsgivning ochförSäkerhetsredovisningen grundsom
myndighetstillsyn reaktorerav

ägdedenupprätthållasuppnås ochsäkerhetsnivå skulleDen somavsom
påi tillståndsprocessenursprungligenbestämdeskärnkraftsreaktoren

vis.följande
drivainneha ochuppföra,ursprungliga tillståndenDe att en

regeringstillståndbeviljades regeringen. Dessakärnkraftsreaktor av
förkonstruktionsprocessentidigt skedebeviljades iochsöktes ett av

tämligen allmänpåföljaktligentillstånd byggdereaktorn. Dessa en
föreskrevtillståndsbeslutvarjebeskrivning reaktorn. Iteknisk av

föreslagitsvilka hadeuppfyllas,villkor måsteantalregeringen ettatt av
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dåvarande Delegationen för atomenergifrågor, SKIs föregångareden
tillståndsvillkor innebartillsynsmyndighet. blandDessa attannatsom en

preliminär säkerhetsrapport PSAR skulle in till och godkännasges av
tillsynsmyndigheten innan omfattande konstruktionsarbetenmer
påbörjades, FSARslutlig säkerhetsrapport och förslag tillsamt att en
detaljerade säkerhetstekniska föreskrifter STF skulle in till ochges
godkännas tillsynsmyndigheten innan driften startades. Med avseendeav
på strukturen på och innehållet i PSAR-, FSAR- och STF -dokumenten

riktlinjer.utfärdade tillsynsmyndigheten allmänna Referenser gjordes till
USNRC IOCFRSO-dokumenten, tillgängliga.efter hand dessa blevsom
Hänvisning till dessa dokument gjordes också i dåvarande Delegationens

atomenergifrågor rekommendationer till regeringen bevilja deför att
ursprungliga tillstånden.

PSAR-, FSAR- och STF-dokumenten granskades SKI och dessav
föregångare, med biträde konsulter, säkerställa deförexterna att attav
grundläggande säkerhetsprincipema och -kriterierna, såsom djup-
försvarsprincipen, uppfylldes anläggningens säkerhetsnivåsamt attav
skulle så hög skäligen Gransknings-kunde åstadkommas.vara som

innefattade djupgående tekniska diskussioner mellan SKIs ochprocessen
sökandens med avseende på antal olika säkerhetsfrågor.experter ett

Genom denna procedur för tillståndsgivning, blev FSAR- och
STF-dokumenten, efter godkännande från SKI och dess föregångare,
rättsligt bindande reaktors tekniskadokument reglerade respektivesom
utformning, driftsgränser och driftvillkor, vilka tillsammans ofta kom att
kallas godkänd säkerhetsredovisning för reaktom. godkändaDenna
säkerhetsredovisning kan definiera den lägsta säkerhetsnivåanses
tillståndshavaren förbundit sig upprätthålla villkor föratt ettsom
tillståndet få driva reaktorn. godkända säkerhetsredovisningenDenatt

således också för myndighetstillsynen. Förändringargrundenutgör av
säkerhetsrelaterade och de säkerhetstekniska föreskrifterna,system, av
kräver godkännande från SKIs sida i varje enskilt fall. Uppdaterade
exemplar FSAR- och STF -dokumentation arkiveras såväl vidav
anläggningen hos SKI.som

Ytterligare tillståndsvillkor föreskrivs utifrånSKI efter hand,av
nationella internationellaoch driftserfarenheter och forsknings-nya
resultat. Sådana tillståndsvillkor kan antingen gälla tills vidare utan
tidsbegränsning eller gälla under tidsperiod, tillbegränsaden som
exempel kontrollkrav i avvaktan på utbyte delarsträngare av som
konstaterats under tilltagande försvagning. kan gälla förDevara
antingen endast viss reaktor eller för reaktorer. samtligaIen en grupp
fall utfärdas sådana kompletterande tillståndsvillkor i form särskiltettav
beslut riktat till enskild tillståndshavare. SKIs interna forvarje process
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redovisas i avsnitttillståndsvillkorsådana kompletterandeutfärdandet av
nedan.3.2.1

Även tillståndsvillkor byggersak identiskafinns antal idet ettom
individuellasåledes på tolvkärnkraftreaktoremamyndighetstillsynen av

varje reaktor.bestämmelser fördokument meduppsättningar en-
iforskningsreaktoremauppsättningar tillämpas förMotsvarande

CLAB ochkämbränsleStudsvik, det centrala lagret för använt - -
bränslefabrik.ABB-Atoms

"systemsynsättet"kärnavfallsanläggningarTillståndsgivning för -

och tillfälligbehandlinganläggningar forTillståndsgivningen for
kämkraftsreaktorema följeranslutning tillkärnavfall iförvaring av

reaktorema ibeskrivs förprocedur denallmänna somsomsamma
behandlingsanläggningar ingårvissaavsnitt. Tillstånd förovanstående

andra harreaktortillstånden, under deti delar själva attseparata av
avfallsbehandlings-tillståndsgivningen förtillstånd. Vidseparata

varitgranskningsprocesshuvudsyfte för SKIsanläggningar har attett
kemiskafysiska ochavfallskollina har desäkerställa de framställdaatt

Kriterierna försäker slutförvaring.krävs föregenskaper som en
säkerhetsanalysen för denhämtas frånutvärdering sådana egenskaperav

kollina. kallasskall användas för Dettaslutförvaringsanläggning som
tillståndsgivning föravseendeibland systemtänkandeför samlat

slutförvaringsanläggningar.avfallsbehandlings- och
och driva slutförvaret föruppföra, innehaRegeringens tillstånd att

med säkerhets-på omfattande PSAR,reaktoravfall SFR byggde enen
och SSI. LiksomSKIin SKB och granskadesanalys, avsom gavs av

medgivanden för drift efterbemyndigatför reaktorema SKI attvar ge
Driftsmedgivandetoch STF.ingivande och granskning FSARav

granskning SKI, och SSIbeviljades efter omfattande avgemensamen
granskadesuppförts. SäkerhetsanalysenSFR sådant det hadeav

fysiskalångsiktigaidentifiera och utvärdera sådanaingående, i syfte att
läckageanläggningen, vilka kunde medförakemiska vidoch processer

med avseendeomgivningen, dra slutsatserradioaktivitet till attsamtav
avfallskollina. Driftsmed-önskvärda egenskaper hospå nödvändiga och

säkerhetsredo-granskningbygger således pågivandet för SFR aven
bifogas medgi-tillståndsvillkorvisningen, vilken i deutmynnar som

följande huvudkomponenter:medgivandetvandet, där utgörs av
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slutlig säkerhetsrapport FSAR beskriver SFRs tekniskaen som-
utformning de avfall skall deponeras isamt anlägg-typer av som
ningens olika därtill hörande säkerhetsanalys,utrymmen, samt en

med avseende på det totalagräns aktivitetsinnehållet i SFR,en samt-
lägre för totalt innehållgräns långlivade nuklider, enligten av

antagandena i säkerhetsanalysen,
STF och ytterligare tillståndsvillkor reglerar hanteringssäkerhet,som-
joumalföring innehåll, incidentrapportering, kvalitetssäkring etc.,av

tillståndsvillkor sprecificerarett endast avfallskollin iattsom-
utföranden godkänts SKI och SSI får slutförvaras i SFR-an-som av
läggningen.

De grundläggande acceptanskriterier SKI och SSI använde, dåsom
medgivandet for drift SFR normalt förväntat läckageattav gavs, var av
radioaktiva skulle leda tillämnen doser till den exponerademest

väl under ICRP:s och vidare sannolikhetengränser, förgruppen att
kombinationer händelser och kunde upphov tillav processer som ge
högre doser skulle låg. Den riskprofil SFR medför avvikervara som -
med andra ord inte väsentligt från den riskproñl orsakas lokalasom av-
koncentrationer naturlig aktivitet, radon i brunnar. Tidsperspek-t.ex.av
tiv på flera år beaktades.tusen

tillståndsgivningFör avseende de olika avfallskollintyper av som
skall deponeras i SFR införde SKI och SSI procedur,en gemensam
vilken definierades och meddelades berörda det så kalladegenom
MAAS-dokumentet. Hittills har tillstånd beviljats för trettio olikaänmer
avfallskollin i enlighet med denna procedur.

Tillståndsgivningen med avseende på den framtida slutforvarings-
anläggningen for bränsle, och tillhörandeanvänt inkapslingsanläggning,
förväntas följa linjer. I regeringsbeslut i maj 1995, avseendeettsamma
granskningen SKB:s för forskning, utveckling och demon-av program
stration FUD, vad beträffar kämbränslecykelns slutsteg, har regeringen
givit vissa generella riktlinjer och rekommendationer för tillstånds-
givningsprocessen. Trots dessa riktlinjer inte har rättsligatt status som
regeringsföreskrifter, så bekräftar de bland det "systemsynsätt"annat

omnämndessom ovan.
Preliminära riktlinjer och kriterier för tillståndsgivning för slutför-

varingsanläggningar för bränsle och högaktivtanvänt avfall har
publicerats i diskussionspromemoria från de nordiskaen gemensam
säkerhets- och strålskyddsmyndighetema. Vissa specifika rekom-mer
mendationer från SKI, med avseende på strukturen på och innehållet i
den säkerhetsanalys skall in tillsammans med tillståndsansökan,som ges
återfinns i SKIs med anledning kärnkraftsindustrins s.k.rapporter av
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bakgrunds-viktigtdokumentennämndaDe utgörFUD-program. ett
framtida anlägg-avseendeSKI-föreskriftemaplaneradematerial för de

och högaktivtbränsleslutförvaringochhanteringningar for använtav
nedan.avfall se

kämkrafts-rivningavveckling ochsäkerföroch metoderPlaner av
§§l0-12,verksamhetkärntekniskenligtskall, Lagreaktorema om

redovisningargranskning. Dessaförtredje årSKItillöverlämnas vart
nedan.avsnitt 3.2.1seFUD-planingår i SKB:s

Tillståndsgivning för transporter

kämavfallochkärnämneinnefattar utgörVerksamhet transport avsom
enligttillstånd Lagsåledeskräververksamhet ochkärnteknisk ett om

kärnteknisk verksam-FörordningenEnligtverksamhet.kärnteknisk om
tillstånd. Försådanautfärdabefogenhetoch SSIhar SKIhet att

kämavfall utomSKI.tillstånd Försådanabeviljaskärnämnen av
föreskrifterocksåinnehållerFörordningenSSI.beviljas dehögaktivt av

degällerTillståndskravettvå myndigheterna.desamråd mellanom
ochförsändelser,sådanaforavsändare ellerföretag mottagareutgörsom

självaförföretaginte de transporterna.som svarar
i formutfärdasformelltvilkaFöreskrifter för transporter, av
utfärdadestillståndshavare,för allatillståndsvillkor är gemensammasom

tillståndsvillkormed dessahuvudsakliga syftet ärSKI år 1986. Detav
tillståndshavamasäkerställaochansvarsfördelningenklargöra attattatt

på sådantbemannadochutformad, leddorganisation etthar ärsomen
syfteEttoch utföraförberedakan planera, annatden transporter.sätt att

tillämpliga förgenerelltkravrapportrutiner,klarlägga ärär att som
fysiskthaveriberedskap ochkämavfall t.ex.ochhantering kärnämneav

utfärdadeolikadetransportbestämmelser för transportsättenskydd samt
nedan.farligt gods sestöd Transportmed Lag avomav

tillämpligtsäkerhetkrav påtillgodoseför ävenSystemsynsättet äratt
fråntagitskärnbränsle,transportverksamhet. Använtpå utsom

specialfartygetmedtill CLABkämkraftsreaktorema, transporteras
utrustningoch denbränsletanvändaför detbehållarnaSigyn. Fartyget,

planerandet,lossningsplatsema,lastnings- ochpåanvänds samtsom
transportverksamhetema,själva utgörutförandetförberedandet och av

ochutformatsSystemet,transportsystem.ettsammantaget som
granskats ochhartillståndshavare,i egenskapSKBkontrolleras avav

uppdateringochunderhållfinns förRutinerSKI.godkänts avav
det.myndighetstillsynenliksom förerfarenhetsbasis,påsystemet av
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anpassning, förvederbörligmedtillämpas,Samma transpor-system
och SSISKItill SFR.reaktoranläggningarfrånkärnavfallterna av

myndighetstillsynenaspekterpå allamed avseendesamarbetar nära av
funktioner.med tvådetta transportsystemav

publika-påbyggerbestämmelserna,transportsättsspeciñkaDe som
ofSafe‘Regulations for the TransportSafety Seriesi IAEAtion 6nr.

behövs fördetaljerade kravdeMaterial‘, attRadioactive somanger
flyg-,sjö-,finns förföreskriftertransportsäkerhet. Skildatrygga

med stöd Lagutfärdatsoch de haroch jämvägstransporterlandsvägs- av
godsfarligtomfattarbestämmelserfarligt gods. Dessatransport avom
klassVad dennaradioaktivt material.klassklasser, där 7alla avserav

särskilt medmyndighet;SSI behörigSKIsåvälbeträffar utgör som
transportgod-ochkolliprototypcertifikatutfärdandeavseende på av

avseendekollin/transporterbehörig myndighet förkännanden. SKI är
gäller andrafunktion vadSSI för dennakärnämne, under det att svarar

kollin/transporter.
föreskrifteruppsättningamatvåi derapporteringskravenTill följd av

informationinavsändamarespektive SSI måsteutfärdade SKI geav
radioaktivtkollin medgällermyndigheterna vadtill bägge transporter av

myndighetstillsynenlänkasPåmaterial. detta transportsystemensätt av
avfallshanteringssystemenoch nära samman.

föreskrifterFramtagningen generellaav

utfärdabemyndigandetformelladetnämndesSom attovan gavs
verksamhet, SKIkämtekniskenligtföreskrifter, Laggenerella om

harbefogenhettillämpning dennaMedbörjan 1993.först i nyaavav
anordningar imekaniskagenerell föreskriftutfärdatSKI hittills omen

1994:1.SKI FSkämtekniska anläggningar
formellt SKIbestämmelserutfärdades gemensammaårFöre 1993 av

kärntekniskadetillämpliga förtillståndsvillkorseparata envar avsom
utfärdatsalltsåföreskrifterSådana gemensammaanläggningarna. som

tillståndshavarenbindande förlikatillståndsvillkor, är somsom
stödgenomdrivas medföreskrifter och kangenerella sammaav

SKI haroch 25.verksamhet §§ 22kämtekniskibestämmelser Lag om
påmed avseendeföreskrifter blandgemensammautfärdat sådana annat

sköterpersonalhos denkompetenskvalitetssäkring, utbildning och som
och kämav-kärnämnekämkraftsreaktorer,drift samt transporter avav

och så kalladefysiskt skyddföreskrifterAndra gemensammafall. rör
spridningförhindrakärnämne förkontrollsafeguards d.v.s att avav

utsläpps-beslutregeringensutfärdadeskärnvapen. Dessutom om
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reducerande åtgärder i händelse allvarliga olyckor formelltav som
tillståndsvillkor.separata

Observera många stadgandena i de generella eller gemen-att av
samma föreskrifterna syftar till tillståndshavamasnärmareatt ange
skyldigheter enligt ilO§ l Lag kämteknisk verksamhet, d.v.s.avsn. om

vidtaga de åtgärder behövs för upprätthålla säkerheten.att attsom
Observera också i detta sammanhang det i de särskilda kommen-att

till lagen, ingåri den proposition riksdagen,tarerna antogssom som av
klart tillståndshavaren skulle skyldig vidtagaatt attangavs vara
behövliga åtgärder för upprätthålla säkerheten, sig dessaatt vare
åtgärder föreskrevs i tillståndsvillkoren eller föreskrifterna eller inte
proposition 1992/93:98, s.48. svenskaI det kan sådanarättssystemet
kommentarer, ingår i proposition, eller i utlåtande frånett ettsom en
riksdagsutskott, tjäna såsom riktlinjer för tolkning lagen i domstol.av

SKIs tillvägagångssätt vid framtagning och utfärdande föreskrifterav
redovisas ytterligare i avsnitt nedan.3.2.1

3.1.3 regeringenAv angivna mål och uppgifter för

tillsynen

Mål utfärdade i regleringsbrev

Det och de medel med vilka den svenska regeringen ochsystem
riksdagen reglerar myndigheternas verksamheter har förändrats i
grunden de fem åren. Tidigare styrdes myndigheternas verk-senaste
samheter med detaljerade regler för varje verksamhet ochtyp av
detaljerad kontroll varje kostnad såsom löner, utlandsresor,typav av

inom landetresor m.m.
detI tillämpas ligger tonvikten vid de mål ochsystem som nu

uppgifter regeringen för respektive myndighet sinai reglerings-anger
brev, i samband med utvärdering resultaten och effekternaen av av
myndighetens verksamheter i relation till kostnaderna. Denna utvärde-
ring skall i respektive myndighets årsredovisning. I detgöras nya

de regler verksamheterna, exempelvis regeringensärsystemet styrsom
instruktion för myndigheterna och bestämmelser reglerar dessassom
verksamhet, mindre detaljerade, och myndigheterna har flexibilitetstörre
inom för sina årliga totalanslag.ramen

Allt eftersom vinner ytterligare erfarenhet detta system,man av nya
utvecklas och förbättras formulerandet myndighetens mål i dialogav en
mellan myndigheten, det ansvariga departementet och Riksrevisions-
verket RRV. Som på RRVs revisionsrapport försökte SKI i sinett svar
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årsredovisning lättförståelig målstruktur,upprättasenaste en mer genom
med på SKIs tillsynsmål iavseendeatt utsagomagruppera om

regleringsbrevet, själva substansen. Regeringensändra över-utan att
gripande mål för verksamhet kan således sammanfattas på följandeSKIs
sätt:

sina övervaknings- tillsynsverksamheter skall SKIGenom och
ochsäkerställa antal specificerade nationella mål for kämsäkerhetatt ett

icke-spridningsåtgärder förseuppfylls. Dessutom skall SKI besluts-
fattare, olika intressegrupper och allmänheten med omfattande och
objektiv information med avseende på kärnkraftens risker och käm-
säkerhet.

Utifrån de verksamhetsmål regeringen ställt for SKI inomupp
reaktorsäkerhetsområdet se 1 kan sluta sig till det utgörruta attman

nationellt säkerhetsmål reaktorema har tillfredsställandeett att ett
djupförsvarssystem. Som framgått definieras tillfredsställandeettovan
djupförsvarssystem i tillståndsgivningsdokumenten for varje reaktor -

ytterligare tillståndsvillkor föreskrifter.FSAR, STF, och generella Som
också framgår härleds kriterierna för bedömning vad är ettovan av som
tillfredsställande djupförsvarssystem från sådana internationellt erkända
standarder USNRC l0CFR50 och IAEAs NUSS- och lNSAG-se-som
rier. Vid SKIs granskning renoveringen Oskarshamn användelav av

sig rekommenderas i INSAG-8, Aexempelvis de metoderman av som
Common Basis for Judging the Safety of Nuclear Plants BuiltPower to
Earlier Standards.l

i

skallSKI
p
l
l säkerställa svenska kämtekniska anläggningar haratt ett-

tillfredsställande djupförsvar allvarliga tillbudförebyggersom
och haverier med i teknik, organisation ellerursprung
kompetens förhindrar spridningeller begränsarävensamt av
radioaktiva till omgivningen haveri skulleämnen ettom
inträffa,
upprätthålla organisatorisk kunskapsmässigoch beredskap för-

i haverisituation kunna bistå myndigheterandra medatt en
råd i syfte begränsa medicinska och sociala konsekvenseratt
vid radioaktiva utsläpp eller hot sådana.om

Ruta Verksamhetsmål inom reaktorsäkerhetsområdet enligt1: regle-
ringsbrevet.
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säkerhetsmål inom områdetPå kan nationellamotsvarande sätt
skall säkerställa,kämkraftavfall härledas utifrån vad SKIbehandling av

Verksamhetsmål regeringen ställt inom dettaenligt specifikade upp
område se 2.ruta

SKI skall

hanteringbehandling, mellanlagring ochsäkerställa att annan-
sker så olyckor ochkämavfall och kämbränsleanvänt attav

radio-förebyggs spridningenallvarliga tillbud samt att av
aktiva till omgivningen förhindras eller begränsasämnen om

olycka inträffar,en
kämbränsle ochslutförvaringsäkerställa använtatt av-

radioaktivakämavfall sker så eventuellt läckageatt ett av
kan förväntas liggatill omgivningen i olika tidsrymderämnen

nivåer,under acceptabla
upprätthålls iverka för allsidighet och ändamålsenlighetatt-

såkämkraftindustrins forsknings- och utvecklingsprogram att
uppnås ochsäker hantering och slutförvaring kämavfall attav

kämtekniskafinns för avveckling och rivningmetoder av
anläggningar.

Verksamhetsmål kämavfallsområdet enligt reglerings-inomRuta 2.
brevet.

förutsättningen för SKIsEnligt regleringsbrevet den grundläggandeär
tillståndshavama har det fullamål och inriktning verksamheten attav

tillstånds-SKI skall övervaka huroch odelade for säkerheten.ansvaret
skapahavarna lever till detta sigatt egenansvar genom enupp

kvalitetenvid anläggningarna ochvälgrundad bild säkerhetsläget avav
säkerhetsarbete.tillståndshavarnasi

Enligt regleringsbrevet skall SKI därvid:

forskningsresultatdriva på i säkerhetsarbetet drifterfarenheter,när-
tillstånds-och teknisk utveckling så motiverar, såväl gentemot

innehavare internationella säkerhetssamarbetet,i detsom
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forskningkämkraftindustrinsiupprätthållsallsidighetförverka att en- och förkärnavfallslutförvaringochhanteringutveckling föroch av
vilkaianläggningarkämtekniskarivningochavveckling av

medelerforderligabedrivasskalllängre attinte samtverksamhet
kostnader,framtidaförsätts av

ochvidmakthållssäkerhetsarbetetikompetensenverka for att- iochtillståndsinnehavamahoslikavälSKIutvecklas inom som
landet,inomövrigt

kärntekniskforföreskriftervillkor ochfastställaochutfärda- säkerhetenförnödvändigbedömsutsträckningverksamhet i den som
åtagandeninternationella samtSverigesföljdoch till av

säkerhetsintressehändelserochförhållandeninformeraaktivt avom- kämbränsleslutförvaringoch använtomhändertagande avsamt om
kärnavfall.och

regleringsbrevet,enligtskall,uppgiftermyndighetensprioriteringI av
avgörande.betydelsensäkerhetsmässigaden vara

Rapporteringskrav

SKIskallförordningamaochregeringsbeslutenregleringsbreven,Enligt
tilltillsynsverksamhetsinavseendeföljanderegelbundet rapporteravge

regeringen:
effekternaochÅrsredovisning resultatensammanfattaskall SKIsinI
generellamed deenlighetiverksamheter,sinaför,kostnadernasamtav,

årsredovis-förutfärdatRiksrevisionsverketochregeringenföreskrifter
myndigheter.skallningar upprättas avsom

Säkerhets-årligSKIskall rapportmed SSIsamarbeteI omenavge
delarSKISkärnkraftverken .svenskadevidstrålskyddslägetoch av
tillsyns-drifterfarenheter,viktiga slutsatsersammanfattarrapporten av

stationemaspåavseendemedsåvälgranskningar,ochinspektioner
stationema.vidsäkerhetsarbetetpåpå kvalitetentekniska status som

varjesäkerhetsgranskningaråterkommandegenomföraskallSKI av
sinationde år,ungefär rapporteradrifti samtkärnkraftsreaktor vart

IANSAR-redovisning.i formrekommendationerochslutsatser enav
intervallenår,sådan ävensåledesgenomsnitt rapport omperenavges

säkerhetsgranskningaråterkommandeförvariera. Programmetkan
nedan.avsnitt 3.2.1iytterligarebeskrivs

kärn-anledningmedRapportskall SKItredje årVart avavge en
och rekommen-slutsatsernaUtövers.k. F UD-program.kraftsindustrins

kvalitetochmeningsfullhetpåavseendemed programmetsdationerna
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skall granskningsrapporten föreslå betingelser för det framtidaäven
bedrivandet SKBs FUD-program, regeringen kan vilja föreskrivaav som
med stöd Lag kämteknisk verksamhet.av om

Varje år skall SKI förslag avgift producerad kWh,ettavge om per
vilken skall erläggas kämkraftsreaktoremas för täckaägare attav
kostnaderna för slutförvaring bränsle och kämkraftavfall,använt samtav
för rivning och nedläggning kämtekniska anläggningar. Till förslagetav
skall bifogas SKIs granskningsrapport avseende SKB:s kostnadsbe-
räkningar. I SKI-granskningama tillämpas de tekniska insikteräven som
vunnits vid granskningen det ovannämnda FUD-programmet.av

3.2 Genomförandet SKIsav

tillsynsverksamhet

Bidrag från SKI.

3.2.1 Beskrivningar de viktigaste typernaav av
verksamhet

De huvudsakliga formerna för den tillsyn SKI i enlighetutövarsom
med regeringens instruktion och särskilda beslut, beskrivs i korthet
nedan.

Granska och godkänna ändringar utformningen kärntekniskaav av
anläggningar och de säkerhetstekniska föreskrifterna STF

Enligt beskrivna tillståndsvillkor skall SKI granska och godkännaovan
alla säkerhetsrelaterade ändringar utformningen kärntekniskaav av
anläggningar FSAR och i de detaljerade säkerhetstekniska före-
skrifterna STF. Omkring 170 sådana tillsynsärenden, inlämnade av
reaktortillståndshavama, behandlades under verksamhetsåret 1994-95,
oråknat ärenden till följd renoveringsprojektet vid Oskarshamnav
Dessa ärenden kan omfatta allt från mindre förändringar till byten av
ånggenerator och installation reglerutrustning baserad påav ny
programmerad mikroprocessorteknologi. Handläggningen sådana till-av
synsärenden följer de procedurer redovisas i SKIs verksamhetsbok.som
Dessa procedurer utförs i enlighet med det förvaltningsförfarande som
gäller enligt lagar och förordningar för svenska förvaltningsmyndigheter.

inkommandeEtt ärende, vanligen i form framställning frånav en en
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till denbifogade, lämnastekniskamedtillståndshavare rapporter
kämtekniskaberördaför denanläggningsinspektör ansvararsom

Ärendet registratur.i SKIsdiarienummertilldelasanläggningen. ett
skallenhetvilkeninspektörenföreslår tapå ärendetsBeroende typ som

någoninspektion ellerenheten förvilket kanärendet,hand avvaraom
förhandläggareEnhetschefenexpertenhetema. utser ansvararsomen

vadföreslåoch förärendetgenomgångSKIs attgenomförandet avav
veckomötetbekräftas vidhandläggareUtseendetbesluta.skallSKI av

ärendediariet i SKIsiregistrerasSKI-avdelning, ochrespektiveinom
projektledarehandläggarenärenden blirgällerdetregistratur. När större

enheter,berördafrånbestårarbetsgrupp,särskildför experteravsomen
SKIsomfattningenkansällanIntevid veckomötet. avutsessom

viss tid,underdrivitsredanärendetförräninte bedömasgranskning
då kantidsschematupplagdaoch detarbetsgruppensärskildavarför den

behövligt.bedömsvadallt efterändrasbehöva somsom
särskilda arbetsgruppen,den upprättarstödfall medtillämpligaI av

rekom-ochmed slutsatsergranskningspromemoriahandläggaren en
ärendetskomplexapå hurBeroendeSKI.för beslutmendationer ett av
ochtvåellerfrånpromemorian omfattakansäkerhetsfrågor är uppen
dekangranskningsprocessenUndersidor.etthundratill än sommer

frånmaterialytterligareellerklarläggandenmed den begäraarbetar
deför lösanödvändigt,bedömsvadefter atttillståndshavama, somsom

börjandå SKI isynnerhetigälleruppkommer. Dettafrågor avsom
kantillståndsansökan intefram tillkommergranskningsprocessen att

materialytterligareingivits. Alltmaterialbasis detbeviljas på somav
kontrollerarSKI-granskningenärendediariet.iregistrerasmottagessom

med stöd,framlagttillståndshavarensäkerhetsanalyspå denkvaliteten
SKIsutfördaberäkningaroberoendenödvändigt,då så avavanses

granskningsprocedurenled iSomkonsulter.eller ettexternaexperter
liksomSverige,ellerkonsulter inomanvändasåledesSKI utomkan

sinamedkontakterformella syster-informellasåvälockså ta som
överenskommelserbilateralaSåvälländer.i andraorganisationer som

sammanhang.i dettaOECD/NEA-nätverket tillämpas
granskningen finnspå basisbeslutfattaförProceduren att av

påendastTillsynsbeslut kanverksamhetshandbok. tasSKIsredovisad i
enligtfrågans viktpåberoendenivå,eller högreenhetschefsnivån,

ochkonsekvens,säkerställaverksamhetshandboken. Förkriterierna i att
harsäkerhetsfrågomade berördaförbetydelsealla aspekteratt av

för in-chefenmellani beslutsprocessensamrådbehövsbeaktats,
deellerför deneller chefernachefen expert-ochspektionsenheten

tilldelatsenhetvilkenoberoendeärendet,berörsenheter somavavsom
enhets-i formregistrerassamrådSådanthand.i förstaärendet av
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chefernas underskrifter på SKIs arkivexemplar besluts-dokumentetav
och granskningspromemorian. Genom sin underskrift intygar enhets-
chefen dessutom kvaliteten på granskningen med avseende på de
aspekter täckts in från hans eller hennes enhet,experter samtsom av
dess konsekvens i förhållande till upprättade aceeptanskriterier. Om
enhällighet inte kan uppnås hänskjuts ärendet till behandling på en
högre nivå. principiellBeslut med innebörd fattas också på högre nivå,
i enlighet med kriterierna i SKIs verksamhetshandbok för vissasamt,

ärenden, i de regeringsförordningar i ovanståendetyper nämntsav som
avsnitt. Innan beslut särskild betydelse för reaktorsäkerhet fattasav
brukar SKIs reaktorsäkerhetsnämd konsulteras. Statens kärnbränsle-
nämnd KASAM har motsvarande funktion med avseende på viktiga
beslut inom området kämavfallssäkerhet. För vissa besluttyper av som

SKIs generaldirektör skall SKIs styrelse konsulteras.tas av
SKIs beslut i tillsynsärendet meddelas i kompletterande tillstånds-ett

villkor till tillståndshavaren, med eventuella SKI-gransknings-separata
promemorior bilagor. Beslutet kan inkludera ytterligare tillstånds-som
villkor tillfällig eller exempelvis med avseende påpermanent natur,av
särskilda skall utföras eller särskilda rapporteringskrav. SKIsprov som
beslut kan överklagas till regeringen i enlighet med stadgandena i Lag

kämteknisk verksamhet.om
Slutförandet ärendet i SKIs registratur. Förteckningarnoteras överav

ärenden inte slutförts utgår regelbundet från registraturenännu ochsom
följs enhets- och avdelningschefema.upp av

Enligt svensk grundlag alla dokument inkommer till ellerutgör som
utgår från myndigheter med mycket få undantag offentliga hand-- -
lingar, och kan således granskas media, intressegrupper, organi-av
sationer och allmänheten. SKI kan därför hållas ansvarigt försägas
kvaliteten på sina tillsynsbeslut inte bara tillståndshavama ävenutanav

olika intressegrupper och allmänheten.av av
Ovan redovisade gransknings- och beslutsprocedurer kan betraktas

traditionell metod för kvalitetskontroll inom svensk allmänsom en
förvaltning. SKIs förfaringssätt med avseende på viktiga säkerhetsfrågor
läggs regelbundet fram för internationell kritik och granskning, genom
SKIs medverkan i OECD/NEA-grupper och specialistmöten. SKI
initierade exempelvis särskild OECD/NEA/CSNI-grupp ochen en
särskild arbetsgrupp med avseende på det så kallade silärendet.



kärnteknisk verksamhet 49illsynsmyndigheterna förTSOU 1996:74

forskning,bedömning drifterfarenheter ochGenomgång och somav
tillståndsvillkortill förändradeleder

tagitsstandardiserade formulärsamarbete med tillståndshavare harI
vid kärntekniskarapportering händelser och tilldragelserfram för av

Händelserapporteringskraven ianläggningar LER-rapportering. anges
anläggning.säkerhetstekniska föreskrifterna STF for respektivede

kärnkraft-vid tilldragelser och händelserTonvikten läggs de som
MTO-perspektivetsystematiskt det så kalladeföretagen utvärderar ur

organisation, med användningmänniska, teknik ochsamspelet mellan
HPES Performance Enhancementetablerad metodik såsom Humanav

Accident Evolutionenligt INPO-terminologin och AEB-analysSystem
Barrier.°and

inkom-bedömsenlighet med de föreskrivna SKI-proceduremaI
inspektion, ochfrån reaktorer först Enheten förmande LER-rapporter av

granskning utförsolika expertenhetema. andrakopior sänds till de Enut
samtliga enheterASK-gruppcn, består förrepresentanterav som av

reaktorsäkerhet, sammanträderinom Avdelningen for tillsyn som enav
inspektiontagits Enheten förgång i veckan. Om beslut inte redan av

hållfasthet ocheller den berörda expertenheten t.ex. Enheten för
anmäleravseende sprickormaterial, det gäller LER-rapporternär

vidtas inomhuruvida ytterligare åtgärder börASK-gruppen den attanser
vid deSådana rekommendationer följsSKI berörd enhet. uppav

från avfallsanläggningartidigare nämnda veckomötena. LER-rapporter
behandlas på motsvarande sätt.

basis enskilda innefattaråtgärder vidtas på LER-rapporterDe avsom
särskilda inspektions-uppföljning vid norm utsändning av

initiering SKI-granskning tillståndsvillkor,eller somavgrupper av en
anläggningleder till förändrade myndighetskrav såväl för den LER-rap-

tillämpliga fall.kom ifrån för andra anläggningar, i Komporten som
till krav påärendet igensatta silen, leddeihåg med denatt som

tillstånds-tekniska ändringar vid fem anläggningar,omfattande som
Serier likartadebörjadevillkor för fortsatt drift, med LER-rapport.en av

ochbegränsad tidsperiodhändelser, observeras under somsom en
beträffar, utlöserotillfredsställande trend vad säkerheteninnebär en

diskuteras denSKI-åtgärder just nämndaockså de Dessutomtyperna.av
pågång år, videventuella förekomsten sådana trender mötenen perav

6 and Accidents theO. Svensson: Analysis of Incidents ProcessingAEB in
Probability andInternational Conference Manage-Industries. Assessmenton

februari,Hills, Kalifornien, 1991.PSAM. Beverly USA, 4-7ment,
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berördanivån SKIs ledning och ledningen för denden högsta mellan
anläggningen.

på tillförlitlighet ochfrån med avseendeData LER-rapportema
STAGBAS händelser i Sverige ochsäkerhet registreras i SKIs databas

händelserkokvattenreaktoranläggningen TVO i Finland. Utländskai
eller OECD/NEA/-enligt bilaterala överenskommelserrapporterassom

ASKBAS.Incident Reporting System registreras i databasen Dessutom
och TVO i Finlandadministrerar de svenska kämkraftstationema

samtliga komponentfel, förTUD-databasen, medgemensamt som
reaktordriftåH har tillgång tillnärvarande omfattar SKI200över

viktigaste databasen svenska probabi-TUD-databasen, den förärsom
listiska säkerhetsanalyser.

praktiskatillgängliga inspektörema och i detdata lätt förFör göraatt
handböckersäkerhetsarbetet allmänhet sammanställs de till ochi

kataloger, vilka uppdateras regelbundet:

statistiska, anläggningsspecifikaTillförlitlighetshandbok med-
branschenskomponenttillförlitlighetsdata, sammanställda från

TUD-databas T-boken;
ochtrendstatistik för säkerhetsrelateradeKatalog med system-

komponenter för varje reaktor;
reaktorinitieringshändelserKatalog med statistiska data perom-

I-boken;
orsak CCF-fel håller påKatalog med data fel med gemensamom --

slutföras; C-boken.att

ankommer på varje enskild expertenhet följa och utvärderaDet att
också inter-svensk och internationell säkerhetsforskning, liksom

nationella inom sina respektive expertområden,myndighetserfarenheter
huruvida ändringar bör i de svenska föresk-för bedömning görasav

tillsynsåtgärder från SKIsrifterna och tillståndsvillkoren. Exempel på
avseende på oförstö-sida på tid inkluderar krav medsträngaresenare

recirkulationsslingor i kokvattenreaktorerrande provning externaav
utbränning.driftsgränser för bränsle med högsträngaresamt

7 Used forCarlsson, and Collection of Reliability beL., Nyman, R,: Data to
International CSNI/PWG5the Swedish T-book and I-book. Presentation vid

majWork Shop Reliability Collection in Kanada, 15-16Data Toronto,on
1995. SKI Memo SKI/RA- 09-95.
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Varje tillståndsvillkorförändring initieras på detta sätt,av som
de tillkommer till följd analys driftsresultat eller tilloavsett om av en av

följd forskning, behandlas itillsynsärende enlighet med deettav som
procedurer beskrivssom ovan.

Utfärdande föreskriftergenerellaav

föreskrifterFramtagningen generella initieras uppgift i SKIsav som en
årliga verksamhetsplan, vilken fastställs generaldirektören. Generellaav
riktlinjer för strukturen på sådana föreskrifter, liksom för framtagnings-
proceduren, har meddelats regeringen Statsrådsberedningen Dsav

12.1992:1
I grunden följer framtagningen SKI-föreskrift internaav en samma

procedur den beskrivs för andra tillsynsärenden. Ensom som ovan
handläggare särskildoch arbetsgrupp med de tekniska ochutses, en
juridiska kunskaper behövs måsteFöre slutförandetsättssom samman.

omfattande remissförfarande ske, vilket kommentarer till denett genom
föreslagna föreskriften hämtas in från tillståndshavare och andra
intresserade Vederbörlig SKI-nämnd ocksåbrukar konsulterasparter. -

reaktorsäkerhetsföreskrifterför Reaktorsäkerhetsnämnden. Beslutet att
utfärda den slutförda föreskriften fattas SKIs styrelse, i enlighet medav
de regler gäller allmänt myndighetsföreskrifter.försom

Som nämndes fick SKI den formella befogenheten utfärdaattovan
generella föreskrifter, med stöd Lag kämteknisk verksamhet,av om
först i början Med utnyttjande denna befogenhet har1993.av av nya
SKI hitintills utfärdat föreskriftergenerella med avseende på mekaniska

materialkomponenters hållfasthet och föreskrifter måsteDessa
prioriteras eftersom riksdagen och regeringen beslöt revidera denatt
nationella lagstiftningen tredjepartsinspektioner tryckkärl ochom av

trycksattaandra komponenter, och de tidigare SKI-föreskriftema inom
detta område, vilka utfärdats såsom gemensamma tillståndsvillkof,
måste revideras i enlighet därmed.

Enligt gällande generella principer för svenska myndigheters
utfärdande generella föreskrifter skall den formella helsttextenav
föreskriva vad måste åstadkommas, och inte de detaljerade medelsom

8 Föreskrifter tidigare tillståndsvillkor följdeutgavssom som gemensamma
procedur.samma

9 Statens Kfimkraftinspektions föreskrifter mekaniska anordningar iom
kärntekniska anläggningar. SKIFS 1994:1.
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s.22. Till deDs 1992:112,åstadkomma dettillämpas förskall attsom
rubriken allmännaunderbifogasföreskrifterna skallformella texten

föranvändaskriterier kanmedel ochråd, redovisar attsomsom
medel ochAndramed föreskrifterna.överensstämmelsedemonstrera

minstleder tillkan visas deanvändas detkriterier kan emellertid attom
likvärdiga resultat.

tillämpningen dennafårkärnsäkerhetsföreskriftema beträffarVad av
inteföljd tillståndshavarensprincip tillallmänna urvattnasatt ansvar

tillvägagångssätt ochtekniskadetaljeradeföreskrivandet avgenom
Användningen före-säkerhetsfrågor.avseende pålösningar med av

bindanderiktlinjerCFR50skrifterna USNRC 10 änsnarare somsom
avsnittbeskrivs i 3.1.2tillståndsgivningsprocessikrav, den ovan,som

princip.tillämpning dennatidigkan avsom enses
tillståndsvillkor följerSKI-föreskrifter och gemensammaGällande
exempelvis ha internaTillståndshavama måstetillvägagångssätt.samma

överensstämmelse medexaktQA,kvalitetssäkringssystem enmen
delartillämpligaföreskrivs inte,exempelvis ISO-standarder även avom

och utvärde-granskningaranvändas vid SKIsstandarder kansådana
kvalitetssystem.ringar tillståndshavamasav

plan föroch SSIenades SKISommaren 1995 gemensamom en
på kärntekniskaavseendeföreskrifter, medgenerellautfärdandet av
säkerställaförverksamheter, blandanläggningar och attannat sam-

förseningar ivissasida förväntastillämpliga fall. På SKIsordning i
arbetsbelastningföljdtill planen, tillförhållande änstörreav en

Oskars-återstartansökan förgranskningenmedförväntat i samband av
hamn

utfärdandetmaterial harhållfasthet ochgäller områdetvadFörutom
gemensammaföreliggandeoch revideringföreskrifter avnyaav

åren,deprioritet SKI undergivits lägretillståndsvillkor, senasteav
inverkan påha mindrehar bedömtstillsynsverksamheteftersom sådan

säkerhetsfrågor till följdmyndighetsgranskningensäkerheten än avav
Oskarshamnrenoveringensilen ochincidenten med den igensatta av

tillgängligatill demed hänsyn tagen resurserna.

Återkommande ASAR-programmet,säkerhetsgranskningar
inklusive probabilistiska säkerhetsanalyser

PSA-programmetASAR- och

Återkommande kärnkraftsta-svenskasäkerhetsgranskningar deav
föreslogs denursprungligenregelmässigt, såsomgenomförstionema av
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efterutsågregeringensvenskadenreaktorsälcerhetskommitté som
fastställdesochIsland 1979,Milevid Threeincidenten avsom

omkringgenomgå1981. skallkärnkraftreaktor treVarjeriksdagen
medd.v.s.till år 2010,framsäkerhetsgranskningarfullständiga

år.på 8-10intervaller
1982direktiviSKI,policy-beslutdettabasisPå somangavav

reaktorvarjeförtillståndshavarenkämkraftföretagen,tillutfärdades att
ASAR-redovisning,kalladesvilkeningeskulle somrapport, enen

säkerhetsgranskningaråterkommandeomgångenförstabeträffande den
följande:innefattaskulle

anläggningenvidsäkerhetsarbetet ärhuranalysomfattandeEn av-
personalen.utbildningeninklusiverealiseras,upplagt och av

viktigarededriftserfarenheterna,avseendeomfattandeEn rapport-
forvidtagitsåtgärderandraoch attförbättringarnatekniska som

organisationeninomanläggningenvidsåvälsäkerhetenförbättra som
driftsättningen.sedan

påsâkerhetsanalysprobabilistiskanläggningsspecifikdetaljeradEn-
nivå

säkerhetsföraktuellaavseendeomfattandeEn rapport program-
basis blandpåframtida annatföreslagnaförbättring, liksom program,

säkerhetsgranskningarna.återkommandefrån deslutsatsernaav

och SKIsSKIgranskasASAR-redovisningkärnkraftverksVarje av
tidigareöverlämnasASAR-redovisningSKIsgranskningsrapport som--

ASAR,SKIASAR och utgörrapportpaket,regeringen. Dettatillnämnt
kärnkraftverkenssåvälfrångranskningdjupgåendeperiodisksåledes en

ochsäkerhetsstatusreaktomsavseende påmedSKIs sida,som
framtidaför deplanmedtillsammanssäkerhetsarbetet,påkvaliteten en

förtidplangranskningen. Enbasispåsäkerhetsförbättringarna, av
syftarvilkenkämkraftföretagen,medöverenskomsASAR-programmet

år.ASAR-redovisningungefärframtagningtill perenav

1979:86,o SOUReaktorsäkerhetskommittén;frånkämkraftT: RapportSäker
Reaktorsäkerhetskommittén,frånrekommendationerAndraStockholm 1979.

handlatharSverige,ikämsâkerhetsarbetetförbetydelsehaftockså storsom
myndigheternassåvälorganiserats,skall påsäkerhetsarbetethur somom

förocheffektivitet, åtgärder attsystemsida, för bättrekärnkraftföretagens
därmedochkonstruktiongrundläggandeolyckormildra effekterna utöverav

tekniskadetrelativtprestandamänniskanshaveriberedskap,sammanhängande
m.m..driftserfarenheteråterkopplingförsystemsystemet, av
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Den första omgången återkommande säkerhetsgranskningar, benämnd
ASAR-80, har slutforts.nu
I ASAR-80-programmet har mycken möda lagts på framtagningenner

metoder för probabilistiska säkerhetsanalyser PSA ochav genom-
förandet heltäckande blockspeciñka PSA-studier avseende samtligaav
reaktorer, med hjälp den ovannämnda anläggningsspeciñka kom-av
ponent-och systemtilliörlitlighetsdatabasenTUD.ASAR-80-programmet
innebar i själva verket viktigt genombrott för PSA-analyser inomett
svenskt reaktorsäkerhetsarbete. Ungefär halvvägs ASAR-80-pro-genom

initierade SKI forskningsprojekt SUPER-ASARgrammet förett - -
granskning och utvärdering erfarenheterna avseende den hitintillsav
tillämpade PSA-metodiken. Rapporten avseende SUPER-ASAR-pro-
jektet" har i själva verket kommit användas metodikriktlinjeratt som

reaktorer.för kommande PSA-studier svenskaav
Erfarenheterna hitintills har visat de svenska kämkraftiöretagen,att

i arbetet med genomföra ASAR-programmet, kommeratt genomföraatt
förändringar anläggningamas komponenter och procedurer, för attav
säkerställa de beräknade härdskadefrekvensema falleratt under
12100000 reaktordriftsår, vilket ligger väl i linje med vadper som

i INSAG-3-rapporten uppnåelig säkerhetsnivå,rapporteras medsom en
bästa möjliga tillämpning god säkerhetspraxis och goda säkerhets-av
principer. SKI använder de beräknade härdskadefrekvensema huvudsak-
ligen bedömningssiffra för de tekniska säkerhetssystemenssom en
tillförlitlighet. Som sådan den de kriterierutgör används vidett av som
bedömning anläggningsändringar.av

denI andra omgången återkommande säkerhetsgranskningar,
ASAR-90, fortsatte betona de probabilistiska säkerhetsana-attman
lysema, i syfte förfina metodiken texfor redovisa mänskliga felatt att
och fel med orsak CCF, ökad fullständighet och breddatgemensam -
omfång status vid avställd reaktor, radioaktiva utsläpp PSA-nivå 2.-
Ökad vikt läggs emellertid vid tillståndshavarna i ASAR-redovis-att
ningen skulle framlägga analyser och bedömningar tillsammans med
beskrivningarna driftserfarenheter Enligt SKIs riktlinjer förav m.m. nya
ASAR-arbetet, skulle analyserna och bedömningama fram särskilttas

utbildningsorganisationens perspektiv.ur
SKIs ASAR-granskningar följer interna procedur densamma som

redovisas for andra tillsynsärenden. handläggareEn ochsom utses,ovan

Johanson, G, ed: SUPER-ASAR, Slutrapport. SKI-rapport, april 1990.
‘Z Description of Status and Use of PSA Sweden. Kommande SKI-rapport.in
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ASAR-ar-behövsde kunskapermedarbetsgrupp sätts samman.somen
utarbetattillståndshavarenbestå iemellertid inte baraskallbetet att

meddelasriktlinjerdetaljerademedASAR-redovisningen, i enlighet som
mellandialogstället försgranskning den. Iföljt SKIsi förväg, enavav

viktiga säkerhets-allasäkerställandeoch SKI förtillståndshavaren attav
ASAR-gransk-SKIsuppmärksamhet.önskadfrågorrelaterade ägnas

i SKIsreaktorsäkerhetsnämndensåväl idiskuterasningsrapporter som
regeringen.tilloch överlämnasden slutförsstyrelse innan

konstruktionsmässigadegranskningarkompletterandeSärskilda, av
svenska reaktorernagrunderna för de

probabilistiska säkerhets-tillhörandeoch deASAR-programmet,Fastän
insekomsäkerhetsförbättringarväsentligamedfördeanalyserna, attman

konstruktionsbasförutsättningamadeterministiskaursprungliga,deatt
tillämpning modernabedömas på medmåste-analysernaoch nytt, av

avslöjade såledesBarsebäckhändelsen 1992ochanalysmetoder data. en
viktigutgjordesäkerhetsanalyserdeterministiskabrist i destor ensom

konstruk-nödkylsystemen. Noggrannaförkonstruktionsbasendel av
fördärförkompletterarsvenska reaktorerallationsbasgranskningar av

rekon-fullständigASAR-redovisningarna, syftande tillnärvarande en
Granskningama,SAR.Fsäkerhetsrapportemaslutligastruering deav

slutfördainnan deha lagtsmanår kommer ärpå vilka 500över att ner
kärnkraft-svenskapå frivillig basis deinitieradesomkring år 1998, av

förställdesSKI. målDetföljsföretagen, uppsomnoga avmen
ochSKI,godkännandesåledes föremål förgranskningarna blev av

vid SKIpersonalmellanregelmässigavidföljsframstegen mötenupp
studier,vissaigångdessutomkämkraftföretagen. SKI haroch satt egna

inomanvändningförförhållningssättfrämja vissakunnaför att
granskningsarbetet.

slutförvaring använtförindustrinsGranskningar avprogramav
nedläggningrivning ochförhögaktivt avfall ochochbränsle av

FUD-programSKB:skärntekniska anläggningar

tredje årskall SKIavsnittnämndes i 3.1.3Som vart avge enovan
s.k. Ikärnkraftsindustrins F UD-program.anledningmedrapport av

kämtekniskFörordningenochstadgandena i Lagenenlighet med om
ändamåls-granskningen FUB-programmetsbehandlarverksamhet

tekniskavetenskapliga ochallmännafullständighet ochenlighet,
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kvalitet. bygger såväl på granskning utförd SKIsRapporten en av
personal på kommentarer inhämtade från antal in- och utländskaettsom
institutioner och organisationer, däribland SSI.

insikter vunnitSKIs granskning bygger till del på destor manegen
säkerhets-sitt forsknings- och utvecklingsprogram avseendeegetgenom

slutförvaring bränsle och länglivatanalysmetoder för använtav
kämavfall. hjälp dessa insikter kan SKI identifiera problem ochMed av
osäkerheter, SKB skall lösa ytterligare forskning ochsom genom

påutveckling innan tillståndsansökningar lämnas in med avseende de
olika anläggningar del slutförvaringssystemdetutgörsom en av som
skall drivas.uppföras och

I grund och botten följer SKIs granskning SKB:s FUD-programav
interna tillsyns-procedur den beskrivs för andrasamma som som ovan

ärenden. handläggare och särskild arbetsgrupp med detEn utses, en
frånkunnande behövs bildas. Som inhämtas kommentarernämntsom

antal olika organisationer. kommentarer tillsammansDessa utgör,ett
slutligamed resultaten SKIs granskning, basen for SKIsav egen

vilkaslutsatser och rekommendationer avseende SKB:s FUD-program,
regeringensredovisas i SKIs granskningsrapport till regeringen. Enligt

föreskrifter måste SKIs granskningsrapport SKIs styrelse,godkännas av
innan den överlämnas till regeringen. Enligt de procedurer som
föreskrivs regeringen Statens kärnbränslenämnd KASAMav ges
tillfälle sig SKIs granskningsrapport i oberoendeöveratt yttra en egen,
granskningsrapport till regeringen avseende FUD-programmet.

Inspektioner

I huvudsak inspektioner utförs SKI: alinspektioner,tre typer av av norm
temainspektioner, särskilda inspektioner undersökningarellersamt
föranledda händelser särskild vikt Detaljeradeför säkerheten.av av
inspektioner på materialmed avseende hållfasthet och utförs av
opartiska företag för kontroll och provning, i enlighet med SKIs
föreskrifter se nedan. SKIs inspektionsprogram håller på utvecklasatt

ökad tonvikt på systematiska utvärderingar kvaliteten på detmot en av
säkerhetsmässiga arbetet vid anläggningarna. samband med dennaI

har följande dokument tagits fram, och används för närvarandeprocess
till ledning vid utförandet inspektionema, formelltd.v.s. utan attav vara

procedurer:antagna



verksamhet 57kärntekniskförillsynsmyndigheternaT1996:74SOU

handbokRI-handboken,eller ärInspektionshandboken, somensom-
tillsammansinspektionsarbetet,förgällerreglerinnehåller de som

vägledning;allmänochchecklistormed
Underhåll;referensbokSKIs --

riktlinjer förmedUnderhållInspektionshandledningen genom--
underhållssystem;inspektionerförande avav

riktlinjer förmedkvalitetssystem,inspektionHandbok för av-
kämkraftföretagen.vidkvalitetssystembedömningochinspektion av

reaktoran-inspektionsrutinerbeskrivningarNedanstående avserav
skallavfallsanläggningarinspektion tasförrutinerläggningar, avmen

motsvarandepåfram sätt.

normalinspektionerellerRutin-

olikabesöker deinspektörer,SKIsutförsRutininspektioner somav
avställningamaårligamånad. Dedagarfleraunderanläggningarna per
inspektioner.intensifieradetillutnyttjasbränslebyteochrevisionför

ochplaneringenföranvändsblanketterSpeciellt framtagna upp-
inspektion.förEnhetenutförsvilkarutininspektionerna,följningen avav

desåvältäckning,inspektionemaskontrollanvänds förBlanketterna av
tabellhjälpmedplaneras,degenomförts somenavsomsomsom

enheterspecifikadeochinspekterasskallpunkterredovisar alla som
Skriftligaplanerna.medenlighetiinspekterasskallhar ellersom

infordras.inspektionsrapporter

ainspektionerTem

tillstånds-påkvaliteteniinsiktertill djuparesyftarTemainspektioner
temaområden.specifikainomverksamhetersäkerhetsmässigahavamas

brandskydd,haveriberedskap,underhåll,områdensådanaNågra är
hanteringtillståndshavarensutbildning,kvalitetssäkring,härddriftpraxis,

temain-initieraförAnsvarethändelseundersökningar attm.m.av
tillsynsverk-SKIsförenhetdenligger hosspektioner ansvararsom

förinspektionför attEnhetenifråga.områdetinomsamhet ansvarar
vederbörlig hänsynmedtemainspektionema, tagenolikadesamordna

genomförsainspektionerFlerakämkraftföretagen.vidtill situationen tem
dokumenterasochfastställstemainspektionemaförvarje år. Programmet

i SKIsingåkanTemainspektioner ävenverksamhetsplan.årligai SKIs
Kvalitets-tillståndshavarprojekt.avseendegranskningsärenden större
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säkringen inom OKG FENIX-projektet för renoveringen Oskarshamnav
l blev exempelvis föremål för temainspektion från SKIs sida.en

Temainspektionema, och eventuella myndighetsbeslut kan följasom
därav, blir föremål för interna procedurer övriga gransk-samma som
ningsärenden, vilka har beskrivits ovan.

Särskilda inspektioner eller undersökningar föranledda händelserav av
särskild betydelse för säkerheten

I enlighet med LER-rapporteringsprocedurema i de säkerhetstekniska
föreskrifterna STF se ovan skall incidentundersökningar i första hand
utföras utbildad personal vid kämkraftföretagen och tillav rapporteras
SKI. Beroende på omständigheterna kan SKI besluta därutöveratt
genomföra sina särskilda inspektioner eller undersökningar.egna
Exempel på händelser föranlett undersökningar från SKIs sida ärsom
silincidenten vid Barsebäck 1992, den läckande spricka i resteffekt-
kylningssystemet inte upptäcktes vid driftkontroll vid Oskar-som en
shamn l 1993 och observerad ökning LER-frekvensen viden av
Barsebäck 1994.

Beslutet och sändasätta särskildatt inspektionsgrupputsamman en
fattas normalt på avdelningschefsnivå, eftersom det medför en om-
fördelning relativt verksamhetsplanen. De särskildaav resurserna
inspektionema, och de eventuella myndighetsbeslut de kan leda till,
företas med interna procedurer andra granskningsärenden,samma som
vilka beskrivs ovan.

Inspektioner Hållfasthet och material-

De detaljerade tekniska inspektionema, och de sammanhängande
hållfasthets- och materialbedömningama, utfördes fram till den januaril
1995 statligt företag, AB Svenskett Anläggningprovning, medav
befogenhet utföra sådana ärenden i enlighetatt med särskild lag, ochen
med stödjande bemyndigande meddelat i tidigare SKI-föreskrifter
utfärdade såsom tillståndsvillkor. framtidenI kommergemensamma
inspektionema, och de tillhörande bedömningama, utföras i enlighetatt
med SKIs allmänna föreskrifter SKIFS 1994: fristående oberoendeav
företag för inspektion ackrediterats Styrelsen för ackrediteringsom av
och teknisk kontroll SWEDAC. Till skillnad det uppdrag ABmot
Svensk Anläggningsprovning, SAQ AB, hade så de ackredi-ärnu nu
terade inspektionsföretagens uppdrag begränsat till kontroll av upp-
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Ännu SvenskAB1996 fortsätterbörjanföreskrifterna.fyllandet avav
ackredi-påavvaktanitjänst,för dennaAnläggningsprovning att svara

inspektionsföretaget.det förstateringen av
teknik förkvaliflceringoberoendeförbildassärskilt företagEtt av

ochtillståndshavamautfördinspektion,ochprovningoförstörande av
företagetFörprovningstjänster.ochinspektions-deras leverantörer av

blandSKIFS 1995:1,föreskrifter,gäller SKIsverksamhetoch dess
sakkunskap.ochoberoendesäkerställa dessför attannat

varjeefteruteståendeingentingmedbord,fåAvsikten âr rentatt
skallinspektionerAllareaktorn.underhållsavställning, före start av

provprocedurerochinspektions-medenlighetigenomföras som
kvarståendeallaochkontrollföretaget,godkäntsvederbörligen av

kunnaochutvärderasskallförsvagningellerdefekterpåindikationer
Allainspektionsföretaget.verifierasdeaccepterbaravisas avsomvara
ochprocedurer,kvalificeradeenlighet mediutförasskallreparationer

belåtenhet. Deinspektionsföretagetsutförda tillochtillsynunder av
godtagbaradendefinierarföreskrifterSKIsbifogasriktlinjer som

säkerhetsnivån.
kontroll-ochinspektions-huvudsakligentillsynvanligaSKIs rör

tillståndshavama.fråndispensansökningarbehandlingochföretagen av
någotbetraktasemellertidkompetenstillståndshavamasEftersom som

kompetens,tillståndshavamasSKIinspekterarviktigt så ävenmycket
materialochhållfasthetområdetinomorganisationoch genomresurser

temainspektioner.

organisation ochTillsynsverksamhetens3.2.2

administration

SKIhurreglerviktigareoch alla de styrUppläggningen somav,
varjeVerksamhetsboken,redovisas iverksamhet,sinbedriver som

omfattarManualenuppdateringar.medexemplarharanställd ett eget av,
huvudämnen:följandebland annat

Övergripande verksamhetsstrategier;ochmål-
grund;Juridisk-

åtaganden;Internationella-
arbetsordning;ansvarsfördelningochuppläggningArbetets-

Befogenhetsfördelning;-
forskning;Bedrivande av-

och arkiv;Registratur-
Ärendeadministration -dokumentation,och-
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Upphandling konsulttjänster;av-
Kompetensutveckling.-

Organisationsmässig struktur

SKI leds generaldirektör under insyn styrelse med general-av en
direktören ordförande. Inspektionen organiserad i följandeär tresom
avdelningar:

Avdelningen för tillsyn reaktorsäkerhet R med enheterna förav-
Inspektion RI,-
Anläggningssäkerhet RA,-
Reaktorteknik RR,-
Hållfasthet och material RH samt-
Människa-Teknik-Organisation MTO RM;- -
Avdelningen för materialtillsyn M;-
Avdelningen för tillsyn kämavfallssäkerhet K;av-

fyra enheter direkt underställda generaldirektören,samt nämligen

Informationsenheten I;-
Forskningsenheten F;-
Administrativa enheten A;-
Personalenheten P;-

Följande nämnder knutna till SKItre är

Reaktorsäkerhetsnämnden;-
Nämnden för kontroll kärnämne;av-
Forskningsnämnden.-

Dessutom har Nämnden för kämavfallssäkerhet KASAM tilldelats en
motsvarande rådgivande funktion relativt SKIs tillsynsärenden inom
området kämavfallssäkerhet.

Ansvarsfördelning för olika tillsynsverksamhet ochtyper av
ärenden

Ansvaret for SKIs olika tillsynsverksamhet och ärenden hartyper av
enligt verksamhetshandboken tilldelats avdelningarna ochR, M enligtK
följande:
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förRreaktorsäkerhettillsynförAvdelningen myn-ansvararav
vidkämsäkerhetavseende påmeddighetstillsyn

Forsmark,ochOskarshamnRinghals,Barsebäck,ikärnkraftverken-
radioaktivtforSlutförvaretochOskarshamniCLABundantaget

Forsmark,iavfall
Studsvik,iR2forskningsreaktom samt-

iuranframställningsanläggningenVästerås ochibränslefabriken-
Ranstad.

anläggningaravseende dessamyndighetstillsynsinutövandetVid av
medsamarbetareaktorsäkerhettillsynforAvdelningenskall av

berörs.tillsynsansvaravdelningarsdå dessaoch KMavdelningarna
dethar därutöverreaktorsäkerhet över-för tillsynAvdelningen av

informa-forenhetenmedhaveriberedskap,SKIsförgripande ansvaret
olycka.händelseiallmänheteninformeraansvarig förtion enatt av

debiträdaskall dessutomreaktorsäkerhetför tillsynAvdelningen av
avseendetillsynsärendenbehandlingenvidavdelningarnaandra av

tillsynsärendenförAnsvaretkomponenter.mekaniskahosintegriteten
tillverksamhetshandbokeniämnesområden delegerasspecifikainom

tillsynsärendenbehandlingförreglergäller deenheterna. Dessutom av
avsnitt 3.2.1iredovisatsmyndighetsbeslutoch ovan.som

tillsynsverksamhetSKIsförmaterialtillsynAvdelningen för ansvarar
fördessutomicke-spridnings-frågor. Denpåavseendemed ansvarar
förochkämämnepåavseendetillsynsverksamhet med transporter av

stöld,anläggningarochverksamheter motkämtekniskaskyddfysiskt av
myndighetstillsynsinutövandetVidterroristangrepp.ochsabotage av

medsamarbetamaterialtillsynavdelningen förskallområdeninom dessa
avdelningarsdessaberörfrågori deoch KRavdelningarna som

tillsynsansvar.
förkärnavfallssäkerhettillsynförAvdelningen myn-ansvararav

anläggningarföljandekämavfallshantering vidangåendedighetstillsyn

CLAB,-
SFR,-

undantagmedStudsvik,ianläggningarnakämtekniskade av-
forskningsreaktom R2,
Ågesta-reaktom uttaget,bränsletavstängd,-

tillhörandemedkämbränsleförslutförvarframtida använtett-
kärnbränsle.inkapslingföranläggning använtav
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Vid utövandet sin myndighetstillsyn dessa anläggningar skallav av
avdelningen för tillsyn kärnavfallssäkerhet samarbeta med avdel-av
ningarna M och R i de fall då dessas tillsynsansvar berörs. Avdelningen
för tillsyn kämavfallssäkerhet handhar i synnerhet tillsynsärendenav
angående hantering, behandling och förvaring kämkraftavfall frånav
kämtekniska anläggningar hänförs till Avdelningen för tillsynsom av
reaktorsäkerhet.

Avdelnings- och enhetschefernas ansvar

Enligt verksamhetshandboken avdelnings- och enhetschefemaansvarar
för behandlingen de tillsynsärenden tilldelas dem, enligtav som
handboken, och definieras ytterligare i SKIs årliga verksamhetsplansom
eller proceduren för tilldelning inkommande ärenden frånav av
tillståndshavare. Detta innefattar vetenskaplig/teknisk ochansvar
juridisk/administrativ kvalitetskontroll behandlingen tillsyns-av av
ärendena och myndighetsbesluten enligt föreskrifterna i verksamhets-
handboken, och i korthet avhandlats i avsnitt 3.2.1 Avdel-som ovan.
nings- och enhetschefema dessutom för initierandet sådanaansvarar av
tillsynsärenden temainspektioner och särskilda inspektioner,som
granskningar och revideringar tillståndsvillkor och föreskrifterav m.m.,

skall med i verksamhetsplanen. Dessutomtas de försom ansvarar
upprätthållandet och utvecklandet de nödvändiga granskningsme-av
todema, kriterierna och expertkunskapema hos den personalen,egna
med stöd, då så lämpligt, konsulterär och forsknings-externaav
organisationer. harDe därvid för administrera ifrågavarandeansvaret att
delar SKIs forskningsprogram se avsnitt 6.1 nedan.av

SKIs verksamhetsprogram

Med avseende på planeringen och uppföljningen resursanvändningenav
indelas SKIs tillsynsärenden i olika verksamhetsprogram. Avdel-
ningamas och enheternas för skilda tillsynsärendenansvar grupper av
definieras sålunda i verksamhetshandboken och den årliga verksamhets-
planen, såsom för specificerade verksamhetsprogram,ett medansvar en
förteckning tillsynsärenden. Enligtöver beskrivningen i avsnitt 3.2.1 kan
dessa tillsynsärenden omfatta allt ifrån förändringarsmärre av en
säkerhetsteknisk föreskrift STF och till mycket omfattande projekt,
såsom myndighetsgranskning omfattande anlåggningsändringar,en av

ASAR-granskning eller framtagning SKI-föreskrifter.en av nya
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ochkämämnessäkerhetreaktor- ochhuvudprogrammenVad
forverksamhetomfattar SKIsbeträffarkärnkraftavfallssäkerhet

verksamhetsprogram:följandenärvarande

kärnämnessâkerhetochReaktor-Huvudprøgram:

verksamhetsprogramSKIsavdelning/enhetAnsvarig

säkerhetstillsynSamordningförAvdelningenR: av-
Återkommande säkerhets-reaktorsäkerhettillsyn av -
granskning

störningar vidAnalys av-
kärnkraftverk ASK

InspektioninspektionförEnhetenRI: -
Beredskap-

AnläggningssäkerhetförRA: Enheten -
Säkerhetsanalysanlággningssákerhet -

säkerhetReaktorhärdensreaktorteknikförRR: Enheten -
Begränsning konsekvenserav-

haveriervid

mekaniskaoch Komponentersför hållfasthetRH: Enheten -
integritetmaterial

provningKontroll och-

OrganisationMänniska Teknikmänniska-förRM: Enheten -
Kvalitetssäkringteknik-organisation -

ochKämänmes-Avdelningen förM: -
transportsäkerhetmaterialtillsyn
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Huvudprøgram: Kärnavfallssäkerhet

Ansvarig avdelning/enhet SKIs verksamhetsprogram

ÖvergripandeAvdelningenK: för säkerhetskrav-
kärnavfallssäkerhet Säkerhet vid behandling och-

lagring kämavfall ochm avm
kämbránsleanvänt

Säkerhet vid slutförvaring av-
kämbránsle djupförvaranvänt

Som framgår avsnitt kräver3.2.1 många tillsynsärenden insatser frånav
flera olika avdelningar och enheter, för all erforderlig sakkunskapatt
skall tillgänglig. Temainspektioner, ASAR-granskningargöras och
många gransknings- och godkännandeärenden kommer in frånsom
tillståndshavama bara några exempel. Verksamhetsprogrammenär utgör
de planeringsramar den avdelning eller enhet huvudansvarigärsom som
för viss ärenden, d.v.s. verksamhetsprogram, kan förhandlaetten grupp
utifrån och säkerställa erforderliga bidrag från andra avdelningar och
enheter. Konkurrerande krav avseende begränsade måstesamma resurser
lösas på avdelningschefs- eller generaldirektörsnivån. Generaldirektörens
formella godkännande verksamhetsplanen det sista iutgör stegetav
denna planeringsprocess.

Som redan anförts tilldelas för ärendenansvaret grupper av som
bildar verksamhetsprogram primärt chefen för den berörda avdel-ett
ningen eller enheten. Ansvaret för planering och uppföljning ärendenav
i verksamhetsprogram kan avdelnings- eller enhetschefen delegeraett
till programansvarig.en

Befogenhetsfördelning

Verksamhetshandboken förtecknar de olika beslut skalltyper av som
fattas på generaldirektörs-, avdelningschefs- respektive enhetschefsnivån.
Det föreligger skyldighet på och dessa nivåer bedömaatten var en av
huruvida beslut, i det fall då det formellt har delegerats,även börett
fattas på högre nivå, det kan ha policykonsekvenser. Dett.ex.en om
föreligger därutöver skyldighet infonnera högre chefatt närmasten om
de beslut fattas.som
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Procedurema för myndighetsbeslut redovisas i verksamhetshandboken
och har behandlats i korthet i avsnitt Då3.2.1 det föreliggerovan.
trängande behov därav kan beslut med avseende på säker drift av en
kämteknisk anläggning fattas chefen för enheten för inspektion eller,av
i dennes frånvaro, inspektör tilldelats föransvaretav en som en
kämteknisk anläggning. Utanför ordinarie arbetstid ligger befogenheten

fatta denna beslut hos vakthavande beslutsfattare VB.att typ av en
Denna VB dessutom bemyndigad aktivera SKIs beredskaps-är att
organisation, efter vissa specificerade kriterier.

Driftsmässig administration och prioriteringar

Verksamhetsplanen förtecknar och ställer prioriteringar förupp
tillsynsärenden och andra verksamheter såsom forskning, utbildning

kan planeras minst månader6-12 i förväg. Detta omfattarm.m., som
såväl SKI initierade ärenden gransknings- och godkännande-av som
ärenden från tillståndshavarna vilka SKI fått kännedom i tillräckligtom
god tid. Många tillsynsärenden emellertid händelsestyrda, till följdär av
nationella internationellaeller drifterfarenheter såsom LER-rapporter och
resultat driftskontroller; Tidplanema för gransknings- och god-av
kännandeärenden ändras dessutom inte sällan tillståndshavama, ochav
det granskningsarbete kommer behövas kan svårtatt attsom vara
bedöma med någon noggrannhet innan tillståndshavaren inkommitstörre

bakgrundsmaterialet.med det tekniska Därför måste varje år, i synnerhet
vid Avdelningen för tillsyn reaktorsäkerhet med dess antalstoraav
inkommande ärenden, antal avvikelser från verksamhetsplanenett stort
hanteras den operativa ledningen.av

Behovet sådan operativ ledning förutses i verksamhetsplanen.av
Eftersom händelsutlösta ärenden definitionsmässigt inte kan förutses,
med avseende på tider och erforderliga sakkunskaper, så indelas

i verksamhetsplanenärendena i två prioritetsgrupper: I Sådana ärenden
slutförasbör förekomsten händelseutlösta ärenden,oavsett samtsom av

II de ärenden kan fördröjas eller skjutas händelseutlöstasom upp om
ärenden kräver högre prioritet. Mängden II-ärenden uppskattas igrupp
planeringsprocessen på erfarenhetsmässig basis. För såväl planerade
ärenden händelseutlösta ärenden prioriteringen utifrångörssom upp
ärendets säkerhetsbetydelse, i enlighet med regleringsbrevet. Frågor som

medgivanden till fortsatt drift kämkraftsreaktorrör harav en uppen-
barligen hög säkerhetsbetydelse.

ochPå basis dessa principer har chefen för varje avdelning enhetav
befogenhet omfördela mellan planerade och händelseutlöstaatt resurser
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totalbudget.enhetensavdelningens ellerinom förärenden ramen
inom respektiveveckovisa ledningsmötenagranskas vid deSituationen
vid de kvartals-och följsSituationen granskas dessutomavdelning. upp

personalen vid deochmellan generaldirektörenuppföljningsmötenavisa
enheterna.olika avdelningarna och

administreravisat sig svårtmånga gångerpraktiken har detI att
SKIsåren. Eftersomprinciper under deefter dessaverksamheten senaste

kämkraftsanläggninginspektörräknattjänstemän motsvarargrovt peren
varjeinomhuvudanläggning, och ibland tvåeller experterannan

provning,frakturmekanik, oförstörandehärdfysik,specialområde såsom
enhetschefematjänsteman, inklusivem.m. så varjekvalitetssäkring är

ivanligen engageradereaktorsäkerhet,för tillsynvid Avdelningen av
och god-gransknings-inspektionsärenden,inklusiveflera ärenden,

forsknings-föreskrifter, hanteringrevideringarkännandeärenden, avav
information till allmän-i aktiviteter rörandeoch medverkankontrakt

sak-hans eller hennesbehöver delochheten, ettvart en avsom
händelsestyrda gransk-ochhändelseutlöstakunskaper. Omfattande

och renoveringensilenmed den igensattaningsärenden, såsom ärendet
vanliga ärendevolymen,dentillkommerOskarshamn utöversomav
organisationen densåvälundvika överbelastadet svårtgör att att som

såsomverksamheterlångsiktigaMångaenskilda medarbetaren.
liksomföreskrifter,framtagningrevidering ochASAR-programmet, av

internutvecklingpersonalen ochutbildningsprogram förforskning, av
årsredovisningar.framgår SKIssåkvalitetssäkring, försenas, som av

utveckla kompetensenUpprätthålla och3.2.3

upprätthållandetkunskapsbaserad organisationEftersom SKI ärutgör en
strategiskochmycketkompetensoch utvecklandet dess storavav

skall haall personalsåledes påLedningsfilosofm byggerbetydelse. att
sinautvecklaförförmåganönskan och besitta attatt ansvaraen

enlighet medutveckling iför sinarbetsuppgifter, och att ta egenansvar
SKI.målen för

färdigheter,grundkunskaper,härvidlagMed kompetens avses
förmåga.förmåga och socialstrategisk

på organisationenspersonalresursemautvecklaSKI eftersträvar att
kompletterat medinlärning i arbetetkontinuerlignivåer,alla genom

vilar på varjeutveckling personalresursemautbildning. förAnsvaret av
chef.

personalresursema,utvecklingstrategisk plan förSKI har aven
personaladministrationen.ordinarietill denkomplementvilken utgör ett
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Önskade kompetensprofiler fram systematiska analyser medtas genom
avseende på SKIs uppgifter och arbetsorganisation, för tjänaatt som
vägledning i arbetet utveckla de enskilda Varje chefatt personerna
skall genomföra så kallade "utvecklingssamtal" med samtliga anställda
varje år. Utvecklingssamtalen omsorgsfullt planerad ochutgör en
strukturerad dialog, inriktad på den anställde och hans ellerärsom
hennes arbetssituation och framtid. Den syftar till följaäven att upp
effekterna aktiviteterna inom personalutvecklingsområdet.av

Medverkan i SKIs verksamhetsprogram och projekt erbjuder många
möjligheter lära sig under arbetet, i synnerhet inom forsknings-att

inom för internationella för samarbeteprogrammet, samt ramen program
och for utbyte erfarenheter. möjligheter tillDessa systematiskttasav

för kompetensutvecklingen. Tjänstgöring utomlands, i normalt frånvara
några månaders till några års tid, ingår i personalutvecklingspro-

Alla sådana insatser, syftar till kompetensutveckling,grammen. som
följs och utvärderas.upp

omfattandeEtt utbildningsprogram varje ochläggs år, relaterasupp
till behov framkommit vid planerandet SKIs verksamheter ochsom av
i samband med utvecklingssamtalen, relativt de önskade kompetens-
proñlema.

ekonomiska3.3 SKIs resurser

Bidrag från SKI.

Allmänt

statsbudgeten."SKIs verksamhet finansieras SKIs anslagsfram-över
ställning for det kommande verksamhetsåret bedöms regeringen påav

gäller for övriga myndigheter. Verksamheten utvärderassättsamma som
regeringen på for övriga myndigheter ochsätt ut-av samma som

värderingen ingår i budgetpropositionen. Resurser tilldelas i regeringens
regleringsbrev, dessutom föreskriver direktiv för myndigheter, därsom
mål verksamheterför bedriva åvenledes specificeras. Till skillnadatt

3 Budgetpropositionen för 1992/93, 1993/94, 1994/95 och 1995/1996.
Myndighetsdirektiv för 1992/93, 1993/94, 1994/95 och 1995/96.

förSKIs 1992/93, 1993/94 och 1994/95.årsrapporter
SKIs årsredovisningar redovisasutöver vad i för 1992/93,årsrapporternasom
1993/94 och 1994/95.
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myndighet såanslagsfmansieradgäller förvad normalt ärmot ensom
fastställdakompenseradeSKIs verksamhetregeringens kostnader för av

kämtekniska anlägg-betalas deforskningsavgifteravgifter och som av
således neutral inverkanverksamhet harKostnaden för SKIsningarna.

på budget.statens
SKI: Anslag B2: Förvalt-tillgängliga förTvå anslag finnstyper av

UppställningenKämsäkerhetsforskning.anslagningskostnader B3:samt
till 1995-årspriser, omvandladeSKIs i fastanedan visar resurser,

konsumentprisindex.användningprisnivå med av

priseri fastaSKIs anslag

SEK1000
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D Förvaltningsanslag

E Forskningsanslag
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Förvaltningsanslag

Omkring 60% iörvaltningsanslaget används till lönekostnader, 15%av
till kostnader kostnader för lokaler, telekommunikationgemensamma
m.m.. 25% rörliga kostnader, iResterande huvudsakutgör rese-
kostnader och konsultkostnader. Diagrammet nedan åskådliggör
resursfördelningen inom förvaltningsanslaget för verksamhetsåret
1994/95 inklusive kostnader, olika verksamhets-förgemensamma
områden.

Kämämnessäkerhet 57%Reaktor

Information 9%

Safeguards 17%
Kärnavfallssäkerhet 17%
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kärnämnessäkerhetReaktor-och

inom forsknings-åskådliggör resursfdrdelningennedanDiagrammet
verksamhetsområden.1994/95, för olikaför verksamhetsåretanslaget

Kämämnessäkerhet 57%Reaktor

x\\\\\\\\\\\/
Övrigt 14%

/
Safeguards 4%

/

s

Övrig enligt följande:för året 1994/95 uppdelasforskning 14% kan

%Tekniska Högskolan i Stockholm KTH 22
%för kämsäkerhet 45Nordiskt samarbete
%säkerhetskommittéerBidrag till lokala 15

Övrigt %18

forskningsanslagetsäkerhetskommittéer viaFinansieringen lokalaav
regeringenbeslutatstekniskt fmansieringsarrangemang,utgör ett avsom

inte kontrolleras SKI.och som av
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Totala resurser

Diagrammet nedan visar de totala för verksamhetsåretresurserna
1994/95, fördelade på de olika verksamhetsområden inklusive

kostnader.gemensamma

57%KämämnessäkerhetReaktor

Gemensam forskning 9%

Safeguards 10% 4%Information

Kåmavfallssäkerhet 21%
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Historik och nuläge

och faktiska utgifter för SKIUtvecklingen vad gäller tilldelade medel
framgår tabellerna nedan:av

priserAnslag Förvaltningskøstnader tkr,l0‘pandeB2:

År Inkomst’Anslag Utgifter: Utg.saldoIng.sald0

1581989/90 41 067 38 692 3783
1990/91 606 43 770 3 9943 158 44
1991/92 47 049 45 209 5 8343 994
1992/934 57 790 53 247 11 0986 555
1993/94 1 580 16 25311 098 58 818 55 243
1994/95 694 61 161 1 058 14 84416 253 58

löpande priserAnslag Kdmsdkerhetsforskning tkr,B3:

År Anslag Utgifter Inkomst; Utg.sald0Ing.saldo

1561989/90 16 809 50 006 52 659 14
1990/91 506 62 318 4 34414 156 52

6081991/92 559 51 295 104 344 57
1992/93 51 163 24 55010 608 65 105
1993/94 66 546 2 095 27 10624 550 67 007
1994/95 275 29 31127 106 66 281 67 351 3

Noter:
regeringsbeslutKostnadsökningar, tillkommit särskildasom genom

erhållits har1994/95 för vilka kompensation1993/94 och och
dragits av.

visarTabellernaRedovisningsreglema har ändrats åren.genom
ränteinkomsternettokostnader och separat.
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3 medRiksgäldskontoret. Systemetkonton hosSKIsRänta på
verksamhetsåretinfördes underför anslagräntebärande konton

1993/94.
4 och ingående1991/92för budgetåreti utgående balansSkillnaden

förbalans SKNutgående1992/93 berorför budgetåret påbalans att
julidenmed SKI 1slogslades till SKNför 1991/92 när samman

förvaltningsanslaget.iökningenförklarar också1992. Detta
huvuddelensammanslagningen innebar dock SKI tog överatt av

hälftenomkringuppgifter fickSKNs över resurserna.avmen

hos depå trendernamed avseendeanmärkningar börFöljande göras
framgår tabellerna:och kostnaderanslag avsom

speciellt vadgivet årförforskningskostnademaverkligaDe är,ett
arbetsbelastningen totaltkänsliga förreaktorsäkerhet, mycketgäller sett

och andrasäkerhetsgranskningarsärskildagällerSKIs personal vadför
reduceringfortlöpandeavspeglar såledesTrenden 1989-91faktorer. en

eftergranskningarkatastrofstudier ochdåfrån 1986-87,balansav en
itu medkapacitetSKIsgrad påverkadeTjemobylolyckan i hög att ta

förstkapacitet ånyo,dennareduceradesforskningskontrakt. 1991-93nya
inklusiveomorganisation SKI,omfattandepå grund samman-avav en

silen.den igensattaincidenten medmed SKN, följtslagningen av
strategiSKIsåterspeglaradministrativa budgeteni denBalansen att

lönekostnader, iökadepåmed avseendelångsiktiga trendermöta
kompenserasöverväldigande del intevilka tilltjänstemän,synnerhet för

anslagennedskärningarnaallmännakombination med dei anslagen, i av
Sompersonalnedskämingar.tillbehövatill myndigheterna, tautan att

trendanslagen. Denna1994/95så kostnadernaframgår änstörrevar
långsiktigatillkännagivna1995/96.fortsätter För motatt svara upp

två vakanser.tillsättabeslutat intedärför hitintillstrender har SKI att
fylla vakanserförrekryteringenbegränsningarYtterligare attav

ingående balansenfortsätter.nuvarande trenderna Denförväntas, om-de
gjordaanvändas för redanskall dessutoml4,8 MSEKfrån 1994/95

enligt följande:åtaganden,
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5 MSEK Reserverat för och amortering på lånränta iupptogssom
samband med SKIs flytt till lokaler. Kapitalför-nya
sörjningsförordningen medgav inte dessa extraordinäraatt
investeringar kunde betalas kontant. inteFör behövaatt
belasta kommande års haranslag SKI beslutat att över-av
föringsbeloppet medel för samtliga amorterings-reservera
och räntekostnader på dessa lån.

MSEK2,2 Reserverat, i enlighet med regeringens beslut, för betalaatt
kostnaderna för Kommittén för internationell granskning av
den svenska tillsynen inom kämteknikområdet.

5 MSEK Avsatt strategisk enligt beslut SKIs styrelsesom reserv av
1992 för SKI snabbt skall kunna igångdra särskildaatt
utredningar och undersökningar med anledning in-av
träffade händelser inom eller landet säker-utom storav
hetsbetydelse, silärendet.t.ex.som

2 MSEK Reserv för förstärkning budgeten så 1995/96 årsattav
driftbudget för avdelningar och enheter i löpande priser kan
uppgå till 90% 1994/95 års budget.av

0,6 MSEK Reserv för förstärka personalutbildningsinsatsema underatt
1995/96, vilka hade fått minskas med 50% iannars
förhållande till 1994/95.

I betraktande SKIs bedömningar trenderna med avseende påav av
administrations- och forskningskostnader, diskuterats i korthetsom

begärde SKI, och fick regeringens medgivande till, få låtaattovan,
forskningsanslaget bära hela bördan de sammanlagda nedskärningarav

behövs i SKIs anslag för 1995/96 till följd de generella politiskasom av
besluten skära kostnader totalt verksamhetsåretFöratt statens sett.ner
1995/96 har SKIs således, forskningsanslaget, minskatresurser genom
med omkring 13%. Administrationsanslaget blev i oförändrat. sinIstort
budgetproposition har regeringen dessutom specificerat ytterligare ned-
skärningar på 4,5% år för verksamhetsåren och1997 1998.per

En sådan resursbegränsning skulle medföra minskningen av
administrationsanslaget med omkring MSEK år.2,7 Andraper
kostnader personalkostnader kan inte reduceras medän sådantett
belopp. Av detta skäl måste personalnedskämingar genomförasäven
ungefär fem år, liksom också nedskäming vad beträffarper en
användandet konsulter och det internationella samarbetet. Dettaav av
skulle få betydande inverkan på SKIs tillsynsverksarnhet.en

Forskningsanslaget skulle minska med omkring MSEK år.2,6 per
Sammantaget skulle forskningsanslaget minska med 21% mellan
1994/95 och 1998.
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ekonomiskanedskärningarna deframtidaandel deOm större aven av
personal-för minskaforskningsanslaget,skulle bäras attavresurserna

1995/96, så skulleverksamhetsåretså gjordes förnedskärningarna, som
ytterligare.forskning reducerasfinansieringen av

grund föradministrativRättslig och3.4

tillsynsverksamhetSSIs

Bidrag från SSI.

Föreskrifter3.4.1

SSIförfattningssamling,föreskrifter iSSIs möjlighet utfärdaatt en egen
myndighetsutövning.verktyg för sinFS, SSIs kraftfullasteutgör ett av

föreskrifterGenerellaföreskrifter.också andra fördelar medDet finns
bidrar därför tilltillståndshavare ochför alla attanger samma normer
Föreskrifternaopartiskt regelsystem.objektivt och utgörupprätta ett

frågor på, vilkaför SSI hanteradessutom effektivt sätt attett annars
individuella ansökningar.antalskulle ha medfört ett stort

SSIStrålskyddsförordningen 1988:293 stadgar rättäger att,att
i Strålskyddslagenstrid med intentionernasåframt detta inte står i

haftfrån lagen. SSI harföreskrifter undantag1988:22, utfärda om
föreskriften i SSIs serieoch den förstadenna möjlighet sedan 1976

alltid SSIsföreskrift fattasBeslutet utfärdautfärdades 1977. att aven
någon enheterna.initiativet kommer vanligtvis frånstyrelse, avmen

tilläggrevideringar ellergällande föreskrifternaFlera de utgör avav nu
1977:2föreskrift SSI FStill utfärdade föreskrifter. SSIs andratidigare

frånradioaktivabegränsningar utsläppenexempelvisrörde ämnenav av
fyra gånger.har dess reviderats/ändratskärnkraftstationer, och den sedan

särskilt intresse föråttaföreskrifter gäller för närvarande,29 ärvarav av
kämenergitillsynen:

radiologisktläkarundersökning förFöreskrifterSSI FS 1981:3 om
arbete.

läkarunder-strålning krävs genomgångenmed joniserandeFör arbete
år. Om sannolikhetenskall minst tredjesökning ärvartsom upprepas

mSv år behöverliten få effektiv dosekvivalent 15för överatt peren
läkarundersökning krävsvilketföreskrifterna inte tillämpas. Arbete för

delas in i klasser:tre
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risk för bestrålning, med mycket liten risk förextern extern-
eller intern kontaminering
risk för kontaminering eller intern kontaminering viaextern-
matsmältningsapparaten, med mycket liten risk för intern kon-
taminering via inandning
risk för intern kontaminering via inandning.-

SSI FS och1989:1 1994:5 Föreskrifter dosgränser vid verksamhetom
joniserandemed strålning m.m

Föreskrifterna utgår från de grundläggande principernatre om
berättigande, optimering och dosbegränsning. viktigasteDe gräns-
värdena följande:ärsom anges

gränsvärdet för den årliga effektiva dosekvivalenten 50 mSv,är-
den effektiva dosekvivalenten under levnadstiden får högst 700vara-
mSv,
den ackumulerade effektiva dosekvivalenten under fem på-
varandra följande kalenderår får överstiga mSv,100
för bestrålning allmänheten, till följd verksamhet medav av
joniserande strålning, gäller gränsvärdet mSv/år. får1 Dosen under
enstaka år uppgå till 5 mSv, förutsatt genomsnittet under livstidenatt
förväntas understiga mSv/år.l

föreskrifternaI särskilt vad gäller vid graviditet, föranges som
skolelever och vid nödlägen m.m.

SSI FS Föreskrifter1989:3 utförsel från zonindelat område vidom
kämtekniska anläggningar gods för fri användning eller deponeringav

avfall.som
Föreskrifterna reglerar k friklassning material från zonindelats av

område vid kärntekniska anläggningar. För all utförsel gäller följande
för ytkontamination:

kBq/mzhögst 40 och y-strålande nuklider,av-
kBq/mzhögst 4 JL-strålande nuklider.av-
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strålskyddsskäl fårbegränsningarheltanvändasskallgodsetOm utan av
nuklidsamman-Bq/kg,100högst oavsettaktivitetenspecifikaden vara

avfallsupplagkonventionelltpågodset deponerasSka ettsättningen.
följande:iställetgäller

nuklider,y-strålandeochkBq/kg5högst-
nuklider,nt-strålandekBq/kg0,5högst-

anläggning.ochårGBqlhögst per-

ansökan.särskildmaterial efterfriklassaSSI kan även

radioaktivautsläppbegränsningFöreskrifterFS 1991:5SSI avavom
kämkraftstationerKfrånämnen

normaldrift,vidutsläpp,samtligapåtillämpligaFöreskrifterna avär
kämkraftstation. Ut-frånochlufttillradioaktiva vattenämnen en

ICRPsochALARAformuleringföreskrifternas ärförgångspunkten
samtligaföljdtillkritisktillDoskritiskdefinition avgrupp,grupp.av

kollektiv-globalaoch denårmSvunderstiga 0,1skautsläpp, per
installeradGWår ochmanSvunderstiga 5skadosekvivalenten per

kallaskritiskmSv till ett0,1utsläppeffekt. Ettelektrisk gruppgersom
normutsläpp.

omgivningss-utsläppsmonitering,hurreglerarFöreskrifterna även
skadosekvivalentberäkningarochoch utsläpps-rapporteringkontroll,

händelseividtasskaåtgärdervilkautföras. Dessutom avsomanges
l/200överstigerutsläppstaktenBlutsläpp.förhöjda att omangesa
innanställasreaktornaktuellaska dentimmenormutsläpp avper

normutsläpp.uppgår tillutsläppet ett

kärnkraftverk.frånkontaminerad oljaFöreskrifter1991:6SSI FS om
skakärnkraftverkfrånoljakontamineradFöreskrifterna somavser

ställskravförbränning. De är:förföras ut som

partiklarochrenad frånskaoljan vattenvara-
y-strålandeochBq/liter5000innehållafår högstoljan av-

ochnuklider
nuklidernt-strålandeBq/literhögst 50 av-

m’ får förasreaktorochår ut100högst per-
minstpåeffektmedoljeeldadske iskallförbränning enpanna-

destruktionföravseddsärskiltanläggningiellerMW av10 en
kemikalier.
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SSI FS 1994:1 Föreskrifter föreståndare för strålskyddsverksamhetom
vid kämteknisk anläggning.

Föreskrifterna definierar strålskyddsföreståndarens uppgifter blsom a
omfattar:

verka för arbetet vid anläggningen skötsatt på strålett- ur
skyddssynpunkt lämpligt sätt
bevaka personalstråldosema följsatt upp-
bevaka föreskrifter följs i frågoratt personalstrålskydd,om-
avfallshantering, utsläpp, omgivningstillsyntransporter, och bered-
skap
bevaka kompetens och för strålskyddsverksamhetenresurser-
bevaka krav på rapportering till SSIatt följs-
bevaka händelser och iakttagelseratt viktärsom- av ur
strålskyddssynpunkt analyseras och dokumenteras, SSIsamt att
informeras.

SSI FS 1994:2 Föreskrifter för personstrålskydd för verksamhet med
joniserande strålning vid kämteknisk anläggning.

Föreskrifterna bl lokal strålskyddsinstruktion skall finnasattanger a
vid kämteknisk anläggning liksom vad denna skall innehålla. Somen

minimum ska den innehålla bestämmelserett och rutiner för:

zonindelat område-
strålskyddsutbildning-
tillämpning optimeringsprinciperav-
persondosövervakning-
kontaminationsövervakning-
områdesövervakning-
kontroll strålskyddsinstrumentav-
hantering och radioaktivt materialtransport inom anläggav-
ningen
rapportering.-

I föreskrifterna också verksamheten skall bedrivas såatt ingenanges att
under period på fem kalenderår erhåller effektiv dosekvi-person en en

valent överstiger 100 mSv. För elproducerande kämteknisksom en
anläggning ska verksamheten planeras så kollektivdosen under fematt
på varandra följande kalenderår inte överstiger 2 manSv GWper
installerad elektrisk effekt år.per
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Tillståndsvillkor3.4.2

kämtekniskasvenskaandrakämkraftstationer ochvidStrålskyddsarbetet
emellertidutfärdarSSIföreskrifter.generellaanläggningar styrs av

medochdessa,medsambandoch itillståndibland även separata
tillståndsvillkor.regeringen,svenskaden upprättasutfärdadetillstånd av

skallendastvillkorsådanatillståndsvillkorförfilosofi ärSSIs att
tillstånds-Utfärdadedärav.särskilt behovföreliggerdetutfärdas ettom

på deninriktadeochformuleradetydligtrelevanta,skallvillkor vara
skalluppbyggnaddetaljnivå ochVillkorenssituationen.aktuella vara

myndigheten.intehuvudansvartillståndshavarens övertassådan avatt
utfärdasinteskallkostnaderhögamedför mycketTillståndsvillkor som

föreligger.skälsynnerligaänannat om
alla deräknasammanhangi dettaopraktisktskulleDet att uppvara

förteckningsådaneftersomutfärdat,harSSItillståndsvillkor ensom
såsomvaltsharnedanexemplenlång. De utväldigtbliskulle tre

påavseendemedfilosofiSSIsförbelysandeochrepresentativa
tillståndsvillkor.uppställandet av

Studsvik AB:sregeringensvenskaförlängde denmaj 19945Den
termiskpå MWStudsvik 50iforskningsreaktom R2drivatillstånd att

upprättandetavseende påmedtillståndsvillkorSärskildaeffekt. enav
dethanteringenförochforskningsreaktom,förnedläggningsplan av

omfor-någotkomoch dessaSSI,föreslogskämbränslet,använda av
ingautfärdadesfalldettatillstånd. Iregeringensimulerade att anges

iföreskrifternautfärdadetidigaredeSSI eftersomvillkorseparata av
dosövervakningområdensådanatäckerförfattningssamlingSSIs som

material,radioaktivtförfriklassningsnivåerdosadministration,och
avfallradioaktivthanteringradioaktivautsläpp ämnen, m.mavav

kärntekniskstöd imed LagSSI,utfärdadejuli 1991Den 16 om
kärntekniskFörordningenoch1984:3, 5SFSverksamhet, om

Vattenfallsverk,Statenstillstånd för1984:14, 19SFSverksamhet, ett
förmarkförvardrivakärnkraftverk,RinghalsRinghalsverket ettatt

följandekungjordes1991decemberkämavfall. Den 16lågaktivt
markförvaret:tillståndsvillkor för

pånuklidmättskall sättdeponeras ettavfallAllt somvarasom-
skalldeponeringensamband medStrålskyddsinstitutet. Igodkänts av

Strålskyddsinstitutetpåregisterasavfalletrörandeuppgifter ett av
godkänt sätt.

planeradföremånaderminstskallRinghalsverket tre en-
godkännandeförStrålskyddsinstitutettillkampanjdeponerings

Redovisningenkampanjen.planeradedenredovisninginlämna aven
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skall bl.a. innehålla beskrivning det avfall skall depo-en av som
dess aktivitetsinnehåll, tidplan för arbetet uppdateringneras, samt en

inventariet i förvaret.av
I förvaret får inte vid någon tidpunkt finnas 100 GBqänmer-

radioaktiva ämnen.av
Ytdosraten kollin skall markdeponeras får högstav som- vara

mSv/h0,5
Kollin for markdeponering får deponerat kolli inte haper- en
högre medelaktivitetskoncentration 300 kBq/kg radionukliderän av
med halveringstid år.5större änen
Ringhalsverket skall minst månader fore den förstatre-
deponeringskampanjen till Strålskyddsinstitutet redovisa vilka
åtgärder Ringhals vidtaga för säkerställa institutionellattavser
kontroll markdeponeringsanläggningen fram till år 2050.av

Tillståndsvillkoren i detta exempel valdes for säkerställa endastatt att
lämpligt avfall deponeras i markförvaret långlivade alfastrålare skall
undvikas, det deponerade avfallet och registrerasatt på korrektmäts

den erforderligasätt institutionella kontrollensamt att säkerställs. För
bedöma miljöpåverkan och doserna tillatt allmänheten måste en

källterm väljas och verifieras. Den totala aktivitetsgränsen på GBq,100
och myndighetsövervakningen det deponerade avfallet, möjliggöröver
kontroll och bedömning markförvarets radiologiska påverkan. Deav
flesta dessa tillståndsvillkor identiska med dem uppställtsär förav som
tillståndshavama för de andra svenska markförvaren: OGK AB itre
Figeholm Oskarshamns kärnkraftverk, AB SVAFO i Studsvik samt
Forsmarks Kraftgrupp iAB Forsmark Forsmark kärnkraftverk.

Den juni14 1994 ufärdade SSI, med stöd i Lag kämtekniskom
verksamhet, SFS 1984:3, 5 och Förordningen kämtekniskom
verksamhet, SFS 1984:14, 19 tillstånd för Studsvik AB införa,ett att

och utföra metallskrot fråntransportera det tyska kärnkraftverket Isar.
Sex värmeväxlare med total vikt på 274 och genomsnittligtton etten
specifikt aktivitetsinnehåll °°Co, Cs,på 13 kBq/kg huvudsakligen
7Cs skulle importeras till Studsvik för smältning. Göt möjliga att
friklassa och allt sekundäravfall slagg, filter m skulle återsändas tillm
Tyskland. Följande tillståndsvillkor utfärdades:

Senast år2 efter det skrotet förts in till Sverige skaatt göt- som
får friklassas och allt sekundäravfall återsändas till avsändaren i

Tyskland. Studsvik AB ska meddela Strålskyddsinstitutet skriftligt
tidpunkten för utförseln.om



verksamhetkärnteknisk 81förTillsynsmyndigheternaSOU 1996:74

Strålskyddsinstitutetfölja de villkorStudsvik AB ska som-
påavseende"Bestämmelser medjuniutfärdade den 1993:28

medutfärdadekärnavfall och kämämnestrålskyddet för transport av
strålskyddslagen".stöd av

skatak och detmetallskrotet underskaStudsvik AB lagra vara-
produceras.för defukt. gällerskyddat Detta götävenmot som

till Statensinkommitska haFörhandsbesked transportom-
påbörjas ochinnandagarkämkraftinspektion transportensenast tre

i vanlig ordning.strålskyddsinstituttill Statens

avfallalltsäkerställauppställs i syfteförsta villkoretDet attatt
d.v.s.friklassade,endast tackoråtersänds till så ärägaren, att somsom

villkoretandrablir kvar i landet. Detradioaktiva,klassas rörsom
SSI ställthänvisar till de reglerkämkraftavfallet ochtransporten upp.av

förmaterialetförhindravillkorettredjeDet är attavsett att exponeras
kontamineras. Deteller markenoch förvaringsutrymmetnederbörd att

informerasmyndigheterna skallvillkoret stadgarfjärde transport-att om
datum.

generellaanvändaSSI föredrarslutligen betonasbörDet attatt
myndighetsutövning.sinhuvudpartenföreskrifter verktyg förett avsom
ansökande och har-deenhetlig behandlingsäkerställerDetta aven

de fallolika tillståndshavama. Ivillkoren för demoniserar de stadgade
tydligtde relevanta,berättigade skalldå villkor ärseparata vara

situationen.inriktade på den aktuellaformulerade och

rådAllmänna3.4.3

iförfattningssamling, d.v.s.i SSIsråd kungörsFormella allmänna
juridiska3.4.1. Rådensföreskriftema se avsnittformsamma som

föreskrifterannorlunda. Under detdock naturligtvis helt attärstatus
framgårråden,så de allmännamåste uppfyllas namnet,utgör avsom

detstyrelse fattari SSIsskillnad liggerendast råd. En attannan
generaldirektörenföreskrifter, under detmeddelaformella beslutet attatt

rådhar allmännaråd. närvarandeallmänna Förbeslutar omensam
hygieniskarådi fall: allmännai författningssamlingenutfärdats tre om

allmänna rådFS 1990:1,ultraviolett strålning SSIriktvärden för om
1990:3 allmännaSSI FStandröntgenutrustningarbete med viss samt

förupphandlingprestandaspecifikationer vidråd utrustningavom
FS 1995:1.röntgendiagnostik SSI

vidåtgärdsnivåer för skyddavseendetill rådFörslag allmänna
inteTekniskt innebär dettapå remiss.kämenergiolyckor har settsänts ut
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formella råd, i författningssamlingen, iförrän de publiceras och
publicerandeavvaktan på internationell harmonisering sådant inteär ett

förestående. SSI har emellertid meddelat olycka skullenära att enom
inträffa formaliserandet råden, så kommer de nivåerföre av som anges
däri tillämpas.att

Tillsynsmål3.4.4

SSIs tillsynsmål finns formulerade på olika nivåer och i olika dokument.
Grunden i lagstiftningen, särskilt iför all verksamhet finns formulerad
Strålskyddslagen och Strålskyddsförordningen. grundläggandeDen mest
principen Strålskyddslagen:redovisas i första paragrafen av

Syftet med denna människor, djur och miljö skall skyddaslag är att
skadlig verkan strålning.mot av

verksamhet,paragraf utgångspunkten för all SSIsDenna utgör men
måste naturligtvis kompletteras med detaljerade och specifika mål.mer
Förordningen ytterligaremed instruktion för SSIs verksamhet lämnar
vägledning för institutets verksamhet. Se avsnitt 2.2.2 ovan.

regelbundet SSIVerksamheterna och prioriteringarna formuleras av
i den fördjupade anslagsframställan till regeringen, omfattarsom en
period på år. fördjupade anslagsframställan inlämnadesDentre senaste
till Miljödepartementet i och omfattar verksamhetsåren1994,mars

anslagsframställningen identifierar SSI följande fyra1995/96-1997/98. I
grundmål, i prioriteringsordning, de viktigaste:som

förhindra akut skada påakuta dödsolyckor och allvarligannan-
grund strålning,av
förebygga eller minska strålningens skadliga effekter påsena-

befolkningsgrupper,stora
uppmärksamma och bearbeta strålskyddsproblem med anknyt--
ning samhälleligatill förhållanden i samhället berör storasom
värden,
ytterligare förebygga eller minska strålningens skadliga sena-
effekter för särskilt individer.utsatta

inter-Dessutom SSI uppgifter inom statsförvaltningen, genomges
nationella konventioner vilka alla måste prioriteras, andramen avm.m.,
skäl för de fyra angivna.än ovan

Regeringen fastställer, Miljödepartementet, varje år budgetengenom
för SSI. meddelas i det så kallade regleringsbrevet, vilketDenna anger
målen för SSIs verksamhet, specifika uppgifter och krav. Nuvarande
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målallmännabeskriver SSIsjuni 1995,utfärdat den 15regleringsbrev,
följergenerella målentillsynsverksamheten.mål för Deåtta närasamt

också SSIsliksomi strålskyddslagen,intentioner uttrycksde egensom
anslagsframställan, och kanfördjupadeprioritetsformulering i den

sammanfattas på följande sätt:

iinstruktionernaförverkahuvuduppgiftSSIs är attatt-
uppfylls,strålskyddslagen

och informalämna rådstrålskyddsambitionen,skallSSI ange-
joniserandemedtillsyn verksamheterochtion, reglera överutöva

finansiera forskningbedriva ochicke-joniserande strålning,och samt
strålning,användningverka för säker av

kärnkraftsoch i synnerhetradiologiska olyckor,händelsei av-
ochrådkunna lämnaberedskap forolyckor, skall SSI ha atten

myndigheter,till berördainformation
berörstrålskyddsproblemSSI skall uppmärksamma storasom-

samhälleliga värden,
enlighet medutveckling, ihållbarSSI skall bidra till en-

Janeiroi Rio de 1992,från miljökonferensFNsslutsatserna
förbättraaktiviteter försig iSverige har attengagerat-

central- ochbaltiskabland demiljösituationen i staterna,annat
aktivitetersamordning med EUsskall eftersträvaSSIÖsteuropa.

område,inom detta
medsidafrån SSIskräver insatserSveriges arbete inom EU-

olika arbets-kommissionensmedverkan ipå exempelvisavseende
och expertgrupper.

SSIsockså de mycketföljeråtta mål för tillsynenRegeringens nära
för SSITillsynsmålenanslagsframställan.i fördjupadeformulering den

sammanfattas:kan således

i bostäder,sänkning radongashaltenförverka aven-
exponering förskadliga effekternadeinformera avom-

solstrålning,
magnetiska fält,elektriska ochundersöka riskerna med-

tillstråldosemabegränsningytterligareverka för aven-
röntgendiagnostik,medicinskpatienter vid

fastställdaunderoch kollektiv doserhålla individverka för att-
gränser,

radioslutförvaringochgodtagbar hanteringverka för aven-
aktivt avfall,
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upprätthålla beredskap för kämkraftolyckor,-
bedriva forskning med hög nationell internationell kvalitet.och-

SSIs verksamhet planeras i detalj årligen och i denpresenterasmer
årliga verksamhetsplanen. Denna plan beaktar såväl den grund SSI
redovisat i den fördjupade anslagsframställan och i de direktiv som
regeringen formulerat i regleringsbrevet.

Tillsynsmålen inom kärnkraftområdet utvecklas nedan,närmare
eftersom de viktig bakgrund för det uppdrag givitsutgör en som
kommittén för internationell granskning den svenska tillsynsverk-av
samheten på reaktorsäkerhets- och kämavfallsområdet. bör betonasDet

tillsynsverksamheten inom kämkraftområdet SSIsbaraatt utgör en av
många uppgifter.

Kärnenergitillsyn

Huvudmålet tillsynenför inom kärnenergiområdet driften ochär att
underhållet de svenska kämtekniska anläggningarna skall påutövasav

strålskyddssynpunkt säkert med hänsyn till personalen,ett sätt, tagenur
allmänheten och miljön. kunna följandeFör detta har mål ställtsgöraatt

för arbetet:upp

inga akuta strålskador skall uppkomma till följd kämtekniskav-
verksamhet i Sverige,
ingen individ anställd vid kämteknisk anläggning eller annan- -

skall erhålla stråldoser överstiger de fastställdaperson som-
gränserna,
genomsnittsdosen till personal arbetar verksamhetermedsom-
med strålning skall understiga mSv år,5 per
trenden med ökande doser till vid kärnkraftpersonalen-
stationerna skall brytas, och den kollektiva dosen till personalen skall
understiga manSv GW2 installerad elektrisk effekt och år,per
beräknad genomsnitt för fem på varandra följande år,ettsom
Stråldosema till personalen och allmänheten hållas såskall låga-

möjligt, hänsynmed till ekonomiska socialaoch faktorertagensom
ALARA,
arbete skall påbörjas för upprättande kriterier för skyddav av-
andra organismer människan, och för skydd miljön,än av
produktion radioaktivt avfall skall begränsas,av-
radioaktivt avfall skall hanteras på strålskyddsmässigt säkertett-

med hänsyn till såväl den nuvarande framtida generationer,sätt, som
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inklusiveavfall,högaktivtochlåg-, medel-kriterier för-
utvecklas,och/ellerskallrivningsavfall, överses

ochutvecklasskallkärnkraftverkenkringomgivningskontrollen-
ytterligare,förbättras

och,skall fortsättainternationellaSSIs omengagemang-
möjligt, öka.

utbildning ochOrganisation, kompetens,3.4.5

allmänna resurser

enheter:närvarandeförhuvudtillsynsuppgifterSSIs treutövas av

allaförtillsyn. EnhetenallmänHuvudenhet för ansvarar-
förundantagmedförekommer,strålning används ellerområden där

forsknings-industri ochexempelvis sjukhus,kämteknisk verksamhet,
miljöfrågorsådanadessutom föranläggningar. Enheten somansvarar

arbetsplatser,bostäder och påradon ieffekterna samt person-av
strålning.ultraviolettexponering förlångvarigtill följdskador av

SSI-projekt.långsiktigatvåföremål förUV-strålningochRadon- är
med effekternaskadligaavseende på deOmfattande forskning av

ochkraftledningarfrånfält, såsommagnetiskaelektriska och
pågår.elektriska apparater,

verksamhetSSIsutveckling.ochfär forskningHuvudenhet-
mätnings-utvecklings- ochforsknings-,mängdinkluderar storen

SSIsgrund förnödvändigaverksamheterarbete. Dessa är som en
okända fenomenidentifieramöjligtdettillsynsarbete, för göra attatt

utvecklagrund förrisker,och möjliga attsamt nyaensomnya
för denövergripandeharSSI dessutommätmetoder. ett ansvar

ochforskningbedriverSSIstrålskyddsforskningen.svenska egen
uppdrags-medel föradministrerarmätningar,utför samtegna

personalforskning bedrivsSSIsforskning. Merparten avegenav
huvudenhetutveckling. Dennaforskning ochhuvudenheten förinom

dosimetri-laboratorieuppgifter:huvudsakmed ifyra enheterhar
och radio-radiokemiförmiljölaboratoriet, enhetenlaboratoriet,

förHuvudenhetenenheten.biomedicinskadenekologi samt
forskningssekre-administrerar dessutomutvecklingforskning och

forskningen.samordnar dentariatet, externasom
Tillsynsverksamhetenkärnenergitillsyn.Huvudenheten för-

Tillsynenhuvudområden.påkämergiområdet kan delasinom treupp
käm-anläggningarnakärntekniskamiljön vid deinredenav

personal-inriktad påm.m.forskningsreaktorer, förvarkraftverk, är
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skyddsfrågor, utbildning, organisation och kämämnetransporter av
och kämavfall. Huvudenheten dessutom for miljön kringansvarar
anläggningarna och for avfallshantering, inklusive frågor rörande
friklassning material för återvinning eller deponeringav som
icke-radioaktivt avfall. tredjeDet området beredskap for kärnkraft-är
olyckor, inklusive råd vid frågor mätning och strålskydd samtom
samordning nationella i händelse nukleära olyckor ochav resurser av
andra radiologiska olyckor.

SSIs Huvudenhet for kämenergitillsyn indelad i enheter:är tre

Anläggningar och har hand tillsyntransport, relaterad tillsom om-
den inre miljön vid kämtekniska anläggningar, inklusive
deras organisation, utbildning, personalstrålskydd och tran-

inklusive till och från anläggningarna.sporter
Avfall och miljö, har hand tillsynen densom yttreom av-
miljön kring anläggningarna och deras avfallshantering, inklusive
frågor friklassning material for återanvändning ellerom av
deponering avfall.som
Beredskap, har hand planering och övningar för SSI i desssom om-
roll centralt rådgivande huvudsakligen med avseende påsom organ,
kärnkraftolyckor, organisationen vid behoväven också hanterarom
varje radiologisk olycka.typannan av

Chefema for dessa enheter tillsammans med chefentre utgör for
huvudenheten samverkansgrupp, försöker fördela, använda ochen som

nödvändigt omfördela de tillgängliga efter behov. Inomom resurserna
enheten for anläggningar och finns inspektör med anlägg-transport en
ningsansvar för varje kämteknisk anläggning, sådan inspektörsamt en
för Studsvik. Anläggningsansvaret för tillsynen övriga nukleäraav
tillståndshavare, såsom ABB Atoms bränslefabrik, fördelat på dessaär
fem inspektörer.

principI samordnas alla kontakter tillståndshavamamed dengenom
anläggningsansvarige inspektören. Denna dock inte nöd-ärperson
vändigtvis närvarande vid besök och inspektioner, exempelvis då
specialister på avfallsbehandling inspekterar förhållandena.

En formell befogenhetsdelegering, beslutas generaldirektören,som av
ingår del SSIs verksamhetshandbok, all personal harsom en av ettsom
exemplar Enligt detta dokument beslutar generaldirektörenav. person-
ligen, inom kämtillsynsomrâdet, a viktigare internationella frågor,om
b viktigare frågor och remisser från regering och departementen.
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haveriberedskapochstrålskyddrörandei övriga frågorBeslutsrätten
chefen fördelegerad tillanläggningarkärntekniskapåavseendemed är
betydelse-särskiltdesåvidakämenergitillsyn,Huvudenheten för är

vidarefrågornadelegerainklusivesvårbedömda,ellerfulla rätten att
inkluderarenhetschefemadelegering tillytterligareenheten. Sådaninom

totalbildenförändrarpolicy,eller ändrarvilka inte skaparfrågor av
eller påkonsekvenserekonomiskabetydande sättstrålskyddet, har annat

inklusiveockså härsvårbedömda,betydelsefulla eller rättensärskiltär
anställda.andrainspektörer ochenskildavidare tilldelegeraatt

såväl jämförtkompetensnivå,högbesitter SSIorganisationSom en
andraorganisationer imedjämförtmyndigheterandra svenskamed som

Över samtligasåpersonal, ochSSIs helahälftenländer. gott somav
högskoleexamina,kämenergitillsyn, harHuvudenheten föranställda vid

motsvarande. Somfilosofie doktor eller20% personalenoch äröver av
vid20% personalenomkringhar endastjämförelse genom-enaven

mycketoch endasthögskoleutbildningmyndighetsnittlig svensk enen
Årligen användsdoktorer.filosofienaturligtvisliten andel dessa ärav

kompetens-personalensförmyndighetens10%omkring resurserav
använderpersonalenheten,viasamordnasutveckling. del häravEn som

idelvishelt ellerfinansiera,år förmiljoner SEKomkring 0,5 attper
kursavgifter,såsomkostnaderberörda enheter,samarbete med externa

allmäntbedömsaktiviteteroch andrastudieresor av mervarasom
vilkaenhet,respektivedirekt frånkostnader täcksAndraintresse. av

frånskiftarAktiviteternanedlagd arbetstid.fördenden största är
datautbildning, viaspråkundervisning ochsåsommycket allmänna,

exempelvis avseendekurser,specialarrangeradespecialbeställda och
såsompersonligatill heltbränsleskador, ochkonsekvenserna programav

länder.systerorganisationer i andrastudieperioder vid
1996-12-31verksamhetsåret 1995-07-01långamånaderdet 18För -

verksamhet,sinförfogande fortillmiljoner kronorSSI omkring 131har
Öst, budget.heltharStrålskydds.k. Projektexklusive det egenensom

kämenergitillsynpåmiljoner kronoromkring 27budget läggsAv SSIs
beredskap.på Bäggemiljoner kronoromkring 25drift ochvid normal

iredovisasvilkaomkostnadema,de internainkluderardessa belopp
Totaltutlagd forskning.tillanslagSSI dessutomavsnitt nedan.3.4.6 ger

och ungefärför detta,tillgängligamiljoner kronoromkringfinns 24sett
inomstrålskyddrörandeprojektläggs pådetta belopphälften av

anställda vidmindre 30kärnenergiområden. Något ärän personer
heltidsanställda.kämenergitillsyn, 25förHuvudenheten varav
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3.4.6 Ekonomiska resurser

SSIs verksamhet finansieras huvudsakligen med ramanslag. Ramanslaget
uppgick verksamhetsåret 1994/95 l juli till juni1994 30 1995 till

kSEK.80043 Verksamhetsåret 1995/96 förlängt till månader 118är
juli till.3l1995 december 1996, for få verksamhetsåretatt att
sammanfalla med kalenderåret. Ramanslaget för 1995/96 har minskats
med 6% jämfört med 1994/95. SSI har dessutom reservationsanslagett
för finansiering myndighetens insatser i östersjöländema. Dettaav
anslag uppgick 1994/95 till 12000 kSEK och kSEK18000 förär

Övriga1995/96. fmansieringskällor inkomster från be-utgörs av
ställningsarbeten, bidrag och Kämkraftsindustrin erläggerräntor.
årsavgifter för kâmenergitillsynen. Dessa avgifter deponeras på kontoett

Årsavgiftendirekt i statsbudgeten, och inte direkt tillgängliga för SSI.är
uppgick 1994/95 till 45746 kSEK och har for 1995/96 bestämts till
64268 kSEK.
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i kSEKårsavgifterAnvändning av

1995/651994/95
budgetresultat

25 05204017Kämenergitillsyn
1572513 812Beredskap

förengångskostnadink1.
890jodtabletter 4

14 038552forskning 9Kämenergirelaterad

64 24740440totaltSumma

beredskapexklusivekärnenergitillsyn,för SSIskostnaderFördelning av
i kSEK:

1995/961994/95
budgetresultat

16775 606Anläggningstillsyn
195l845Transporter
886965 84omgivningskontrollochUtsläpp-

8 1903586Avfallstillsyn
1 350l 533Informationsinsatser

7882619 306totaltSumma

efterberedskap,exklusivekärnenergitillsyn,kostnader förFördelning av
kSEK:kostnadsslag i

1995/961994/95
budgetresultat

377840 139Lönekostnader
5 7703 837Driftkostnader

644538Avskrivningar
231143Räntor
76665 635Omkostnader

26 78819 306totaltSumma
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Fördelning kostnader för beredskap för kdrnkrafisolyckorav
i kSEK:

1994/95 1995/96
resultat budget

Mätresurser 4inkl. 797 606avtal 5
Beredskapsorganisationen 7 443 99312
Engångskostnad för jodtabletter 4 890-
Datorstöd loch utveckling 156 925
Inform ationsberedskap 8 18712

Totalt 25 23214 109

Fördelning kostnader för beredskap för kârnkraftsolyckor. Efterav
kostnadsslag i kSEK:

1994/95 1995/96
resultat budget

Lönekostnader 3 731 6 522
Driftkostnader 8 026 14 370
Avskrivningar 305 452
Räntekostnader 87 263
Omkostnader l 960 3 625

Summa totalt 14 109 25 232

Kostnadema för forskning relaterade till kärnenergiområdet ingår inte.
Underskottet posterna 1 och från2 de årliga avgifterna minusovan
kostnaderna för tillsynsverksamheten och haveriberedskapen täcks av
outnyttjade anslag från verksamhetsåret 1993/94 och ränteintäkter.
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tillsynsñlosoñMyndigheternas3.5

SKI3.5.1

från SKI.Bidrag

Allmänt

iregeringenspecificerastillsynsfilosfii SKIsGrundelementen av
SKI.för Deregleringsbreveni de årligaSKI ochinstruktion för

härvidlagviktigaste är:utsagorna

förodeladefulla ochdetTillståndshavama bär ansvaret-
säkerheten,

uppfyllertillståndshavamahurtillsynSKI skall överutöva-
uppfattningvälgrundadesig sinbildadetta att egengenomansvar,

säkerhetsarbete till-och detsäkerhetsstatusanläggningarnas omom
bedriver,ståndshavama

dettasäkerhetsarbetetkraft idrivandeSKI skall närvara en-
tekniskaochforskningsresultatdriftserfarenheter,motiveras av

internationellainom detsåväl tillståndshavarerelativtframsteg, som
säkerhetssamarbetet

, kompetensenoch utvecklaupprätthållaforskall verkaSKI att-
ochtillståndshavamahossåväl hos SKIsäkerhetesarbetetinom som

i allmänhet.i landet

understrykssäkerhetenodelade förfulla ochTillståndshavarnas ansvar
kärntekniskademyndighetstillsynenochtillståndsgivningenatt avav

anläggningensbedömningpåanläggningarna bygger avenmer
påtekniskaavseende påmedsäkerhetsredovisning, såvälgodkända som

uppfyllandeformelltpåorganisationsmässiga faktorer, än ett enav
på sådanfokuseringföreskrifter, eftersomdetaljeradeuppsättning enen

fullatillståndshavarenstenderauppfyllelse skulleformell att urvattna
reglererkändaInternationelltorganisationsmässigatekniska och ansvar.

vidmåttstockarellerreferenseremellertidanvändsoch standarder som
fokuseringmedsäkerhetsredovisningen,godkändautvärdering denav

säkerhetshuvudmål.standarderspå dessa
skäligenmycketsäkerheten såför ökauppgift verkaSKIs attatt som

denundertillståndsgivningeninitialavid denmöjligt, såvälär som
påinriktningengångdrifttid, betonarkärntekniska anläggningens än en

före-på formellasäkerhetsredovisningen,godkändaden änsnarare
säkerhetsredo-godkändadenkännedomdjupgåendeskrifter. En om
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visningen, i fonn såväl deterministiska probabilistiska ut-av som
värderingar, förutsättning för kunna komma fram till skäligenär atten
genomförbara säkcrhetsförbättringsprogram, exempelvis för reaktorer

uppförts i enlighet med tidigare säkerhetsstandarder se avsnitt 8som
internationellt accepterade riktlinjer.om

Vid utövandet sina olika tillsynsuppgifter, enligt beskrivning iav
avsnitt 3.2, SKI efter samspel med tillståndshavaren, vilketsträvar ett
driver på och denne sitt på korrekt ochuppmuntrar att ta ettansvar
produktivt Detta sig kunna uppnå befrämjasätt. attanser man genom

attityder och ömsesidigt förtroende, i första hand baserasöppna ett som
på tillståndshavamas beredvillighet, kompetens och förmåga vad gäller

säkerheten. En och uppriktig dialog mellan SKI ochatt trygga öppen
tillståndshavarens således väsentlig betydelse i utövandetärexperter av

SKIs tillsynsverksamhet. Denna dialog inriktad på uppfyllaär attav
grundläggande säkerhetsmål. Det uppenbart sådan säkerhets-är att en
dialog måste utgå från hög teknisk kompetens på bägge sidor.en

Detta bedriva tillsyn kallas i Sverige vanligen för densätt att
svenska modelleni Erfarenheterna arbetssättet till delarär storaav
positiva. Särskilt måste gällande rollfördelning mellan beaktas,parterna
liksom den klara insikten från sidamyndighetens SKIsäven att
förtroende för inte utesluter oberoende undersökningar.motparten

Som redan betonats flera gånger så kompetensen avgörandeär av
betydelse för korrekt och effektivt ansvarsutövande. SKI bemödar sig
därför bedöma kämkraftföretagens kompetens med påavseendeattom
säkerhetsarbetets alla aspekter. Metoden med säkerhetsdialogen
befrämjar i själva verket sådan kompetensbedömning. de dåI fallen
SKI sig besitta högre kompetens, i frågor viktär storanser en som av
for säkerheten, åtgärdas detta förhållande så möjligt såsnart attsom
kärnkraftföretaget åter får möjlighet sitt fullaatt ta ansvar.

Reaktorsäkerhet

sittI uppdrag verka för ökad säkerhet måste SKI definiera vadatt en
skäligen uppnåeligt. Härvidlag används INSAG-3är rapporternasom

och INSAG-8 riktlinjer, vilket diskuteras i detalj i avsnittsom mer
3.2.1, med bland utnyttjande insikterde vunnits till följdannat av som

de svenska PSA- och ASAR-programmen vad beträffar de anlägg-av
ningsspecifika säkerhetsprofilema, såväl med avseende på tekniska
säkerhetsegenskaper på organisationsmässiga aspekter.som
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avfallssâkerhK etärn

inkaps-ochavfallshanteringsanläggningarnaolikaDe -processerna
lingsanläggning,mellanlagringsanläggningar,transportsystem,slutförvar

detikomponenterrollderasutifrånutvärderasskallm.m. som
säkeruppnåendetpåinriktningmedavfallssystemet,integrerade av

slutförvaring.
skall företeslutforvaringsanläggningen över-Säkerhetsanalysen för

denuppnås, eftersomprestanda kanerforderligabevis påtygande att
erfaren-kan demonstrerasinteslutförvarsäkerheten hoslångsiktiga ett

grundprocessemaallaförståelseäktademonstrerad,hetsmässigt. En av
isäkerhetsanalysendeldärförbehövsförvarssystemeti en avsom

Överensstämmelse mellanmåste demonstreras antagnatillståndsansökan.
ytterbehållarekapslar,i förvarssystemetkomponenteregenskaper hos
produktions-ochkraventekniskai deochsäkerhetsanalysenim.m.

långsik-Slutförvaretskomponenter.förkvalitetskontrollkraven samma
förvaret.slutnadetavseendetillsynenlita tillintesäkerhet skalltiga

högaktivtochmedel-förslutförvaretförsäkerhetenlångsiktigaDen
med flerapåskall byggabränsle, systeminklusive ettavfall, använt

harintebarriärsåsådantpåuppbyggtbarriärer, sätt attett enom
påliggaändåhelheti sinså kommer attavsedd verkan systemet

ochklimatetförändringarnasäkerhetsnivå, förutsatterforderlig att av
omfattning.ochbeskaffenhetskäligmiljöngeologiskaden är av

utvärderas.skallintrångmänskligteffekterEventuella av
skyddskriterierframmednärvarandeförSSI arbetarSKI och att ta

planeradeför detsäkerhetsanalysenbedömningenriktlinjer föroch av
radiologiskadegällerbränsle. Primärt attförslutförvaret använt
bränsle intekämkraftavfall och använtslutförvaringeneffekterna avav

gällervadi dagvadomfattande accepterasskall än sommervara
bedömningenmedharfrågorSvårareverksamhet. görakärnteknisk att

lämnaBeslutetexponeringsscenarier. ettattpotentiellaolikaav
reaktoravfall SFR-l utgörför ettslutförvaretfördriftsmedgivande

SSI.ochSKIhar hanteratsfrågorsådanapå hurexempel av
säkerhetsanalysengjordeSSIochSKIbedömningVid den avsom

fall,realistisktistråldosen,resulterandedenframkom det ettför SFR att
naturliga källor. Ifråndosenlägre ettväsentligtblisannolikt skulle än

kom-emellertid vissaår fannperspektiv l00Olångsiktigt man
drackfånågravilkaunderomständigheterbinationer sompersoner,av

individdoserfåkunnaskulleforvaret,källa nedströmsfrånvatten en
mSv/år.omfånget l-l0inom

tillämpasreferensvärdendeöverstigeromfångetinom detDoser som
intedeverksamhet,kämteknisk ärindividerskyddaför mot menatt
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högre den normala exponeringsvariationen från naturligaän källor. De
exempelvis storleksordning deär doser radonhaltigtav samma som

från källor kan förorsaka, d.v.s. några få millisievert år. Vidvatten per
SFR-bedömningen förekomsten sådana doser såsomantogs av osanno-
lik, eftersom detta förutsätter kombination ömsesidigtatt en av
oberoende, pessimistiska antaganden besannas samtidigt, såsom en
okontrollerad brunn i närheten förvaret exponeringsväg, ochav som en

skadlig uppkomst joner från cellulosarester. Kvantitativaen av
probabilistiska bedömningar ansågs emellertid inte meningsfullavara

utgångspunkt för beslut.som
Sammanfattningsvis, och i betraktande de pessimistiska antag-av

andena, drog SKI och SSI den slutsatsen SFR-anläggningen hadeatt en
riskproñl, med avseende på exponeringssannolikheten för avgränsade

inte väsentligen avvek från vad det svenska samhället idaggrupper, som
det gäller exponering från naturligt förekommandenäraccepterar

radioaktiva krav på samhället skallämnen, vidtaga särskildautan att
åtgärder. På basis dessa slutsatser drifttillståndet för SFR. Somav gavs
tillståndsgivningsvillkor tillståndshavaren skulle skyldigattangavs vara

vidtaga vissa åtgärder, för reducera viktigastede osäkerhetenatt att som
kunde bidra till doser i längre tidsperspektiv.ett

3.5.2 SSI

Bidrag från SSI.

Grunden för SSIs tillsynsverksamhet bygger, inom alla områden, på
strålskyddsñlosofi och förståelse SSI förutsätter grundläggandeen av
kunnande inom strålskyddsområdet. Idag bygger strålskyddet på ICRP:s

grundrekommendationer:tre

.Berättigande Ingen verksamhet skall tillåtas införandedessom-
inte leder till positiv nettoeffekt. Med verksamhet allaen avses

hanteringar leder till fördelen.processer, m.m. som
Omhändertagande kåmavfall exempelvis endast delutgörav en av
kämbränslecykeln, verksamhet i sig själv.änsnarare en
Optimering. Detta den viktigaste principen efterär näst-
berättigandet och innebär enligt ICRP när tillvägagångssättatt ett
har berättigats och så måste bedöma hurantagits man resurserna
bästa skall användas för reducera strålningsriskerna för individeratt
och för befolkningen
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säkerställa ingaförkrävsDosbegränsning. Dosgränser attatt-
oacceptabla.bedömsstrålningsriskerindivider förutsätts varasom

hömstenamaochinternationellt vedertagna,principer utgörDessa ärtre
dessaframhävasbörallt strålskyddsarbete. Detsåför attgott som

tillsynsverk-och inte barastrålskyddsarbete,för alltprinciper gäller
grundläggandehar såledesoch tillståndshavamasamhet. SSI samma

och för ömsesidigkommunikationförutsättningar förvilket bramål, ger
förståelse.

ALARA-principen as lowvanligen förOptimeringsprincipen kallas
sprittoch vidaväletableratachievable ochreasonably utgör ettas

strålningensoptimera skyddetmåletkoncept, och gentemotär att
ICRPreasonably förklarasrimligeneffekter.stokastiska Begreppet av

faktorer.och socialatill ekonomiskahänsynsåsom med tagen
kanoch demolika faktorerALARA-nivån beror på flera somen av

alfavärdet. värdeså kallade Dettafastställa nivån dethjälpa till äratt
i syftemotiveradeansträngningar kandebetecknar attansessom

MSEK inbesparaduttrycks vanligen iviss stråldos, ochreducera peren
organisa-ocholika verksamhetenvarierar mellanmansievert. Värdet

har beslutatlandet. SSIs styrelsesåväl inomtioner, attutomsom
MSEK för förebyggaminst 5-25tillståndshavama skall lägga ettattner

inbesparadMSEKungefär 0,4-2dödsfall, vilketstatistiskt motsvarar per
tillämpadärefter beslutatkämkraftföretagen harsvenskamanSv. De en

inbesparad manSv.på MSEK4 pernorm
mångaföreskrifter iidag med i lagar ochALARA-principen tas

personstrålskydd förföreskrifter förSverige. SSIsbland i Iländer, annat
anläggning SSIkämtekniskjoniserande strålning vidmedverksamhet

1994:2FS att:anges

rimligen kandettaså långtstråldoser skall begränsasAlla göras10§
samhälleliga faktorer.ekonomiskatill såvälhänsynstagandemed som

välsärskilt utformatändamål skall finnasFör detta ärett program som
skallorganisation.anläggningens Programmetnivåer inomkänt på alla

strategier föromfattastrålskyddsverksamhetendagligaförutom den även
personstrålskyddet.det långsiktiga

tillsynsfilosofi ochför SSIsutgångspunktenStrålskyddsfilosofm utgör
till tillsyns-således intimt knutenTillsynsfilosofintillsynsstrategi. är

5.3.2.på avsnitttillsynen3.4.4 och till detmålen avsnitt utövassätt
intentionerna isäkerställakontrollera ochSSIs tillsynsmål attär att

tillsyn inom käm-också vissuppfylls. SSIStrålskyddslagen utövar
verksamhet.kämteknisk Ansvaretiavfallsområdet, med stöd Lag om
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för bestämma och tillämpa åtgärderna vilar hos anläggningensatt ägare,
och SSI tillsyn i syfte kontrollera allt utförs med högutövar att att
kvalitet. Målet verksamheten vid anläggningarna skall medär att utövas

strålskydd, betydelsen detta skall käntväl hos allgott att av vara
personal strålskyddet beaktas i såväl organisation, vidsamt att som
utbildning och i det dagliga arbetet.

På grund de kämtekniska anläggningamas komplicerade ochnaturav
storlek så domineras SSIs tillsyn inom detta område egeninspek-av
tioner, föreskrivna och i ordning stadgade. Komplexiteten hosannan en
kämteknisk anläggning innebär det viss tid såväl bli till-att tar att
räckligt bekant med förvåna detaljkunskaper enskildattsom om en
anläggning. varjeFör kämteknisk anläggning finns därför anlägg-en
ningsansvarig inspektör vid SSI och det SSIs policy använda sigär att

inspektör under relativt långa tidsperioder.av samma
Det SSIs policy tillkännage inspektioner i förväg ochär att att

eftersträva väl förberedda inspektioner. Detta SSI möjlighet attger
begära sammanträden och konsultationer med personal vidrätt
anläggningarna och begära ingående diskussioner och presentationer.att
Det också genomtänkt policy till rapporteringär att uppmuntraen noga

misstag och avvikelser, och SSI söker undvika sanktioner demmotav
själva och på initiativ problem. Ansvaret föreget rapporterar attsom

lösa strålskyddsproblem ligger hos anläggningen, SSI kan alltidmen
konsulteras för råd och exempel.

Sammanfattningsvis det alltså tillståndshavarna har det fullaär som
för strålskyddet, och det SSIs uppgift säkerställa deansvaret är att att

också detta och föreskrifter villkoroch uppfylls. SSItar attansvar
hävdar ALARA-principen och med inte begära åtgärderär attnoga som
inte kan berättigas.

3.6 Ansvarsfördelningen mellan ochSKI SSI

Bidrag från SSI.

Grunden för ansvarsfördelningen mellan SKI och SSI finns i Strål-
skyddslagen och kämtekniskLag verksamhet. två lagar,Dessa medom
motsvarande förordningar, definierar SSIs och SKIs ansvarsområden.
Säkcrhetsfrågor hanteras SKI, och strålskyddet hanteras SSI. deIav av
flesta fall denna uppdelning tydlig och okomplicerad, i vissaär fallmen
kan otydligheter föreligga. Möjligheten överlappande harav ansvar
bekräftats i de förberedande dokumenten för revideringarsenare av
Strålskyddslagen och kämtekniskLag verksamhet. 1983 skrevom



illsynsmyndigheternaT för kärnteknisk verksamhet 97SOU 1996:74

delegationen för lag kärnteknisk verksamhet följande i sinöveryn av om
SOU 1983:9:rapport

Eftersom det övergripande syftet kontrollera strålningär att samt
förhindra utsläpp radioaktiva kan emellertid frågorämnenav om
strålskydd och kämsäkerhet inte alltid särskiljas måste beaktas iutan ett
sammanhang.

och

Enligt kommitténs mening f°ar visst mått överlappningett accepterasav
hänsyn tillmed lagarnas utformning och den sammanvägningnära av

säkerhets- och strålskyddsaspekter måste göras.som

de förberedandeI dokumenten SOU 1985:58 för den aktuella
Strålskyddslagen står det att

strikt ansvarsfördelningEn mellan SKI föreliggeroch SSI därför inte.
praktiken kanI det i och för sig leda till viss överlappningen av

tillsynsmyndighetemas ansvarsområden och beslut. Som uttalas i
förarbetena till kämtekniklagen prop. 1983/84260 55 behöver docks.
inte sådan överlappning alltid till nackdel och f°ar accepterasen vara
med hänsyn till lagstiftningens utformning och karaktär.

Överlappningen har ibland lett till konflikter mellan SKI och SSI, i
synnerhet lagstiftningen har ändrats eller då frågeställningar harnär nya
uppkommit. Myndigheterna har ingått överenskommelser och praxis har

Regeringenutvecklats. har också vid flera tillfällen begärt SSI ochatt
SKI skall diskutera och möjligheterna utöka samarbetetrapportera att
i kämtekniska frågor. Senast begärdes exempelvis detta i reglerings-
breven för verksamhetsåret 1994/95.

Regleringsbreven begärde SSI och SKI skulleatt rapportera om
rationaliseringsmöjlighetema med avseende på ökad samordning av
verksamhet rörande myndighetstillsyn anläggningar och kämavfall.av
Den till regeringen, daterad juni20 1995,rapporten utgörgemensamma
inte formell överenskommelse mellan myndigheterna, åter-en men
speglar aktuell praxis och myndigheternas åsikter rörande ansvarsfördel-
ningen, liksom åtagande realisera de förslagett att presenteras.som
Direktiven för den arbetsgruppen utfärdades gemensamtgemensamma

generaldirektörema. Rapporten lägger fram slutsatser med avseendeav
på såväl tillsynen anläggningar och tillsynen inomtransporterav som
kämavfallsområdet. Arbetsgruppen kom fram till väl fungerandeatt ett
och omfattande samarbete finns vad gäller anläggningar och transporter,

påpekade också krav. på ökat samarbete och ökad samordningattmen
kan förväntas i framtiden, till följd ökande behov kontroll-,ettav av
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reparations-, underhålls- och renoveringsarbete åldrandevid de
kämtekniska anläggningarna, vilket strålskyddsfrågor.medför antalett
Gruppen lämnade antal rekommendationer för utökat och förbättratett
samarbete vad beträffar tillsynen anläggningarna:av

Revisionsavstdllningar: Den samordning redan sker mellan SKIsom-
SSI infor revisionsavställningar konsekventoch bör ske änmera

hittills och med uppmärksamhet på informationsutbytet mellanstörre
myndigheternas inspektörer.
Brdnsle- material- och kontrollfrâgar: Samverkan och-
erfarenhetsutbytet kontrollområdenainom bränsle-, material- och bör

SKIs på dessastärkas. SSI bör delta i forskningsreferensgrupper
områden och SKI bör inbjudas delta i arbeten SSI planeraratt som

Samverkan inomrörande bränsleskador och bränsledekontaminering.
kontrollsidan lämpligen inriktas på strälskyddsfrågomakan att
beaktas i tidigt skede i samband med utformningen kontrollplaner.av

erfarenhetsInspektion kvalitetssäkring: Informations- ochav-
inspektionutbytet bör fortsätta och utvecklas inom området av

kvalitetssäkring utväxling inspektionsrapporterbland annat genom av
och, kan lämpligt, utföra in-detnär attvara genom gemensamma
spektioner.
Kompetensutveckling: Myndigheterna bör i samband med att-

"workshops" inbjuda den andrakurser, seminarier och arrangeras
intresserad.myndigheten då det kan tänkas den berörd ochäratt

myndigheterna inomErfarenhetsåtetjföring: Samverkan mellan-
området systematisk erfarenhetsåterföring för närvarande obeär

ökadtydlig. Myndigheterna bör undersökagemensamt om en
och vilka former skulle kunna ha.samverkan kan värde denavvara

Inspektörsträffar: hållas iRegelbundna inspektionsträffar bör-
kunskapsutbyte,gånger år för allmänt erfarenhets- ochl-2 per

inspektions-avstämning i frågor inspektionsmetodik och ochom
diskussion praktikfrågortillsynsfilosoñ och gemensamtom av

intresse.
mellanUtvärdering myndighetssamarbetet: Samverkanav-

anläggningstillsyn och effektenmyndigheterna inom området av
effektivisera följasvidtagna åtgärder för den bör attatt upp genom

återkommande, gång år.utvärderingar görs t.ex en pergemensamma
ske i den etablerade formen för återkommandeDetta kan t.ex
avdelningschefsnivå.kontaktmöten på
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Rekommendationema förväntas det möjligt hantera framtidagöra att
säkerhets- och strålskyddsfrägor, med stark koppling till åldrandeen
anläggningar, på effektivt och samordnat Ett bra samarbeteett sätt.
mellan SKI och SSI i dessa avseenden underlättar anläggningsägarnas
strävanden de krav myndigheterna ställer Deatt motsvara upp.
erfarenheter vunnits i arbetet i samband med renoveringensom av
Oskarshamn l har varit goda i detta avseende.

Vad beträffar kämkraftavfallsområdet har SKIs och SSIs arbetsgrupp
kommit fram till vissa motsättningar och problem haft negativatt
inverkan på effektiviteten. Ett grundbeaktande i detta avseende deär att
ansvarsområden definieras i Lag kärnteknisk verksamhet ochsom om
Strålskyddslagen delvis överlappar varandra. Arbetsgruppen fann att
motsättningar ofta berott på bristande information och dialog. Ett skäl
till motsättningar har varit olikade legat till grund försynsätt som
behoven fram krav avseende strålskydd respektive säkerhet.att taav

å sidan enligt vilken krav i regeloptimeringsprincipen,ena-
strålskyddskrav ställs från helhetsperspektiv resursoptimeringett
med hänsyn till andra hälso- och säkerhetskrav behöver ställassom
nyttoeffekt/kostnad, ALARA- och,
å andra sidan försiktighetsprinczpen, enligt vilken kraven i-
regel säkerhetskrav ställs på nivå det tekniskt och kvalitets-en som
mässigt rimligt kunna uppfylla och samtidigt säker-är att ger
hetsmarginaler de osäkerheter finns.som rymmer som

Gruppen påpekade emellertid också det finns många exempel påatt en
väl fungerande samordning mellan myndigheterna med avseende på
komplicerade frågor, såsom det slutliga driftsmedgivandet för SFR-l.
Upprättandet arbetsgruppen har i sig själv bidragit till skapaattav
förutsättningar för effektivare framtida samverkan och samordning.

rekommenderarRapporten fortsatt utveckling samarbetet mellanen av
SKI och SSI i hitillsvarande upprättade former och med ochgemensamt
kraftfullt från ledningens sida.engagemang

juniI 1995 höll SKI och SSI verksledningsmöteett gemensamt
angående kommande tillståndsprövningar olika anläggningarav som
ingår i för slutförvar kärnbränsle. Vidsystemet använt mötetav
överenskoms följande

SKI och SSI skall utarbeta plan för arbetet meden gemensam-
utgivandet olika nonnföreskrifter enligt kämtekniklagtyperav av

strålskyddslag och skall informera tillståndsinnehavama ochresp.
andra berörda härom. En arbetsgrupp skall igemensam sommar
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delgesockså kommertill sådan planförslaglämna attett somen
foreskriftsarbete gällerpå aktuelltexempelEttmiljödepartementet.

bereds iochvarit på remissavfallskriterier näraSSIs nusom
myndigheterna.samverkan mellan

med länsstyrelserkontaktersamordna sinaskallSKI och SSI-
riktlinjer forovannämndaregeringensanledning pröv-med avm

i slutforvarssystemet.anläggningarkommandeningsförfarandet för

formellaflera olikaåstadkoms påSSI och SKISamordningen mellan
styrelser ochmyndighetersrespektivesitter iGeneraldirektöremasätt.

forskningsstyrelsema.imyndighet ingårrespektiveforrepresentanter
fleraföreligger inomoch SSIs inspektörerSKIsSamordning mellan

områden:

specifika frågor.medi sambandkonsultationerorganiserade-
myndigheternade tvåpersonal frånexempelvisinnebärDetta att

forbildasprojektgruppergransknings- ochmedverkar i störresom
anläggningarna;kärntekniskaprojekt vid de

årligaförberedelse förinspektionersamordning som enav-
deomfattningenbedömningrevisionsavställningar, där avaven

stråldosemaförväntadeverksamheterna och deolika görs;
ochinom säkerhets-avseendeårlig statusrapportgemensamen-

till regeringen;strålskyddsområdena inges
undersökningarnaåterkommandemedverkar i deSSI av-

SKI;kärnkraftverken initieras avsom
forskningsnämnd.observatör SKIsSSI representeras som-

ansvarsområdenoch SKIsskiljelinjen mellan SSIsSom redan nämnts är
kärnkraftsta-driftenförpå kärnavfallsområdetmindre tydlig än av

föreligger.samordningtionema, formellmen
och medel-låg-slutförvaret förgodkännandetsamband medI av

SKIutfärdade SSI ochSFR-1,aktivt driftavfall, gemensamt ett
slutförvaringavfallskollina forpåmyndigheternas kravmeddokument

olikagranska deoch fördokument,fram dettai SFR-l. För attatt ta
för avfallmyndigheternas arbetsgruppMAASinrättadesavfallstypema,

diskussionförtill forumutvecklades MAASMed tidentill SFR-l. ett
har visat sigArbetsgruppenintresse.andra frågor gemensamtavav

ochsamarbeteutvecklaforum förbrautgöra attett gemensamma
åsikter.

skerkämbränsleslutförvaringframtidaInför ettanvänt om-aven
myndigheterna harbådaSKI.mellan SSI och Desamarbetefattande

inriktad påsärskiltinformationspolicy,formulerat ärsomen gemensam
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kommunerde omfattas SKBs förstudier rörande lokaliseringensom av
förvar. SSI och SKI finns normalt representerade i varandrasettav

för projekt. SKI exempelvis istörrestyrgrupper är representerat
MKB-95, och SSI har bidragit biosfármodellmed till SKIs projekten
Site-94. Denna korsvisa representation i projektgruppema skapar
möjligheter bilda sig uppfattningar och byggaatt gemensamma upp en
bas for, exempelvis, framtida tillsyn inom de områden där myndig-
heternas glider in i varandra.ansvar
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Tillståndshavamas säkerhetsarbete4

verkställandeAv direktör Rolf Gullberg,
Kämkraftsäkerhet och Utbildning AB KSU.-

Inledning1

Ansvaret för de svenska kämkraftanläggningamas säkerhet ligger hos
tillståndshavama enligt svenska kärntekniklagen.den

Tillståndshavaren normalt det företag och driver kärn-är ägersom
kraftverket. Det formella för säkerheten i företaget ligger hosansvaret
företagets verkställande direktör.

Verkställande direktören har delegerat befogenhet och för säkeransvar
drift och underhåll block till blockchef delett att,av en genom som en

företagets kvalitetssystem, organisationsschema ochupprätta ettav en
befattningsbeskrivning.

Företagets kvalitetssystem innehåller också verkställande direktörens
direktiv till blockchefema beträffande drift, underhåll, ändringar, ar-
betarskydd, strålskydd, säkerhet, miljöskydd, intern och oberoende
säkerhetsgranskning utbildning.samt

Blockchefen tolkar och omvandlar dessa direktiv till nödvändiga in-
struktioner, rutiner och metoder.

4.2 Tekniska beskrivningar

Utöver direktivVDs framtagna instruktioner,och därur rutiner och
metoder har varje block sina Säkerhetstekniska föreskrifteregna

M Framställningen i den engelska versionen har ursprungligenSOU 1996:74av
författats svenska och därefter tillpå engelska för tjänaöversatts att som
orientering för kommitténs internationella ledamöter.
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instruktionssamling till Statenstill dennafram förslagläggerFöretaget
Säkerhetstekniska före-formellt godkännande.Kämkraftinspektion för

säker-tillståndshavarensgrunden forformellaskrifter innehåller den
avsnitt.följandeoch bestårhetsarbete av

Allmänt
HTGgränsvärden,tillåtnaHögsta

driftbegränsningar förVillkor och
inspektionerPrövningar och

föreskrifter BWRAdministrativa
PWRföreskrifterAdministrativa

revisionsavställning.begränsningar underVillkor och

organisa-administrativasäkerhetsarbetetsbeskrivningAvsnitt 5 är aven
BWR-block.fortion ett

föreskrifter kanSäkerhetstekniskaiHuvudinnehållet i avsnitt 5 sam-
återges iavsnitt 5exakta lydelsendenmanfattas enligt nedan enav

kapitel.till dettabilaga
påspeciell tonviktmeddriftorganisationenbeskriverförsta delenDen

Ärendelistor vidsäkerhetsgranskning.i arbetet medolika ansvarsnivåer
medSäkerhetsavdelningens arbeteangivna.finnsåterkommande möten

Säkerhetskommitténssäkerhetsgranskning finns reglerat.oberoende
dokumenterade.arbetsuppgifter finns

underhållsrutiner.ochprinciperna för drift-andra delen täckerDen
dokumentering drift,instruktioner förtredje delen finnsdenI prov-av

och reparationsarbeten,kalibrering, underhålls-ochinspektionerningar,
kontrollutrustning,reaktortanken, modifieringtemperaturtransienteri av

arkivering.material ochklyvbartav
delenrutinrapportering. Femtetäckerfjärde delenDen tar rappor-upp

omständigheter.rapportervärdahändelser ochtering onormalaav
normaldrifttillvillkor återgångföroch sista delensjätteDen anger

onormal händelse.efter en

anläggningsnivâSäkerhetsarbete på4.3

Allmänt4.3.1

och huvudägareför RinghalstillståndshavarenVattenfall ABBåde av
OKGhuvudägareBarsebäck ochägareForsmark och Sydkraft avav

detutvärderaoberoendeframståendeolikahar nyligen bett attexperter
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kämkraftbolagen. Ex-de tvåochsäkerhetsarbete utförs i ettvart avsom
iVattenfall ABförutlåtanden har rapporterpresenteratsperternas

kärnkraft-VattenfallsinformationshanteringenochSäkerhets- inom
Säkerhets-Sydkraft ABoch förgranskning, 1993produktion junien—

1994. Båda företagenkdrnkraftsverksamhet,Sydkraftskulturen i mars
för allmänheten.offentliggjorthar rapporterna

Syd-omfattning. Denstorlek ochskiljer sig itvåDe rapporterna av
grundläggande be-allmänna ordalagipubliceradekraft rapporten enger

säker-underliggandeorganisation och densäkerhetsarbetetsskrivning av
två år gamla,beskrivningar, dehetsfilosofin. Dessa är nästantrots att

organisera ochkämkraftanläggningarssvenskaillustrerar sätt att genom-
säkerhetsarbete.föra sitt

SydkrafisgmppeninomSäkerhetsarbetet4.3.2

förvägledandefaktorerhuvudsakligauppräkning deFöljande ärsomav
iOskarshamnsverkenochvid Barsebäcks-säkerhetsarbetet presenteras

31.Sydkrafts rapport

efteråtgärder vidtagesi linjen. ViktigaliggerSäkerhetsansvaret-
säkerhets-hörandesäkerhetsavdelningen, ibland eftersamråd med av

myndigheten.godkännandefall efterkommittén och i några av
gäller dendetpå regelsystem, baserat,byggerSäkerhetsarbetet närett-

på STF.säkerheten,nukleära
och vidvid Barsebäcksäkerhetskommittéer, f tvåmedEtt system enn-

Oskarshamnsverket.
kvalificerademedsäkerhetsavdelningarKvalitets- ochInterna-
kvalitetsrevi-arbetar medvid varje anläggning, t.ex.experter, somen

sioner.
påoch tillgång tillteknikerAnvändandet kvalificerade experterav-

AnalysisProbabilistic SafetyPSAsäkerhetsanalys,dessa för t ex
Man-Technique-Organization analys.MTO-och

alltför sällanoch interegelbundnalinjeorganisationen obundna,Av-
kvalitetsrevisioner.förekommande säkerhetsstudier och

kommernyckelgrupperträningutbildning ochEtt system somavav-
säkerhetsfrågor.driftmässigaradiologiska ochmed nukleära,i kontakt

säkerhets-övriga viktigaochUppmärksammande strålskydds- avav-
fysiskt skydd.brandskydd,såsom arbetsmiljö,och skyddsfrågor,
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Rapporten innehåller också följande beskrivning organisationenav av
Sydkrafts nukleära säkerhetsarbete 34-36.

Koncernnivå

Statens tillstånd till kärnkraftverken gäller det kämkraftsdrivande
företaget. Sydkraft AB koncembolag och under detta drivsär kim-ett
kraftverksamheten i två bolag innehar tillstånd för kärnkraftverk,som
nämligen Barsebäck Kraft AB och OKG AB.

Moderbolaget sålunda inte tillståndshavareär och har därmed inte det
omedelbara legala säkerhetsansvaret för kärnkraftverken.

finnsDet informellt centralt säkerhetsråd OKGsmed VDett ord-som
förande sedan något år tillbaka också omfattar Barsebäcksverket.som
Säkerhetsrådet i långsiktiga frågor har ingen formelltar tag stora, men
ställning.

Gemensamma utgångspunkter för Sydkrafts kärnkraftsbolag

Båda bolagen har grundprincip det säkerhets-att ytterstasom gemensam
ligger hos VD/styrelse och det praktiska säkerhetsansvaretansvaret hos

linjechefer på olika nivåer. Till sitt stöd har cheferna särskild säker-en
hetsorganisation dels rådgivande, dels granskande. Denna struk-ärsom

har for övrigt uppenbara paralleller med detur grundprinciper för an-
svarighet inom Nuclear Electric, Storbritannien, Bryan Edmondsonsom
beskriver i bilaga 5 Attachment C, vår3.1 övers.:

Styrelsen ansvarig för hälsa och säkerhetär i bolaget,ytterst men
uppgifter inom för detta i obruten delegerings-utövasramen ansvar en
kedja från högsta ledningen till den första arbetsledamivån på alla
arbetsplatser. Arbetsplatschefer för tillämpningen policynansvarar av
vid arbetsplatsen och för följa dess resultat.att upp

Gemensam grundprincipen för säkerhetsarbetetsär innehåll,även ut-
gående från STF. STF i sin grundvalen för olika reglertur typerger av
och instruktioner: driftorder, driftinstruktioner, stömingsinstruktioner,
underhållsrutiner, arbetsbesked eller -bevis. Vidare finns bl.a. skydds-
tekniska arbetstillstånd för arbetarskydd, brandskydd, elskydd och radio-
logiskt skydd. Termema kan variera något de grundläggande meto-men
derna formellt reglera det interna arbetet desamma för de bådaatt är
bolagen.
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Vid båda verken finns vidare kvalitetssäkringssystem och kvali-ett en
tetshandbok innehåller de krav och riktlinjer den organisationsamtsom
och ansvarsfördelning gäller för vi skall kunna uppfylla de kravattsom
på styrning företagsledning och myndig-verksamheten ställsav som av

Kvalitetshand-heter ur förordet till Barsebäcks kvalitetshandbok.
böckerna indelade efter de tekniska och administrativa funktionernaär
vid kärnkraftverken. OKGs kvalitetssystem innehåller också ämneshand-
böcker och användarhandböcker.

Metoderna granska och följa verksamheten ocksåäratt gemensamma.
Kvalitets- miljörevisioneroch sådana exempel.är

metod allmänt tillämpas i branschen s.k. probabilistiskEn ärsom
innebärsäkerhetsanalys PSA heltäckande och systematisk kart-som en

läggning tänkbara störningsförlopp. Syftet finna och avlägsnaär attav
dominanta, dvs. vägande orsaker till störningar. PSA komplet-tyngst

s.k. deterministiska analyser, vilket traditionella tekniskaärteras av
analyser och bedömningar komponenter och PSA-analysensystem.av

i huvudsak teknisk. MTO-metoden analys Människa-Teknik-är av
Organisation utgår däremot från säkerheten bestäms samspelatt ettav

sådanamellan mänskliga och tekniska faktorer. MTO-analyser eftergörs
händelser där detta samspel visat sig betydelsefullt.vara

OKG och Barsebäck har säkerhetsorganisationer påbyggt sinaupp
något olika Nedan skildras den gamla organisationen. framLängresätt.
i utredningenföreslår struktur.rapporten en ny

Barsebäck

LSÄKBarsebäck tidigare haft två säkerhetskommittéer, lokalhar en
CSÄK.och centralen

lokalaDen kommittén arbetar på kraftverkschefens uppdrag. Arbets-
uppgifterna behandla:är att

verkets driftförhållanden,-
händelser omständigheter,onormala och rapportervärda-

föreslagna ändringar utrustning betydelse för säkerheten ochav av-
också andra ändringar i rutiner och föreskrifter.typer av

Beredningen inför lokala säkerhetskommittén utförs kvalitets-den av
och säkerhetsenheten inom verket, chef ordförande i kommittén.ärvars

Den centrala säkerhetskommittén, bestående utanför kraft-av personer
verket, enligt gamla instruktionen rådgivande i säkerhetsfrågordenär
och direkt Sydsvenskatill VD för Sydkraft AB och VD förrapporterar
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ändrats. Uppgifternahar bolagsstrukturenVärmekraft AB. Sedan dess
i sammandrag:är

tillsynsmyndighetenssådana förslag till ändringar krävergranska som-
ställningstagande,

kraftverkschefen,hänskjutits till kommitténgranska sådant som av-
STF,avvikelser skett frångranska alla rapporterade fall där-

driftförhållandena,fortlöpande granska-
speciella granskningarföretagsledningen utförapå begäran avav-

betydelse för säkerheten,
kommitténstillsynsmyndigheten underrättadfortlöpande hålla om-

arbete.

CSÄKs inom säkerhet-och granskningsarbeteBeredningen inför möten
Kämkraftsäkerhetuppdrag enhetensområdet utförs på Sydkraft ABs av

till Sydkraft AB.ESK inom Sydkraft Konsult AB, dotterbolagett

OKG

till Arbets-säkerhetskommitté. VD.OKG finns DenInom rapporteraren
uppgifterna i sammandrag:är

anläggningens driftfölja och bedömaatt
granska avvikelser från STF-

ställningstagandeändringar krävergranska och tillstyrka sådana som
tillsynsmyndighetav

avvikelserkvalitetsfrågor innebärgranska och godkänna tekniska som
från fastställda regler.

chefsäkerhets- och kvalitetsavdelningen,beredandeDet ärorganet vars
kommittén.också ordförande iär
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uppföljningSenare

offentlig-april 1995iSydkraftarrangeradpresskonferensVid aven
pressmeddelande.följandegjordes

Vad harkärnkraftverksamhet:SydkraftsiSäkerhetskulturen
Hörmanderutredningenefterhänt

Hörmanderutredningen.kalladesådenpresenteradessedanårFör ett
förreoch leddesSydkraftbeställtshadeUtredningen, avavsom

Hörmander,OlofKärnkraftinspektion,vid Statensgeneraldirektören
koncernensisäkerhetskulturenstudieuppgifttill överhade göraatt en

förbättras.kundedenoch hurkärnkraftverksamhet
behandlaskullestudieninnebarsäkerhetskulturenpå attInriktning

medverkendrivaförmågapersonalensochorganisationemas att
personalenhängivenhetattityd ochoch densäkerhettillfredsställande

säkerhetskraven.därvid visar gentemot

Allmänt

ochOKG-intrycksammanfattande attHörmanderutredningens var
säkertochkvalificerat sätt, attpåskötsBarsebäcksreaktorema ett men

säkerhetskulturen.förbättramöjligheterändå finnsdet att
klararetillgångerfleraåterkommer attHörmanderutredningen en

önskvärd.målochform ärisäkerhetsarbetetistruktur ansvarav
svårhanterligasäkerhetsfrågorsamtidigt ärkonstaterarUtredningen att

aktualise-säkerhetenmålformuleringförutgångspunkt attgenomsom
oftaincitamentenocksåblirDärmedbrister.denfrämst nega-närras

påföljder.undvikativa
säkerhetinsatsen, är"Kvalitetgrundsynenpå ärtagit fästeVi har

Genomdilemma. sättadettamed atttillrättakommaresultatet" för att
säkerhets-haocksåvikandessaföljaochkvalitetsarbetetmål i upp

positivtpåkontrolloch sätt.uppsiktunder ettfrågorna
vidtagitviåtgärderspeciellanågraredovisasföljandedet somI som

förslag.utredningensföljd aven
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Policy, mål och kontroll

En koncempolicy för kämkraftsäkerhet har utarbetats. Denny är nu
på distribueras ochväg känd hos allaatt medarbetaregöras i Barse-
bäck Kraft och OKG.

Arbetet med utveckla kvalitetsrevisioneratt medel följaett attsom
kvalitetsnivån i vår verksamhet fortsätter. Både ochupp utom-egna

stående i dessa revisioner.experter engageras
En omfattande konstruktionsanalys genomförs i samverkan mellan

ABB Atom och de svenska kärnkraftverken inom Sydkraft under
BOKA: Barsebäck-Oskarshamn-KonstruktionsAnalys.namnet

Överblick regelsystemetöver

Vi introducerar elektroniskt dokumenthanteringssystemett bland annat
för försäkra utgåvaatt varje instruktion finnsatt senasteoss om av
tillgänglig för alla användare.

Vi har tillsatt kvalitetssystemrevisor aktivt ska följa kvalitets-en som
tillämpning och utveckling.systemets

Kommunikation

Vi efter förbättra kommunikationensträvar mellan cheferatt och med-
arbetare utbilda och cheferna ochatt utvecklings-tränagenom genom
samtal med varje medarbetare.

Vi har idag för nyanställda syftar tillett system föra överattsom
säkerhetsintresse och erfarenheter från äldre och erfarna kolleger till

medarbetare; på utökas tillär allasystemet väg anställda.yngre att
Vi informerar på anslagstavloma mål och utfall för antalnu ettom

aktuella verksamhetsområden chefer på olika nivåer har valt ut.som

Revisionsperioderna och entreprenörerna

Inför revisionema 1995 försök medgörs att entreprenörs-engagera
personalen i arbetsplaneringen för ytterligare höja kvalitetenattmer
i arbetsinsatsen. Som säkerhetsåtgärd införs allmän drogtest.extraen
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Säkerhetsarbetets organisation

och övriga delarkärnkraftverkenfrånsäkerhetsråd med ledamöterEtt
och in-inrättats. Samarbetetharkoncernen expertexternsamt enav

OskarshamnBarsebäck ochsäkerhetsfrågor mellaniationsutbytetform
säkerhets-representation i företagensömsesidigförstärktshar genom

harinom företagensäkerhetsgranskningenfriståendekommittéer. Den
tydliggj orts.

utbildningochPersonalforso‘rjning

analyse-medarbetareövrigasåväl cheferUtbildningsbehovet för som
behovsanpassatvidareutvecklamedsystematiskt. Arbetet ettattras

resursforstärkningar harochpågår. Kompetens-utbildningsprogram
säkerhetsanalyser,områdenblandunder året inomskett annat som

provning.ochMänniska-Teknik-Organisation kvalitetsamt
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Bilaga till kapitel 4

Utdrag kapitel 5 Säkerhetstekniska föreskrifter för Oskars-av
editionhamn 3 ändrad 22 maj 1995senast

FÖRESKRIFTER5 ADMINISTRATIVA

SÅKERHETSGRANSKNING5.1 DRIFTORGANISATION OCH

A Driftorganisation

Driftorganisationen framgår ämneshandbok fastställdQ 102 företagetsav av
verkställande direktör.

Avdelningschefen för anläggningen drivs säkert ochatt på ett sättansvarar
enligt säkerhetstekniska föreskrifter fastställda tillsynsmyndigheten. Vid till-av
fällen dä avdelningschefen inte tillgänglig skall han delegera detta tillär ansvar

ställföreträdare.en

Tillsynsmyndigheten ska hållas underrättad innehavare följande befatt-om av
ningar inom anläggningens organisation, deras kvalifikationer:samt om

avdelningschef-
biträdande avdelningschef sådan finnsom-
enhetschefer-
samtliga i kontrollrumstjänstpersoner-
vakthavande ingenjörer, VHI-

Beträffande minimikrav anläggningens bemanningpå hänvisas till avsnittSTF
3.16 och 7.16.

B Säkerhetsgranskning inom driftorganisationen

Bl Ansvar

Avdelningschef

Avdelningschefen inför verkställande direktören anläggningen drivsattansvarar
i enlighet med gällande bestämmelser och god säkerhetspraxis, med tillräcklig
säkerhetsmarginal och framförhållning med hänsyn till kompetens, tekniktagen
och omvärldens förväntningar. Detta innebär bl.a.:

Tillämpning och utveckling krav och och andras erfaren-av normer, egna-
iheter syfte förbättra säkerheten.att
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verksamhetenändringar avvikelser isäkehetsgranskning ochIntern somav-
väsentliga för säkerheten.är

utveckling kvalitetssystem.Tillämpning och av-

MTO-utredningar.nödvändiga utredningarlntiering t.ex.av-

Driftchef

förDriftchefendriftenheten.driftchefen chef förMed attansvararavses
säkerhets-bestämmelser ochenlighet med gällandedriftarbetet genomförs i

nödvändigt förunderlag,driftorderinstruktioner,praxis, samt annatattgenom
Driftchefenuppdaterad.och hållesdrift, framtagesanläggningens säkra

störningarmyndigheter vidrapportering sker tillvidare för att avansvarar
rekryteringkompetensuppföljning inom ochsäkerhetsmässig karaktär församt

till skiftlagen.

Skiftingenjör

samtliga drift-ingrepp iför operativaskiftingenjör allaTjänstgörande ansvarar
säkerhetstekniska föreskrifter, STF.enligtanläggningens drift skerochlägen att

underhåll underskiftingenjör revision ochförVidare tjänstgörande attansvarar
säkerhetspraxis.bestämmelser ochgenomförs i enlighet med gällandedrift

driftmeddelanden,driftorder,aktuellaOvanstående innebär bland annat att
bibe-genomförs meddirektiv från driftledningenutfärdadearbetsbesked och

inom för STF.säkerhet, allthallen ramen

arbetsuppgifterSammanträden ochB2

behandlas, skall avdel-säkerhetsfrågor skallvid vilkaTill de sammanträden,
för frågans all-erfordrasbefattningshavareningschefen kalla de närvarovars

de kansammanträden skall förasbehandling. från sådana såsidiga Protokoll att
Protokollkopia skallinför tillsynsmyndighet.i redovisningenledutgöra ett

Säkerhetsgranskning.avdelningöversändas till Ssnarast

Även bedömning-meningen vidförhärskandesammanträdeden vid sådantom
denneuppfattning, skallavdelningschefenssäkerhetsfråga avviker frånen av en

fall skallsådantsäkerheten. Ibedömer bästdet hanhandla på sätt gagnasom
till avdelningdröjsmål S.ärendet rapporterasutan

ärenden säker-driftorganisationen handläggerinomFölj ande sammanträden av
hetsmässig art.
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Driftmöte

Utgör daglig uppföljning anläggningens drift.en av

Behandlar anläggningens driftförhållanden i syfte uppdaga potentiellaatt-
säkerhetsrisker.

Övriga möten

Följande ärenden skall behandlas regelbundet eller förekommen anledning.på
Behandlingen skall ske med avseende betydelse förpå säkerheten och utgöra

led i OKGs säkerhetsgranskning.ett

Inträffande händelser eller avvikelser säkerhetsmässig betydelseärsom av-
ragportervärd omständighet eller onormala händelser.som

Uppstart anläggningen efter påtvingad eller planerad avställningav av an--
läggningen.
Erfarenheter från och andras anläggningar.egen-
Ändringar i ellerSTF åtgärd kräver myndighetens godkännande.annan som-
Ändringar i anläggningen.-
Genomförda tekniska analyser berör anläggningen F SAR.som-
Genomförda KRO.-
Genomförda MTO.-
Ändringar i underhålls- och driftrutiner principiellär art.som av-
Program för och experiment.prov-

C Oberoende säkerhetsgranskning

C1 Avdelning säkerhetsgranskning

Oberoende säkerhetsgranskning utförs avdelning direkt underställdärav som
verkställande direktören.

Arbetsuppgifter

Granska sådana förslag till ändringar avdelningschefen, i enlighetsom av-
med avsnitt tillställs5.1 B2 avdelning S ställningstagandetattp g a av
tillsynsmyndighet krävs.
Granska sådana förhållanden uppenbart kräver tillsynsmyndighetssom-
ställningstagande, avdelningschefen hänskjutits till avdelningmen som av
S för prövning.
Granska alla rapporterade fall förhållandendär under driften avvikit från-
säkerhetstekniska föreskrifter eller andra myndighet givna villkor.av
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granska anläggningens driftförhållanden med avseendeFortlöpande på-
säkerheten.

tillsynsmyndigheten enligt lagen kämteknisk verksam-Fortlöpande hålla om-
säkerhetsgranskningens omfattning och resultat.het underrättad om

i innan fastställande tillsynsmyn-Granska och tillstyrka ändringar STF av-
dighet sker.

tekniska kvalitetsmässiga avvikelser frånGranska och tillstyrka och-
fastställda säkerhet.regler med avseende på
Initiera MTO-utredningar.-
Genomföra kvalitetsrevisioner enligt plan vid behov.samt-

Sammanträde

allsidig belysning de granskade ärendena, hålls regelbundetFör att ge aven
granskningsmöten. leds chefen för avdelning eller hans ställföre-Dessa Sav

Till de befattnings-havare erfordrasträdare. sammanträdet kallas närvarovars
förasför frågans allsidiga belysning. Protokoll från sådana sammanträden skall

de kan led i redovisningen inför tillsynsmyndighet.så att ettutgöra

SäkerhetskommitténC2

allsidig belysning finns SåkerhetskommittéFör säkerhetsfrågor ärav en som
till direktören.rådgivande verkställande

Såkerhetskommitténs ledamöter

Kommitténs ordinarie direktör.ledamöter OKG:s verkställandeutses av-
väljas allsidigAntalet ledamöter skall minst sju och skall så attvara en

belysning ärenden erhålls.av
Tillsynsmyndigheten, hållasenligt lagen kämteknisk verksamhet, skallom-
underrättad Säkerhetskommitténs sammansättning.om

Såkerhetskommitténs sammanträden

Säkerhetskommittén hålla minst tio planerade sammanträdenskall år.per-
Vid Säkerhetskommitténs föras sådantsammanträden skall protokoll på sätt-

i redovisningen inför tillsynsmyndighet.de kan ledatt utgöra ett

Säkerhetskommitténs beslut

Säkerhetskommittén beslutsmässig minst fyra ordinarie ledamöterär när är-
närvarande.
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Säkerhetskommitténs arbetsuppgifter

granska förändringar i och avvikelser från grundläggande säkerhetskravAtt-
och andra frågor principiell Säkerhetskommittén bedömsartav som av vara

särskild säkerhetsmässig betydelse.av

Sådana ärenden kan vara:

förändringar i grundläggande kravnivá fastställda i ellerFSAR, STF, SSR-
kvalitetssystemOKG:s

ändringar i rutiner-
för och experiment.program prov-

Vidare skall Säkerhetskommittén granska onormal händelse OH och sådan-
rapportervärd omständighet principiellRO uppdragpåär art samtsom av

specifika kvalitetsfrågor.VD granska säkerhets- ochav
Säkerhetskommittén skall också granska har tillräcklig framför-OKGatt-
hållning i frågor betydelse. kan innefatta granskningDettastorav av:

Säkerhetspolicy-
långtidsplaner-
underhållsplaner-
kompetensuppföljning-
metodutveckling-
beslutsprocess.-

FÖR UNDERHÅLLSRUTINER5.2 PRINCIPER DRIFT- OCH

DriftrutinerA

Kvalitetssäkringsprogrammet gäller för all vidverksamhet Oskarshamn-som
sverket redovisas i kvalitetshandboken, KHB. Väsentliga övergripande rutiner
redovisas i fastställda instruktioner finns angivna i kvalitetshandboken, därsom
driftrutiner Instruktionendel därav. för driftrutiner beskriver för nedan-är en
stående angivna dokument förfarandet vid granskningutfärdande, och fast-
ställande. Vidare tillämpadeskall begrepp och benämningar entydigt defi-vara
nierade.

DriftorderAl

iVarje förväg planerad förändring stationens driftläge eller hosstatus utrust-av
ning beggdelse för säkerheten skall, då driftklarhetskrav föreligger, styrasav av

driftorder.en

All bränslehantering inklusive till och från anläggningen skalltransport styras
driftorder.av
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skalldriftorderI anges:en

skall skeförändringvilken som-
genomförasskallförändringennär- följasskallunderhållsinstruktioneralternativtdrift-vilkaeller somvilken- förändringenutföraförerfordrasuppgifter attövrigaeventuella som-

signerasochgranskasutfärdaren,signerasskall annandriftorder avVarje av
elleravdelningschefenfastställasutfärdarenbefattningshavare samt avän

ställföreträdare.dennes

DriftinstruktionerA2

driftarbetet.förunderlagfinnasskalldriftinstruktionerskrivnaDetaljerade som
drifttillfällen,olikarutiner förregleraochaktuellaständigthållasskallDe

provningar osv.

för:finnasbl.a.Driftinstruktioner skall

avställningochnormal start-
härdföråndringar-
styrstavsmanövrering- driftenhetenkapitelenligt 4inspektionerochprovningarperiodiska som-

föransvarar

handhavandetvidförfarandetnormaladetskall avdriftinstruktionemaI anges
tillhänsynmedutformasskallInstruktionemaolikaanläggningens system.

administrativaövrigaeller 7enligt kapitel 3 samtbegränsningarochvillkor
Driftinstruktio-instruktionenoperationerdereglerförbud eller avser.styrsom

manöverföljden.skall angenerna

ochkontrollrummetcentralaiskall förvarasdriftinstruktioner varaSamtliga
förtillgängligadirekt operatören.

signerasochgranskasutfärdaren,skall signerasdriftinstruktion avVarje av
avdelningschefen ellerfastställasutfärdarenbefattningshavare samt avänannan

ställföreträdare.dennes

StörningsinstruktionA3

störningar.väsentligaförutseddaförutarbetasskallStömingsinstruktioner
begg-utrustningförutarbetasskallstömingsinstruktioner avgällerSpeciellt att

säkerheten.fördelse



118 illståndshavarnasT säkerhetsarbete SOU 1996:74

I stömingsinstruktionen skall åtgärdsföljden anges.

Samtliga stömingsinstruktioner skall förvaras i centrala kontrollrummet och
direkt tillgängliga för operatören.vara

Varje stömingsinstruktion skall signeras utfárdaren, granskas och signerasav
befattningshavare utfärdaren fastställasän avdelningschefenav annan samt av

eller dennes ställföreträdare.

A4 Driftmeddelande

Tillfälliga ändringar gällande instruktioner må under förutsättninggörasav att
det sker enligt fastställd rutin och dokumenteras i form driftmeddelande.av

A5 Felanmälan

Se punkt 5.2 B3.

B Underhållsrutiner

Det rutinmässiga återkommande underhållet skall underhållsscheman,styras av
5.2 Bl nedan, föreskrivna underhálls- och serviceätgärderse ochsom anger

deras frekvens. Arbeten skall utföras i enlighet med särskilda underhållsin-
struktioner, 5.2 B2 nedan.se

Ingrepp innebär utrustning betydelse föratt säkerheten driftklarsom görsav
får endast utföras enligt speciellt utarbetade driftorder och/eller arbetsbesked.

ingreppInga får samtidigt redundantapågöras delar i utrustning betydelseav
för säkerheten i driftläge då utrustningen enligt kapitel 3 eller 7 skall vara
driftklar, dock får underhåll under drift genomföras enligt föreskrifter i kapitel
1.3 och

B 1 Underhållsschema

Gällande underhällsscheman skall finnas föreskriver åtgärder sådansom av om-
fattning frekvensoch avsedd kvalitetsnivå ochatt därmed tillförlitlighet hos
utrustning betydelse för säkerheten bibehålls. Underhållsscheman skallav
reglera bl.a. de periodiska provningar och inspektioner enligt kapitel 4 som
underhållsenhetema för. Dessutom skall schemoma åtgärder förstyraansvarar
underhåll under drift regelbundna kalibreringar givare,samt vakter, mät-av
instrument med mera.
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provningsinstruktionerUnderhålls- ochB2

finnas angiven i under-angiven åtgärd skallVarje i underhållsschemat en
hållsinstruktion.

granskasrespektive underhällsenhet,Underhållsinstmktioner skall utarbetas av
fastställasställföreträdare ochchefen underhållsenheten eller dennesför avav

ställföreträdare.avdelningschefen eller dennes

FelanmälanB3

enligtdettafel skall omedelbartoch upptäckerVar rapporteraetten som
instruktion OKG-A.l l

arbetsbeskedreparationsarbeten, därunderlag förFelanmälan kan utgöra smärre
enligt erfordras.5.2 B4

ArbetsbeskedB4

i anläggningen.ingreppArbetsbesked tillstånd utföra bestämtettutgör att

instruktionenligt D3-A.l09.Utfärdande arbetsbesked skall göras avav

kapitelbegränsningar enligtarbetsbesked skall villkor ochVid utarbetande av
arbetenarbetsbesked aldrig utfärdasstrikt tillämpas. får3 eller 7 T.ex. så att

förutrustning betydelsesamtidigt systemdelar isker redundantapå av
skall drift-utrustningen enligt kapitel eller 7säkerheten i driftlägen då 3 vara

klar.

skiftingen-erfordras, skallBedömning i vilka fall arbetsbesked göras avav
jören i respektive underhållsenhet.samråd med

arbetsbeskedet skallPå anges:

arbetstillstånd krävsskyddsteknisktom-
skall iakttagasbegränsningar enligt kapitel eller 7vilka villkor och 3 som-
för svetsningexempelvis tillståndövriga administrativa regler eller förbud-

arbetstillståndSkyddsteknisktB5

angivnaeller flera nedanSkyddstekniskt arbetstillstånd ett avanger om
särskilt skall beaktas:skyddsområden

Arbetarskydd-
Brandskydd-
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Elskydd-
Radiologiskt skydd-

Skyddstekniskt arbetstillstånd erhålles skyddsenheten respektive block.påav

C Läsning och nyckelhantering, instruktion OKG-Sl.1.l1

Cl Utrymme slåsning

Nedan uppräknade skall försedda sådana tillträdetmed låsutrymmen attvara
kan begränsas selektivt medelst utlämning viss nyckel.av

"Röda" enligt strålskyddsklassningutrymmen-
"Gula" enligt strålskyddsklassningutrymmen-
Utrymmen innehållande utrustning begdelse för säkerhetenav-

Följande överordnade nycklar får dock finnas:

"Huvudnyckel" till samtliga igår OIIIutrymmensom-
"Begränsad huvudnyckel" till samtligagår med undantagutrymmensom av-
"Röda" och "Gula" förrådoch för nukleärt bränsle.utrymmen

Utrymmen med röd och gul klassning skall hållas låsta i alla driftlägen utom
kall avställd reaktor då de får olåsta endast strâlskyddsförhållandenavara om

medger.så

Utrymmen innehållande utrustning betydelse för säkerheten skall låstaav vara
i alla driftläaen kall avställd reaktor.utom

Ytterdörrar speciell bevakning skall hållas låsta förseddautan och medvara
fungerande inbrottslarm.

C2 Utlämning nycklarav

Huvudnyckel

Minst huvudnyckel skall placerad i plomberat skåp i centrala kontroll-en vara
Huvudnyckeln får endast ianvändas nödfall.rummet.

Begränsad huvudnyckel

Sådan nyckel får endast utlämnas till den personal behöver den för sinsom
ansvarsfunktion. Innehavare sådan nyckel personligen för dessav ansvarar an-
vändning.



121säkerhetsarbeteillståndshavarnasTSOU 1996:74

"Gula""Röda" ochtillNycklar utrymmen

ochi OIII,kontrollerade platservältillgängligafinnas pånycklar skallDessa
skyddsenheten.tillstånd frånendast medanvändasfår

säkerheten.förbegdelseutrustninginnehållandeNyckel till utrymmen av

för sinadenbehöverpersonaldentillutlämnasendastnyckel fårSådan som
sådanInnehavarebeslut.driftledningensenligtarbetsuppgifternormala av

användning.för desspersonligennyckel ansvarar

Övriga nycklar

utrustninginnehålleroklassadetill blå ochNycklar utrymmengår somsom
driftled-enligtpersonaltill OIII:sutlämnasfårsäkerhetenförbeggdelseav

beslut.ningens

iskeendastfårreparationsarbetenförnycklar etcutlämningTillfällig av
Återlämning skallfelanmälan.ellerarbetsbeskedutlänmandesamband med av

felanmälan.arbetsbesked ellersigneratåterlämningsamtidigt medske av

omkopplareochkomponenterNyckelförreglingC3 av

utrustningtillhörandeomkopplareochtill komponenternycklarInnehavare av
användning.för dessför säkerhetenbegdelse ansvararav

skåpLäsningC4 av

förbegdelseutrustningprovningamaåterkommandeårligadeSå avavsnart
och kopp-elektronik-relä-,skallrespektiveförutförts system,säkerheten

låsas.dieselkontrollrumochdiesel-ilingsskåp apparatrum,

personidentifieringPassagekontroll, etc.D

passagekontrollentreprenörspersonaloch samtpersonalIdentifiering egenav
OKG-Sl.l.l.instruktionenligtskall ske

beredskapsorganisationLammingE av

beredskapsorganisationentillämpliga delarskallsituationerextraordinäraI av
avsnitt 5.1 D.enligtlarmas
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F Förebyggande brandskyddsátgärder

Inom anläggningens område skall förebyggande brandskydd bedrivas samt-av
liga enheter och i samarbete med enheten för räddning och bevakning, TCR.

detI förebyggande brandskyddet skall särskilt uppmärksammas brandrisk på
grund följande:av

Svetsning-
Slipning-
Anhopning brandfarligt material ställningsvirke, kablar m.m.av-
Olje- och drivmedelshantering-
Hantering lösningsmedelav-
Hantering brandfarligaav gaser-
Målningsarbeten-
Yttertakarbeten-

ÄndringarG och kompletteringar i befintlig utrustning

Samtliga planerade ändringar och kompletteringar i befintlig utrustning,
komponenter, byggnadersystem, skall granskas med avseende in-påm.m.
verkan säkerhetenpå enligt följande:

Ändringar och kompletteringar i utrustning betydelse för säkerheten skall- av
godkännas avdelning S och redovisas till SKI. Om antingen avdelningav
S eller SKI bedömmerså skall godkännande från SKI inhämtas.
Övriga planerade ändringar skall vid oklara fall bedömas i samråd med-
enheten för drift- och anläggningssäkerhet för indirekt inverkanatt avgöra
på utrustning betydelse för säkerheten och eventuell behandling inomav
avdelning

Speciella föreskrifter angående arbete i samband med revisionsavställning
framgår avsnitt 5.2 H nedan.av

H Arbeten under revisionsavställning

Arbeten under revisionsavställning skall planeras under beaktande följande:av

Sammanlagring arbeten med hänsyn till krav utrustningspå driftklarhetav-
enligt kapitel villkor och begränsningar för revisionsavställning.
Krav på granskning och godkännande ändringar och kompletteringar- av
enligt avsnitt 5.2 G ovan.
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följande:skall ske enligtrevisionsplaneringRedovisning av

planerade arbetensamtligaFörteckning över
Huvudtidplan

säkerhetenbegdelse förändringar i utrustningSammanställning avav
enligt 5.2 G ovan.

revisions-begränsningar förvillkor ochdispenser från kapitelEventuella4.
avställning.

redovisasochinom avdelningskall ske SGranskning punkterna l-4av ovan
påbörjande.revisionsavställningensföretill veckorSKI 2senast

DOKUMENTATION5.3

LoggbokA

kontrollrummet. Ifinnas tillgänglig i centralaföras och alltidLoggbok skall
skall antecknas:loggboken

skiftlagtjänstgörande-
stationseffektändring driftläge,planerade händelser såsom m.m.av-

betydelse för säkerheten.händelseralla oplanerade av-

möjligt skalloch orsakinträffandeTidpunkt för händelsens samt art anges.om
anteckningen.utförsigneras denanteckning i loggboken skallVarje av som

inspektioner, kalibreringarProvningar,B

iföreskrivs kapinspektioner kalibreringarperiodiska prövningar, ochDe som
iskettkontroll åtgärdenkelt medgerskall bokföras4 på attsättett avsom

skall resultatetordning inom föreskrivet tidsintervall. Dessutomföreskriven och
åtgärden noteras.av

och underhållReparationerC

skallför säkerhetenutrustning betydelseReparationer och underhåll på av
utsträckningvilkenkontroll ienkelt medgerdokumenteras på ett sätt avsom

reparationer utförts.vilka sådanaoch i avseenden

och anslutandeTemperaturtransienter i reaktortankenD rörsystem

fördelarprimärsvstemets trvckbärande påTemperaturtransienter utsättssom
händelser tabelleneffektnivå, driftläge eller andra seändringar igrund av

skall bokföras.nedan
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Minst skall dennagång bokföring bearbetasår och sammanställas på etten per
enkelt medger kontroll antalet återstående, tillåtna transientersätt försom av

varje tankdel respektive stuts.

Tabell transienter skall bokföras:över som

Värmning reaktorn från 240°Cav
Uppgång till effektdrift
Nedgång från effektdrift till avställd reaktorvarm,
Nedgång till kall reaktor med 40°C/h5
Nedgång till kall reaktor med 40°C/h
Effektändring minst30% med 3%/minut i intervallet 30-109%
reaktoreffekt
Turbinsnabbstängning leder till reaktorsnabbstoppsom

Nätbortfall med till husturbindriftövergång
Återstart efter TS eller nätbortfall mellanliggande avställningutan

reaktornav
10. Reaktorsnabbstopp från reaktoreffekt5%

Reaktorsnabbstoppll. från reaktoreffekt5%

Reaktorsnabbstoppen fördelas följande underrubriker:på

II-isolering
IM-isolering
IS-isolering
Nätbortfall
SS från 10% effekt oförvärmtmed matarvatten
Övriga

12. Delsnabbstopp
13. Automatisk utlösning skruvstoppav

IA-isolering14.
15. IB-isolering
16. Bortfall högtrycksförvärmareav
17. 3 14-blâsning
18. Inpumpning med då323 reaktortemperaturen l00°Csystem
19. Start lockstrilav
20. Bortfall 32l-flödetav
21. Bortfall spolflödet till drivdonenav
22. Inpumpning med krets327 ochA Bsystem
23. Inpumpning med 327 krets ochC Dsystem
24. Bortfall 734-flödet till HC-pumpamaav
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säkerhetenförÄndring begdelseutrustningiE av

flödesscheman,kretsscheman,i formdokumentationen,tekniskaDen av
utformningaktuellmedalltidskall överensstämma avsäkerhetsrapporter etc

utrustningen.

kontrollmedgerenkeltpåskall dokumenteras sätt avändring ettVarje som
ändringar.vidtagna

StrålkontrollF

radioaktivavätskebumaochutsläpppersondoser,Dokumentation av gas-av
skeskallomgivningskontroll på sätt,ettfrånresultat somliksomämnen

utsläppssituationer.ochutvärdering dos-snabbmedger aven

kontaminationsnivåer samtochstrålnings-värdenAktuella uppmättaöver
kanochvätskorinuklidfördelningaroch avaktivitetsmängder varagaser, som

tillgängliga.alltid finnasskallstrâlskyddssynpunkt,betydelse ur

OKG-A.l90safeguardinstruktionmaterial,klyvbartKontrollG av

bokföring skeskalltill OIIIanländerbränslenukleärt av:För som

för ankomstDatum-
U235-innehállochUOZ-U-,-

Anrikning-
Elementnummer-
Ursprungsland-

datum.angivandemedbokförasskallbränslepositionsändring avVarje av

bokföring skeskallOIIIlämnarbränslenukleärt av:För som

för borttransportDatum-
Pu-innehållochU--

Nuclear Loss-

dokumentationArkiveringH av

OIII.tillgänglig inomalltid finnasskallA-Genligt 5.3Dokumentation
alternativt kanbrandklass A60,minstmediskeArkivering skall rum

kalibreringsprotokolldubblettbrandcell. Somiförvarasdubbletter avannan
upprättadesprotokollen närförstakopia demotsvarandeeller somavavses

drift.kommit i lugnOIII
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Dokumentation enligt 5.3 ochB skallC bevaras i minst fem år.

Dokumentation enligt 5.3 A, D, E, F och G skall bevaras längeså OIII har
koncession för drift.

RUTINMÅSSIG5 RAPPORTERING

Rutinmässig rapportering skall ske enligt punkterna 5.4 A-D nedan.

A Dygnsrapport

Dygnsrapport skall utfärdas dagligen och avsändas till SKI avdelning Ssamt
inom timmar.24 Dygnsrapport för veckoslut och helgdagar avsändes närmast
påföljande vardag.

Dygnsrapport utfärdas driftchefen och skrivs härförpå avsedd blankettav
innehållande följande rubriker:

Datum-
Aggregat-
Driftlägen under dygnet-
Terrnisk effektnivå %-
Genererad elektrisk energi-
Rapportervarda omständigheter-
Driftstömingar-
Övrigt-

Under rubriken "Driftlägen under dygnet" skall verkets driftlägen under dygnet
enligt avsnitt 1.2 Vid driftläge effektdrift skall effektnivåeranges. även anges.

Beträffande onormala händelser avsnitt 5.5 A.se

Beträffande rapportervärda omständigheter avsnitt 5.5 B.se

Under rubriken "Driftstömingar" sådana driftstömingar innebäranges som
effektreduktion. Snabbstopp och Onormala händelser skall antecknas i
Dygnsrapport därförsamt rapporteras pá avsedd blankett.separat

B Rapport angående strálnings- och aktivitetsövervakning

Rapport angående strålnings- och aktivitetsövervakning i OIII och dess
omgivning skall utfärdas och insändas till SSI enligt följande:

Bl Resultatet persondoskontroll personal,av entreprenörer,av egen
besökare, omfattande doser från såväl intern exponeringextern som
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eftermånadinsändas till SSI lkvartalsvis ochutfärdasskall senast
kvartalsperiodens slut

5.4omgivningskontroll rapporterasradiologiskResultatB2 somav
B-l

avsnittenligttill luft ochRadioaktiva utsläpp rapporterasvattenB3
och B3.11 A

årsrapportunderhålldrift ochangående OIII:sRapportC

skallikalenderårunderhåll avseendedrift ochRapportering tagetOIII:s ettav
slut.kalenderåretsmånader efteravdelningoch Stillställas SKI, SSI tresenast

behandla följande:skallVarje sådan rapport

rapporteringsperiodendrifterfarenheter underSammanfattningCl av
omfattande:

drift,härdensexempelvisolikafördrifterfarenheterAllmänna system,-
från bränsletaktivitetslåckage etc.

säker-Ändringar syfte förbättraunderhåll iför drift ochi procedurer att-
heten.

inspektionerochprovningarperiodiskaresultat frånSammanfattning av-
avsnittenligt 4.

rapportervärdahändelser ochonormalarapporteradeSammanställning av-
respektive B.omständigheter 5.5 A

tillredovisatskompetensPersonalförändringar bland personal vars-
tillsynsmyndigheten SKI.

omfattanderapponeringsperiodendrifidata underSammanfattningC2 av
minst:

bruttoproduktionTennisk-
bruttoproduktionElektrisk-
nettoproduktionElektrisk-

kritisk reaktorAntal timmar med-
infasadAntal timmar med generator-

elektrisk effekttermisk ochProduktionsdiagram för-
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SammanställningC3 härddataav

varjeFör månad under kalenderåret skall redovisas:

medelutbränningBränslets MWd/t U-
Styrstavsindex vid full effekt-

W/cm’Maximalt ytvärmeflöde-
Maximal linear medelbelastning i elementsnitt W/cm-

Årsrapporten skall vidare innehålla redogörelse för bränsleomladdningar ochen
borttransporter bestrålat bränsle, eventuella mätningar avstängnings-samtav av
reaktiviteten.

C4 Avställningar

Samtliga avställningar under rapporteringsperioden beskrivasskall enligt
följande:

avställning, reaktorsnabbstopp, turbinsnabbstängningskruv-Typ t.ex.av-
stopp
Anledning till avställning-
Avställningens längd-
Driftläge efter avställning-

C5 Sammanfattning vidtagna reparationerav

Reparationer och/eller korrektiva underhållsarbeten utrustning begdelsepå av
för säkerheten följande:skall enligtrapporteras

Berörda komponenter eller system-
Anledning till reparationen-
Vidtagna, korrektiva åtgärder för förhindra respektiveupprepandeatt ett av-
fel

kalendertiden vilkenDen sammanlagda under åtgärder för underhåll under-
drift genomfördes

ÄndringarC6 i OIIIs utformning

Utförda ändringar i och/eller ändringar i utrustning betydelseOIIIsstörre av
för säkerheten skall beskrivas.

C7 Sammanställning vattenkemiska förhållandenav

varje minimal-För månad under kalenderåret skall redovisas maximal-, och
genomsnittsvärden reaktorvattnets:på
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Aktivitet ospec Bq/l-
Innehåll suspenderade partiklar ppmav-
Innehåll tritium Bq/lav-
Innehåll Jod Bq/l131av-
Innehåll Klorider ppmav-
FörhållandetI 131/I l33-

vidpH-värde 25°C-
Konduktivitet vid 25°C-
O,-halt ppm-

ExperimentC8

Utförda eller pågående experiment och/eller experiment berörstörre som
utrustning betydelse för säkerheten skall beskrivas med avseende påav
inverkan driftOIII:s och säkerhet.på

D Rapport klyvbart material, safeguardinstruktion OKG-A.19Oöver

inventariumRapport klyvbart material skall till enligtsändas SKIöver av
särskildagällande föreskrifter.

E Uppdatering "Säkerhetstekniska Föreskrifter"av

Varje innehavare säkerhetstekniska föreskrifter skall löpande hållasav
underrättad gällande sidor.om

F Rapport utförd revisionsavställningöver

Rapport utförd revisionsavställning skall tillställas SKI, och avdelningSSIöver
efterS blocket efter revisionsavställning,återstart dock eftersnarast senastav

månader.3

Rapporten skall innehålla följande

Fl Sammanfattning

allmänEn redogörelse för revisionens inledning och avslutning, större
planerade arbeten, tillkommande arbeten, prövningar, återstartsperiodenstörre

viktigare erfarenheter.samt

F2 Utförda arbeten

Förteckning samtliga utförda arbeten i utrustning beggdelse föröver av
säkerheten beskrivning viktigare iakttagelser.samt av



säkerhetsarbeteillståndshavarnas 1996:74SOU130 T

kontrollerBesiktningar ochF3

enligt kapitel ochbesiktningar 4återkommandeför resultatRedogörelse av
kontroller.besiktningar ellerpåkalladespecielltövriga föreskrifter samt

PrövningarF4

övrigaenligt kapitel ochoch 4utfördaRedogörelse testeröver genom-prov
provningar:förda

sbelastningF5 Do

speciellafördelatpersonaldosbelastningar totalt och påför erhållnaRedogörelse
arbeten.

ICKE-RUTINMÅSSIG RAPPORTERING5

iavdelning skall skemyndigheter Srapportering till ochrutinmässigIcke
fall:följande

nedaninträffat AOnormal händelse har se-
nedanomständighet har konstaterats se BRapportervärd-

Onormala händelserA

definierade händelser.i punktnedan l-6onormala händelserMed avses

överskridits.enligt kapitel harHTG 2

inne-barriärema förintegriteten hosAllvarlig försämring någon avav
material,radioaktivtslutande såsom t.ex.:av

aktivitetshaltenmedförandebränsleskadorhastigt påkomna attstörre-
avsnittenligtöverskrider gränsvärdetsignifikanti reaktorvattnet

3.6 A

rörbrott ellertill exempeltrycksattaskador reaktornpå system,av-
säkerhetskedjatill utlösningsprickor leder avsom

ställdainte uppfyllerreaktorinneslutningen denskada såpå att-
hållfasthetskrav.täthets- eller

radioaktivt material frånutsläppokontrolleradeOplanerade eller större av
anläggningen.
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oförutseddStörre reaktivitetsändring i reaktorn.

Kriticitet i bränsleförvaringsutrymme eller oavsiktlig kriticitet i reaktom.

Omständigheter, förorsakade händelser eller intern verksamhet,yttreav av
anläggningens säkra drift.äventyrarsom

Rapportering skall ske enligt följande:

Om onormal händelse har konstaterats föreligga skall underrättasSKIen
inomhelst timme. Dessutom skall avdelning underrättas inomsnarast, Sen

timmar.24 Om händelsen konstaterats tillhöra 3 eller 5 skall ävenovan
underrättas.SSI

Onormal händelse skall iantecknas Dygnsrapport. Dygnsrapportenäven
skall dessutom kompletteras med beskrivning händelsen härförpåav
avsedd blankett.

Slutlig rapportering onormal händelse skall inges till SKI och SSI vidav
inträffad onormal händelse 3 och 5 och avdelning inomS 10 dygn.nr
Rapporten skall bestå ifylld blankett,ånyo märkfslmligrapport" samtav en

utredning händelsen, vilken alltid skall innehålla följande rubriker:en om

Rapportnummer-
Datum-
Identifikation händelsenav-
Driftläge före händelsen-
Beskrivning händelsenav-
Trolig tillorsak händelsen-
Analys händelsenav-
Åtgärder-
Åtgärder för få situationen under kontrollatt-
Åtgärder för förhindra upprepande händelsenatt ett av-
Uppgifter händelsen involverad utrustningom-
Tidigare felfunktioner eller störningar hos komponent eller system-
Identifikation komponenterav-

B Rapportervärda omständigheter

Med rapportervärd omständighet inedan punkt definieradel-9avses
omständigheter.

Inställning gränsvärde för utlösning säkerhetskedja befmnesav av vara
mindre konservativ vad i avsnitt eller3.1 7.1.än som anges
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tidsbegränsadoch/ellerdriftbegränsningariresulterarOmständigheter som
ellerenligt kapitel 3drift

funktion hosavseddförhindratkunnat haförhindrat ellerOmständighet som
säkerheten.betydelse förutrustning av

betydelse.säkerhetsmässigbedömsomständighet,Annan4. vara avsom

skett.föreskrifter" har"säkerhetstekniskafrånAvvikelse

ieller dehaverianalysemadynamik- elleriväsentliga felKonstaterandet av
analyser.för dessaanvändsmetoder som

komponentprestandaelleravvikelseväsentligKonstaterandet system-avav
och/ellerföreskrifter""säkerhetstekniskaispecificerasfrån vad som

säkerhetsrapport.anläggningens

innebäromständighet system äratt ettKonstaterandet somsomav
uppfyllakunnariskerarfailure"-kriterietenligt "single attkonstruerat

kriterium.detta

avsnittenligtÖkande har konstateratsluft ellertillaktivitetsutsläpp vatten
och 7.11.3.11

sådankategori,omständighet,rapportervärd ärkonstaterad oavsettOm av
kall, avställdtillnedgångreducerad skaallvarligtsäkerhetsnivånkaraktär äratt

avställd reaktorvisasbetryggande ärsåvida det inte påreaktor ske, sätt varm
tillrádligt driftläge.ett mera

vidrapporterad händelsevidskeskaAvställning reaktorn på sättsammaav
säkerhetsanalys,resultatrapporteradevidkärnkraftverk ellerandra block, av

allvarliganämndareaktornvid denomständighettydai de kan påmån avegna
karaktär.

utförssäkerhetsgranskningAterstart inte skefår sedanreaktorn attutan avav
SKI.lämnatsmedgivande för återstartSäkerhetskommitté samt av

följande:enligtRapportering skall ske

underiantecknas DygnsrapportskallenligtomständighetRapportervärd ovan
avseddhärförbeskrivas påomständighetenskallrubrik. Dessutomseparat

redovisasavdelning DärS.för ochredovisas SKIrapporteringsblankett som
orsakssamman-med Omåtgärderkonsekvenser,orsakssammanhang, mera.

falli"preliminär" annatfastställas benämnskanhanget rapporten somsom
"slutlig".
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avdelning inomslutliga rapporteringen redovisas för SKI och S 30skallDen
dygn.

innanförinom föreskriven tid felorsakssammanhanget fastställas t.ex.Kan
möjlighetrapporteringen uppskjutas tillsinneslutningen får den slutliga ges.

avsnittenligt och 5.6skall omständigheten och granskasDock rapporteras ovan
B.

INTRÄFFADFÖR DRIFT EFTER5.6 VILLKOR FORTSATT
OFÖRUTSEDD HÅNDELSE

särskilt fattas huruvida fortsattinträffad oförutsedd händelse skall beslutVid
följdtillåtas. har avställtsdrift kan gäller OIIIDetta oavsett som avom

händelsen eller

föranleda beslutoförutsedda händelser skall sådantDet är:som

onormala händelser-
omständigheterrapportvärda-

såkerhetsgranskningsvårighetsgrad ställs olika kravBeroende händelsens påpå
respektiveför driften skall få fortsätta.återupptasatt

i flera följande instanser:skall föregås säkerhetsgranskrmg ellerBeslut en avav

Driftssammanträde-
Avdelning S-

Kämkraftinspektion SKIStatens-
strålskyddsinstitut SSIStatens-

Onormala händelserA

till kall, avställd reaktor ske omVid inträffad onormal händelse skall nedgång
inte betryggandeinget föreskrivs i såvida detkapitel 2 eller 3, på sättettannat

tillrådigt driftläge.visas avställd reaktoratt ettärvarm mera

Återstart säkerhetsgranskning gjordreaktorn får särskildsedan ske attutanav
medgivande lämnats avdelning ochoch från S SKI.av

omständigheterRapportvärdaB

oplaneradomständighet och orsakatrapportervärd har konstateratsOm enen
villkor uppfyllda innan driftenavställning anläggningen, skall följande varaav

får återupptas:
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Samtliga skall driftklara i denberörda komponenter reparerade ochvara-
utsträckning krävs i kapitelsom

Säkerhetsgranskning skall ske i de instanser framgår tabellen nedan.avsom-

rapportervärd omständighet har konstaterats inte orsakat avställningOm en men
anläggningen, får reaktordriften fortsätta, förutsatt tillämpliga korrektivaattav

åtgärder vidtas villkor och begränsningar för drift enligt kapitel 3så att är
uppfyllda.

Beslut fortsatt drift anläggningen skall fattas i de instansersnarastom av som
föreskrivs i tabellen nedan.

Omständighet Gransknings- Tid inom vilken
enl instans granskning5.5 B ska skenr

Driftsmtr. vardag1 Nästkommande
Driftsmtr.2 Nästkommande vardag
Driftsmtr.3 Nästkommande vardag

4 Driftsmtr. Nästkommande vardag
5 Driftsmtr. Nästkommande vardag
6 Avdelning S 7 dygn
7 Avdelning dygnS 7

Avdelning8 S 7 dygn
9 Driftsmtr. Nästkommande vardag

Protokoll från driftssammanträde enligt till avdelningskall sändassnarastovan
S för granskning.



135SOU 1996:74

tillsynspraxisAktuell5

aktuella tillsynspraxis inom5.1 SKIS

området reaktorsäkerhet

frånBidrag SKI.

områdetSKIs aktuella tillsynspraxis inom reaktorsäkerhet

tillståndsgivningenbehandlas i avsnitt kämtekniskaför3.1.2, om
anläggningar, avsnitt beskriver de huvudtyper3.2.1, som av
tillsynsverksamhet i avsnittSKI SKIs3.5.1,utövar, samtsom om
tillsynsfilosofi.

tillsynspraxisaktuella inom5.2 SKIS

området hantering kämavfallav

Bidrag från SKI.

SKIs aktuella tillsynspraxis inom hanteringområdet kämavfallav
behandlas i avsnitt tillståndsgivningen anläggningar för3.1.2, förom
kämavfall, avsnitt tillsynsverk-3.2.1, beskriver de huvudtypersom av
samhet SKI tillsynsfilosofi.i avsnitt 3.5.1, SKIsutövar, samtsom om

" Framställningen har ursprungligen författats engelska och tjänatpå som
översättningenorientering för kommitténs internationella ledamöter. till

svenska har granskats avsnitt avsnittSKI 5.2 och 5.4. l SSI 5.3av resp.
och 5.4.2.
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tillsynspraxis inomaktuellaSSIs5.3

anslutningstrålskyddsområdet, i

hanteringochtill kämreaktorer

kämavfallav

Bidrag från SSI.

doku-finnsAdministrativa5.3.1 arrangemang som
in-drifthandböcker,exempelvismenterade i

internoch regler förspektionshandböcker
kvalitetssäkring

tillförlitlighet, medocheffektivitet, servicetillsynspraxis syftar tillSSIs
foruppenbaradefinierad tillsynsroll. Detklart arrangemangetmesten

SSIorganisation.SSIsåterspeglastillsynsbehovenuppfyllandet avav
utvecklingochForskninghuvudenheter Allmän tillsyn,består treav

EkonomienhetenPersonalenheten,GD-staben,Kämenergitillsyn,och
indeladKärnenergitillsynHuvudenheten förInformationsenheten.och är

och Avfall ochochAnläggningari enheter: Beredskap, transporttre
svenska tillsynengranskning deninternationellamiljö. Föreliggande av

sistnämndatvåhuvudsakligen dekämenergiområdet berörinom
helagäller förmånga administrativaenheterna, arrangemangmen

måste också beaktas.institutet och
lagstiftning,dokumenterade ireglerade ochaktiviteter finnsSSIs

på arkiveringmyndigheter. Kraventillämplig för alla svenskaärsom
i offentlig-komponentergrundlägganderegistrering,och utgörsom

verksförordningen, vilkenihetsprincipen, finns formulerade utgör
SSIs arkiveringssystem.grunden för

i verksamhets-dokumenteradearbetet finnsRutinema för det interna
uppdaterasochalla medarbetarefinns hoshandboken, somsom

administrativa rutiner,exempelvisinnehållerkontinuerligt. Handboken
utbildningspolicy Befogen-befogenhetsdelegering, personalpolicy, m.m.

eftersom dentillsynsverksamheten,särskilt viktig förhetsdelegeringen är
olika beslut skall fattas.organisatoriska nivåpå vilkendefinierar

policy.har tagit framoch laboratoriemaolika enheternaDe egen
har till-Kämenergitillsyntillsyn ochHuvudenhetema för Allmän

respektivetilltillsynspolicy, vilkenutarbetat anpassatsensammans
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flestaomfattar deför ochPolicyn gällerspecifika behov.enhets
till policy-Bilagomaaktiviteterna.relateradetillsynsaspektema och
inspektionmedsammanhängerfrågorolikadokumentet rör som

skyldigheter.ochrättigheterinspektörens
anläggningar kräverantalKämenergitillsyn berör begränsatett som

fomiellabehovnågotinte har förelegattillsyn, varför det upprättaattav
SSIsinspektionema. Eftersomföreller procedurerskriftliga handböcker
ochtekniskaanläggningamasdirekt berörkämenergitillsyn inte system

inspek-detaljeradebehovinte någotså finns det heller avprocesser,
Huvudenheten förhardetta såskillnadtionshandböcker. Till mot

princip alltillsynsobjekt imycket antaltillsynAllmän stortett
skyldighetstrålning ochanvändningicke-kämteknisk attenav

följaktligenharutrustning, ochochundersökadärutöver manprocesser
inspektionshandböcker.tagit fram

praktikenitillsynen5.3.2 Hur utövas

minskat något,tillsynenden traditionellaåren harUnder de 10senaste
rådgivning ochinformation,tillsynsformer såsomandratill förmån för

helaklargjortsSamtidigt har detframtagning standarder. ansvaretattav
såväl lösamåstetillståndshavaren,ligger hosför strålskyddet pro-som

tillsynvidtagits. SSIsåtgärderinspektera deblemen avsomsom
ordningireglerade ellersåledeskämkraftsföretagen domineras annanav

kontrollerauppgift för SSIviktigegeninspektioner. Enföreskrivna är att
kvalitetssäkringssystem.sinaegeninspektioneranläggningamas av

kontroll-exempelvis inspektioner,tillsynskomponenterViktiga utgör
gamla, granskningrevideraochföreskrifter gemätningar, ut avnya

ochutredningmedgivanden,och utfärdandeansökningar rappor-av
uppföljningenexempelvis initieringen ochtering. Tillsynen stöds avav

internationellt arbete.medverkan iochforskning inom området, genom
obyråkratisktpåbedrivs tillsynenenlighet svensk traditionmedI ett

vänskapligtperspektiv, tämligeninternationelltutifrånochsätt ett, ettur
förhållande mellan parterna.

Systeminspektionerpå olika nivåer.delasInspektionema kan upp
ansökan förändrasamband med prövningenexempelvis iutförs attav en

planeringsstadiet, viafråndärvid medverkaverksamheten. SSI söker att
detaljinspektionerVididrifttagningen.och till slutligaprovdrift den

mätutrustning. Tema-exempelvisviss fråga,studeras typ aven nyen
samtligaområde vidvisstaktuell inominspektioner studerar status ett

anläggningar.svenska
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För främja strålskyddsarbete vid anläggningarna har SSIatt gott
krävt SSI FS 1994:1 alla kämtekniska anläggningar skall haatt en
strålskyddsföreståndare, vilken skall godkännas SSI. Föreståndarenav

också viktig länk mellan anläggningen och SSI, och underlättarutgör en
därmed SSIs verksamhet.

Inom arbetsmiljöområdet ställer SSI höga krav på kärnkraftsföretagen
vad gäller hålla persondosema så låga rimligen kan krävasatt som
ALARA.

ALARA-arbetets framskridande och kvalitet har granskats SSIav
nyligen genomförd serie inspektioner vid kärnkraftverken.genom en

Dessa och andra liknande inspektioner karakteriseras omsorgsfullav
planering, för säkerställande alla relevanta aspekter täcks in,att attav

enhetlig procedur och värderingsgrund tillämpas vid de olikaen
anläggningarna, de enskilda anläggningarnas unika egenskapersamt att

i beaktande. Detta åskådliggör också de svårigheter skulletas som
uppkomma formella inspektionshandböcker fram. SSIstogsom
inspektioner inriktade på och temainspektioner, vilkaär system- av
nödvändighet måste individuell form och vilka inte kan lita till iges
förväg uppgjorda rutiner. På motsvarande måste resultaten ochsätt
iakttagelsema normalt meddelas och utvärderas med hänsyn tilltagen
syftet med inspektionen.

Inom enheten Avfall och miljö hanteras tillsynsfrågor rörande
hantering och slutförvaring radioaktivt avfall från kämbränslecykelnav
och avfallets miljökonsekvenser. Genom inspektioner vid anlägg-
ningarna, såväl med avseende på hanteringen kämavfalletav som
miljöskyddet, kontrollerar SSI arbetet bedrivs på strâlskydds-att ett ur
synpunkt acceptabelt viktig uppgift SSIEn för verka forsätt. är att att
minimera uppkomsten radioaktivt avfall, säkerställa desamt att attav
olika avfall omhändertas på optimalt såväl vid han-typerna sätt,av
teringen vid anläggningen vid valet slutförvaringsaltemativ. Påsom av
kämavfallsområdet det dessutom viktigt säkerställa avfallsbe-är att att
hållama uppfyller myndigheternas krav for slutförvaring.

SSIs årliga kontrollmätningar har inslag alla in-tre typernaav av
spektioner Vid kärnkraftverken SSI aktivitets-nämnts mätersom ovan.
innehållet i antal avfallskollin avsedda för slutförvaring i SFR-l.ett
Syftet kontrollera och verifiera anläggningens mätmetoder,är att egna
metodernas precision, de data anläggningarna derapporterar samt att
villkor myndigheterna ställt har uppfyllts. Kontrollåtgärdema ärupp

viktiga för verifiera aktivitetsinnehållet i slutförvaret. Mätni-även att
således också verktyg för tillsyn SFR-l.utgör utöva överett attngarna

Genom föreskrifter och kontrollprogram de kämtekniska anlägg-är
ningarna skyldiga utsläpps- och omgivningskontroll. Deutövaatt
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radioekologiska omgivningskontrollprogrammen omfattar vatten,
sediment och och markbiotoper inklusive vissa livsmedel. Förvatten-

komplettera och verifiera anläggningens övervakning utför SSI sinaatt
mätningar. omgivningskontrollUtökad genomförs exempelvis vartegna

fjärde år vid varje anläggning, och gång året genomförsen om
stickprovsmätningar luftfilter från anläggningarna.av

Iakttagelsema vid alla de olika inspektionema dokumenteras i
inspektionsrapporter, vilka både skickas och arkiveras. Rapportenut
består inspektörens anteckningar och skall inte betraktas ettav som
beslut från SSIs sida. Om iakttagelsema medför åtgärder måsteatt
vidtas naturligtvis viktigt bakgrundsm aterial. Beslutetutgör rapporten ett

ytterligare åtgärder fattas på tillämplig organisationsnivå, i enlighetom
med befogenhetsdelegeringen. Om beslutet innefattar åtgärder som
tillståndshavama har vidta så meddelas dessa skriftligen, ochatt
kontrolleras vanligtvis uppföljningsinspektioner.genom

En viktig tillsynsverksamhetendel behovetutgörs attav av av
identifiera och förbereda framtida tillsynsbehov. Sverige pågårI
exempelvis arbete med välja plats för slutförvar för använtatt ett
kärnbränsle och långlivat radioaktivt avfall. Arbete med väljaannat att

plats för inkapslingsanläggning för kämbränsle pågåranvänten en
också. SSI medverkar i denna bland sådanaannatprocess genom egna
projekt MKB-95, syfte förbereda myndigheten förär attsom vars
framtida granskningar informationsaktiviteteroch i de berörda kommu-

Frågor kring avställning kämtekniska anläggningar har blivitnerna. av
trängande och projekt för upprättandet klara direktiv och kriterierett av
har startats.

5.4 Kvalitetssäkring i tillsynsfrågor

5.4.1 för säkerställandeSystemet kvalitetav
i SKIs arbete

Bidrag från SKI.

Kvaliteten i SKIs arbete säkerställs med traditionellade metoder som
svenska myndigheter använder sig vilka finns dokumenterade i SKIsav,
verksamhetshandbok, i sin bygger på den så kallade verks-tursom
stadgan och på SKIs föreskrifter. SKIs Administrativa enhet föransvarar
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allaverksamhetshandboken,uppdateringgranskning och menav
generaldirektören, normalthandboken måste godkännasföreskrifter i av

SKIsvid VL-möten.ett av
säkerställandenuvarande förHuvudkomponentema i det systemet av

såsom:beskrivs i andra avsnitt,kvalitet i SKIs arbete

tillsynsuppgifter och denför utövandetdefmierandet ansvaret avav-
liksom för planeringenkvalitetskontrollen,därmed sammanhängande

avsnittforskningsverksamhettillsyns- ochoch genomförandet av
tillsynsverksamhet,SKIsorganisation och ledning3.2.2, avom

tillsynsuppgifter, inklusivehandläggning olikarutiner för typer avav-
enheterför samtycke mellaninterna procedurer representerarsom

avsnittnämnder segranskningen SKIsolika sakområden, samt av
tillsynsverksamhet,viktigasteutförandet de3.2.1, typerna avom av

tillämp-internationella samarbetsaktiviteter,iaktiv medverkan samt-
myndighetsgranskningar, enligtinternationellaning nationella ochav

ochbeskrivningarna i avsnitten 8.2.7.1, 8.1

och gransknings-tillsynsbeslutdet faktum alla SKIsDessutom sätter att
tillgängliga förfinnsoffentliga dokumentutgörrapporter som-

mediamiljögrupper ochgranskning oberoende ettexperter,av -
ochi sina beslutsäkerställa kvalitet allabetydande tryck på SKI att

tillståndshavarnassäkerhetsdialogen meddokument. löpandeDen
viktig återkoppling.bidrar meddessutomexperter

föreskriver inteför kvalitetssäkringSKIs nuvarande ut-system
de etableradekvalitetsrevisioner, liknandetryckligen oberoende

iindustrin. Som redankvalitetssäkring inomprocedurema för nämnts
kvalitetsrevisionssystemsystematisktbehovetavsnitt har7.2 ettav

i tidigtemellertidRealiserandet befinner sigidentifierats. ännu ett
och det faktumpersonalsituationenplaneringsskede, på grund attav
prioriteras.har fåttsäkerhetsbetydelsetillsynsuppgifter storav

inomKvalitetskontrollprogram SSIs5.4.2

tillsynsverksamhet

Bidrag från SSI.

kvalitetskontrollprogram.SSI har formellaLaboratoriema inom
europeiska standardemauppfyller kraven i deDosimeterlaboratoriema

FS 92:8, 94:27och svenska STAlaboratorier SS-EN-4500l, 45002för
regelmässigtoch teknisk kontroll,från Styrelsen för ackreditering som
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kvalitetssäkrings-formelltingetföreliggerlaboratoriet. Detinspekterar
i dessför SSIkämenergi, ellerinomverksamhetSSIsförprogram

kvalitetskontrollsystem.antaldet finnshelhet, stortettmen
reglerasprocedureradministrativaSSIsKvalitetskontrollen avseende

dokumenteratverksamhetshandbok,ovannämnda utgör ettsomgenom
olikaockså pågenomförsformallmänRevisionerkontrollsystem. av

vilkenmed departementet,försbudgetSSIsårlig dialogEnsätt. om
framförregleringsbrevtillårligt anslagtillframleder ettsamtett som

medlen förochmålen,diskuterastredje år atttillsynsmål. Vartallmänna
andraallaliksomgranskas,SSItreårsperiod.förnå målen, nästa

avseendeRiksrevisionsverket medregelbundetmyndigheter,svenska av
denföljdTill senastekvalitet,effektivitet,på avresurser m.m.

myndig-andramedtillsammansutnämndes SSIrevisionen, 1991, tre
eko-genomförRiksrevisionsverketverken".blandtill "kronaheter

inomolikarevideraocksåkanrevisioner,nomiska enprogrammen
sakgranskning.ansvarsområdemyndighets

med doser,tillsyn harSSIsoch allföreskrifter göraSSIs attAlla
förbedrivsantalradioaktiva Ett attochdosrater ämnen. stort program

bestårSystemetansvarsområde.enhetenskvalitet inomdemonstrera av
SSIs3ochkärnkraftanläggningarvidRevisioner2Föreskrifter,l

nedan.exempeldokumentation. Någraochmätningaroberoende ges
avsnitt 3.4.1,omnämndes i utgör ettFS 1994:2,Föreskrift SSI som

kontrolleraförkärntekniska anläggningarnaför de attkvalitetspragram
och dosgränsemapersonalen,tillstråldosemadokumenteraoch anges

förfinnsLiknandeoch 1994:5.SSI FS 1989:1föreskrifti SSIs program
Personaldosertillägg.ochFS 1977:2i SSItill omgivningenutsläpp

SSI.årligenpublicerasradionuklidertill omgivningenutsläppoch avav
dosimetersystemkärnkraftföretagensårligenSSI kontrollerar genom

blindprov.idosimetrarbestrålning ettav
kärnkraft-alla"ALARA-inspektionema" vidgenomfördanyligenDe

exempel på revision1995,hälftenunder förstaverken, utgör ett enav
FSi SSIALARA-programmenföruppfjzllande kravenbranschens avav
förenhetenfrånSSI-rapportiResultaten1994:2. presenteras en

1995.novemberpublicerades iochanläggningar transport, som
slutresultatetkontrollförSSI,mätningarOberoende avavav

utförs inomtillutsläppavseende ettmed på omgivningenreaktordrift
radionuklidmätningaroberoendesåsomolika områdenantal av

dosberäkningaranvänds förmodellberäkningar,medmiljöprover som
viktigt95-06. EttSSI-rapportbeskrivning i annatutsläpp, enligtför

SSI-rapportdosmätningpåavseendetid med ärunderresultat senare
EquivalentPhoton Doseand atof the Neutron‘Determination95-15,

Sweden.Facilities ofNuclearinwork places



142 Aktuell tillsynspraxis SOU 1996:74

Såväl huvudenheten för allmän tillsyn huvudenheten försom
kämenergitillsyn har inspektionspolicydokument, påupprättatssom
huvudenhetsnivå. Dessutom ñnns datoriserat policyregister till-ett
gängligt för alla inom SSI.
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förFoUutvecklingochForskning6

kärnkrafts-myndighetstillsyn av

verksamhet

ochforsknings-SKIs6.1

utvecklingsprogram

från SKI.Bidrag

FoU-organisationen1

fordefinieratsdetdelForskningsansvaret utgör somansvaraven
avsnitt 3.2.2.ibeskrivningenenligtenheter,ochavdelningarsamtliga

bedrivandetsåledesinnefattar ävendriverSKIforAnsvaret ett program
finansierasforskningen separat,Eftersombehövs.forskningden somav

SKIsforställtshuvudmål dessutomsärskildaeftersom uppoch
FForskningsenhetenharnedan,sehelhetdessiforskningsprogram

SKIssamordningenforövergripande avtilldelats ett ansvar
forskningsprogram.

med deförbindelsei mot-definierats,harforskningsområdenElva
tillknutnadirektdessaNio ärdriver.SKIsvarande avprogram

indelatsinivilketkämavfallssäkerhet, ärturtillochreaktorsäkerhet ett
forskningomfattarforskningsområdeEttunderområden. avsjui

forsk-olikaredovisas denedanuppställningenIintresse.gemensamt
ansvarig enhet.de samtdeningsområdena, motsvararprogram

tjänatochengelskaförfattats påursprungligen6 somharFramställningen
översättningen tillledamöter.internationellakommitténsförorientering

avsnitt 6.2.SSIavsnitt 6.1SKIgranskatsharsvenska resp.av
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F orskningsomráde Ansvarig enhet/
SKI verksamhetsprogram

R: Avdelningenfbr tillsyn av
reaktorsäkerhet

K: Adelningenför kámavfallssákerhet
M: Avdelningenför materialtillsyn

ForskningsenhetenF:

Säkerhetsvärdering R: Samordning såkerhetstillsynav

Processkontroll RA: Anläggningssäkerhet

S§kerhetsanalys,metodik SäkerhetsanalysRA:

Termohydraulik RR: Reaktorhärdens säkerhet

Kärnbränsle RR: Begränsning konsekvenserav
vid haverier

Material och hållfasthet RH: Komponenters mekaniska
integritet

RH: Kontroll och provning

Människa Teknik Organisation RM: Människa Teknik
Organisation

Transport M: Kämämnes- och
transportsäkerhet

Kärnavfallssäkerhet K: Kämavfallssäkerhet
uppdelat geologi, hydrogeologi,
kemi, säkerhetsanalys,
nuklidtransport, teknbarriärer

Övriga F: Kämsäkerhetsforskning

målDe ställts för FoU-programmet totalt jfr 6.1.2 gäller,settsom upp
tillsammans med målde ställts for varje enskiltsom upp program som
SKI driver, för motsvarande forskningsområde.

Forskningsbudgeten föreslås forskningschefen, på grundvalav av
förberedelser berör samtliga avdelningar och enheter, och beslutassom

generaldirektören.av
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administreras med hjälp databassystemFoU-programmet ettav
för kostnadsredovisning, ekonomiskSKIBAS. Systemet används

och budgetering, uppföljning pågående projekt, registreringplanering av
forskningsrapporter, sammanställninguppföljningsanteckningar ochav

forskningsstatistik.statussammanfattningar, forskningskataloger ochav
forskningsprojekten inomför planera och följaAnsvaret att upp

respektive forskningsområde ligger hos forskningshandläggare somen
chefen avdelning eller enhet för områdetför denutses som ansvararav

i enlighet uppställningeni fråga, med ovan.
i publiceras i SKIsForskningsresultaten dokumenteras rapporter som

officiella rapportserie.
granskar for identifieraSKI har nämnd, FoU-programmet attsomen

och prioriteringar, effektivitet nyttokostnaden, med beaktandebehov
spridningen och erhållna resultaten; meddeäven saintnyttan avav

målet upprätthålla strategiska kompetensenavseende på hur denatt
forskningsreferensgrupper och internationellauppfylls. finnsDessutom

myndighetsgranskningsgrupper knutna till olika forskningsområdena.de
finansieras forskningsprojektså lämpligt genomförs ochNär är

och industrin. syftar till SKI bättreSKI Detta attgemensamt av ge en
utvecklingen vid ochinblick i den kommande kämkraftföretagen, annan

bakgrundsinformation. Tillsynsmyndighetens integritet och oberoende,
befunnitsskulle kunna ifrågasättas vid sådana samarbetsprojekt, harsom

förbli oklanderlig tillsynsmyndigheten haft tillräckligförutsatt att en
kompetens inom aktuella området.det

forskningen grundas påhar bemödat sig säkerställaMan att attom
internationell sakkunskap inom alla berörda områden. Det gör man

medverka i internationella och läggaFoU-programatt attgenomgenom
SKIs forskning för granskningfram resultaten och slutsatserna av egen

internationella myndigheter. Jämförelser och utvärderingsprovav
säkerhetsanalys ochbeträffande olika metoder och datorkod för -

särskilt effektivabedömningar standardtyp betraktas följaktligen somav
former för internationellt samarbete.
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totala omfattning6.1.2 FoU-programmets

omfattningen i form SKIsMål Definition av ansvarav-

med SKIsallmänna SKIsDe målen för FoU-program överensstämmer
prioriterings-tillsynsmål avsnitt 3.1.3, fast med ändradgenerella en

ordning nämligen att:

granskningsverksamhet,l underlag för tillsyns- ochSKIsge
forskningskapacitet2 vidmakthålla och utveckla kompetens och

betydelse för kärnsäkerhetsarbetet, samtav
3 till i svensk kämteknisk verksamhet.bidra säkerhetsarbete

möjligt för SKIförsta målet forskning för detDet kräver göraatt att
frågor säkerhetsområdet,identifiera och formulera alla relevanta inom

inklusive möjligheterna förbättra säkerheten. Närdem rör att mansom
ytterligare forskning kan behövs förkommit dithän betraktas all attsom

kärnkraftsföretagenbesvara säkerhetsfrågoma forskning för vilkensom
ansvarar.

vidmakthålla och utveckla kompetens ochDet andra målet, d.v.s. att
betydelse för kärnsäkerhetsarbetet särskiltforskningskapacitet ärav

avvecklingviktigt tanke på aktuella planen för gradvismed den aven
viktigsvenska kärnkraften, eftersom det finns risk förden atten

på okontrollerat innan allakompetens kan gå förlorad sättett
kärnkraftblock har avvecklats.

prioriteringsordningenVad det andra och tredje målet beträffar är
tredjeomkastad, jämfört motsvarande allmänna tillsynsmål.med Det

målet, bidra till säkerhetsarbetet, kräver vad FoU-programmetatt -
möjligheterbeträffar huvudsakligen utforskar och framvisaratt man-

till säkerhetsfärbättringar. Skälet till prioriteringarna omkastadeäratt
säkerhets-det gäller forskningen vill understryka allnär är att attman
tillstånds-utveckling teknisk synpunkt i sista hand faller underur

genomfördahavamas i synnerhet de utforskande ärnär stegenansvar,
realiserande.och det i stället handlar slutlig utveckling ochom

Definition omfattningen i form innehållgenerelltav av

"forskning" vanligtvis verksamhet syftar till vinnaMed attavses som
innefattargrundläggande och kunskaper, SKIs FoU-programnya men

varje undersökning, provning, utveckling, utvärderingdärutöver slag av
tilloch sammanställning kända fakta och metodik bidrar attsomav
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uppfylla redovisade målen. Undersökningarallmänt de ovan m.m. som
direkt hänförliga till aktuella frågor avseende tillståndsvillkor förär en

viss kärnteknisk anläggning betraktas emellertid inte forskning,som
del SKIs normala tillsynsverksamhet, och finansierasutan som en av

följaktligen via SKIs förvaltningsanslag.

stöder tillsynsverksamheten6.1.3 FoU-program som
inom området reaktorsäkerhet

Hållfasthet hos utrustning materialoch

Forskningen med avseende på material har utgjort väsentlig delen av
SKIs FoU-program, och förväntas allt eftersom anläggningarna blirväxa

tilläldre, följd det ökande antalet säkerhetsfrågor uppkommerav som
åldrande och degradering förorsakad förslitning ochgenom av

utmattning, korrosionssprickbildning och bestrålning.
Hållfastheten hos rostfritt stål och nickellegeringar i olika miljöer, i

kokvattenreaktoremas primärsystem och reaktorhärdstommar, har stått
på forskningsprogrammet under lång tid, speciellt vad gäller sprick-
bildning spänningskorrosion IGSCC, strålningsinduceradgenom
spänningskorrosion IASCC och därmed sammanhängande frågor
avseende primärsystemets vattenkemi.

Ytterligare forskning behövs, exempelvis för det möjligtgöraatt att
förutse inkubationstidema för sprickinitiering vid förhållanden ärsom
känsliga för sprickor.uppkomsten Förbättrade grundkunskaper för attav
lita till så kallad väte-vattenkemi HWC i kokvattenreaktorema, för att
förhindra uppkomsten spänningskorrosionssprickning i austenitiskaav
material och minskning IASCC, åtminstone vid måttligaeventuell av
neutronflöden, erfordras också.

Forskning med avseende på säkerhetskriterier för tillåtna sprick-
storlekar i konstruktionsmaterial bedrivs på uppdrag Svenskav
Anläggningsprovning och Kungliga Tekniska Högskolan. hittillsDe
tillämpade kriterierna har visat sig otillräckliga under vissa förhållanden.
SKI medverkar tillsammans kärnkraftföretagenmed de svenska i det
amerikanska NRC IPIRG-projektet International Piping Integrity
Research Group.

Området oförstörande provning väcka frågor kräverfortsätter att som
forskning. SKI medverkade i OECD-programmet för kontroll av
stålkomponenter PISC. forskning inomAndra exempel på detta
område inbegriper grundläggande undersökningar spridningav av
ultraljudvågor sprickor i material för icke-lörstörandeutsattagenom



Forskning och utveckling...148 1996:74SOU

återkommande provning rörlednings-provning, strategier församt av
under tryck.system

Verksamhet

säkerhetsrelateradValidering digitala for användning vidstyrsystemav
närvarande. Arbetetprocesstyming uppmärksamhet forägnas stor

programmerings-hitintills inbegriper rutiner för kvalitetsbedömning av
verifiering och valideringrutiner och for formellsystem av program-

Project i vilketvarulogik. SKI medverkar i OECDs Halden Reactor
detta arbete ingår.

kvalitetsprövning säkerhetsrelaterade komponenter iMetoder for av
reaktorinneslutningar, på känsligheten for åldring ochmed avseende

kylmedelshaveri, föremåldegradering med exempelvisi samband ärett
finansieras SKI.för validering i forskning som av

reaktorsäkerhetskommission,rekommenderade regeringens1979 som
väsentligt utökat avseendebildats efter olyckan vid TMI-2, ett program

mänskliga mänskliga faktorer tillskapadesfaktorer. En särskild enhet för
vid SKI i mitten åttiotalet för sig dessa frågor. Ett breddatägnaattav

tillämpades, inte bara i beaktande aspekter rörandeforsynsätt att ta
människa/process-gränssnittet, for också täcka in samarbete ochutan att

organisationsmässigakommunikation inom arbetsgrupper, liksom också
säkerhetskultur. Sverigefaktorer, inklusive sådana aspekter Isom

Människa-Teknik-Organisation.benämns område vanligen MTOdetta
Behovet granska kontrollrummen, betonades 1979 årsatt som avav

exempelvis gäller de eventuellareaktorsäkerhetskommission vad-
förbättrad säkerhetbehoven ytterligare hjälpmedel för föroperatörenav

i Oskars-blev föremål for forskningsprojekt. Två reaktoremaett av-
respektivehamn, äldsta denoch d.v.s. denett tre,nummer nummer

inverkan övergångenvaldes för studie bland denyngsta, ut annatav
instrumentering fått.från konventionell instrumentering till datoriserad

till förbättringsåtgärder vid anlägg-Resultaten har redan lett fram
gransk-ningarna. principer också fram for ytterligareVägledande togs

tillståndshavama.ning kontrollrummen, vilken skall genomföras avav
samband med Sveriges medverkan i OECDs Halden ReactorI

har datoriserat för säkerhetsbedömning och analysProject ett system
validerats i mellan Haldenefter utlösning tagits fram och samarbete

kämkraftanläggning, Vattenfall och SKI.Project, ForsmarksReactor
Myndighetsintresset inriktat på stöd skiftingenjören fårdetär av

utvärderingsuppgifter anlägg-i sina observations- och eftersystemet
ningsstömingar lett till snabbstopp.ettsom
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tillförlitlighet vid oför-människansMTO-programmet harInom
stressnivåerocharbetsförhållandenprovning studerats under destörande

grund förkämkraftstationema,vidnormalt föreligger som ensom
utbildning, under-arbetsorganisation,avseende påförbättringar med

sökning och rutiner.
driftserfarenheter haroch analysområdet rapporteringInom enav

föremål utprovningnärvarande fortagits fram försärskild metod ärsom
AccidentAEB-metodenMetoden kallas fördiverse specialister.av

ständigainriktad på denanalysis ochEvolution and Barrier är
ochochmänniskan/organisationenväxelverkan mellan processystemen,

hejdat händelse-kunde hatill identifiera barriärerbidrar att som
sekvensen.

foroch strategierpå förbättrade verktygForskning avseendemed
kam-kvalitetssäkring vidunderhåll ochinspektion organisation,av

stycke påsäkerhetsperspektivet har kommit brakraftanläggningar ettur
praxis,utvecklaforskning syftar tillDärmed besläktad attväg.

säkerhetskulturen viddiagnos påfaktorer för ställamåttstockar och att
kärnkraftanläggningama.

Anläggningstransienter

brottkyl-allvarligafrån deTyngdpunkten har förskjutits bort stora
andra sekvenser,kommit insemedelshaveriema, eftersom att attman

viktiga bidragtransienter, lämnarkylmedelshaverier ochdäribland små
säkerhetskonsek-korrekt kunna bedömaden totala risken. Förtill att

erfordrasskall i beaktandeolika faktorerde tasav somvensema
metodikför traditionellasannolikhet i stället denmetoder för bästa som

viktigmetodiktillämpats. Valideringen sådantraditionellt utgör enav
imedverkar ocksåtennohydraulik. SKIfördel SKIs FoU-programav

Internationali ISP-programmetsamarbete, exempelvisinternationellt
CodeInternationali USNRCs ICAP-programStandard Problem och

Application Programme.andAssessment
beräkningsmodelleroch oberoendeTillgängligheten avanceradeav

sigbehov skaffavikt, tanke på SKIsmed attär stor en egenav
medsäkerhctsanalysersjälvständigaför kunna genomförakompetens att
ochtransienterkylmedelshaverihändelser,avseende på eventuella

modeller,Avanceradesammanhängande inneslutningsfrågor.därmed
forsk-validerats inomsåledes införskaffats ochsåsom RELAP5, har

ochgenomföra studiermöjligheterningsprogrammet. Förbättrade att
Nucleartvå så kalladehar skapats förvärvetsäkerhctsanalyser avgenom
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Plant Analysers NPAs, för kokvattenreaktorer och för tryck-en en
vattenreaktorer.

På tid har behov forskning visat sig föreligga vadoväntatsenare av
stabilitet hos kokvattenreaktorer och torrkokningsmarginaler hosavser

kokvattenreaktorer.
Ökad uppmärksamhet risker och eventuella transienterägnas under

bränslebytesavstâllningar och under andra driftstillstånd dem medän
fulleffektdrift. Borutspädningstransienter i tryckvattenreaktorer är ett
exempel på forskning dragits igång.som

SKI medverkar i utsträckning i internationella bränsleprovnings-stor
projekt. Provningama i forskningsreaktom iR2 Studsvik omfattar bland

växelverkan kuts-inkapsling och bränslekapselns krypegenskaperannat
vid internt övertryck. SKI medverkar i OECDs Halden Reactoräven
Project, rörande material- och bränsleforskning intresse. SKIstortav
medverkar aktivt i forskning med avseende på uppkomst förlopp förav,
och förhindrande brott på bränsleelementkapslingen.av

Det observerade beteendet hos bränslekomponentema i de olika
särskilt intresse vid valideringär destortprovprogrammen av av

beräkningsmodeller matematisk modellering bränslet användsav som
för säkerhetsanalyser SKIROD, framtagen Studsvik Nuclear, ochav
STAV, framtagen ABB ATOM.av

Tillförlitlighets- och riskbedömning

Det svenska kravet på myndigheterna skall genomföra regelbundnaatt
ASAR-säkerhetsanalyser reaktorema i Sverige kallade ASAR Asav -
operated safety analysis report har medfört utarbetandet standard-av
metoder för säkerhetsanalyser, i synnerhet probabilistiska sådana.
Beroenden fel med orsak, mänskliga ingrepp och osäker-gemensam
heter vid probabilistiska säkerhetsanalyser, optimering desamt av
tekniska specifikationema för säker reaktordrift, förblir viktiga ämnen
för forskning. Utvecklingen på tid inkluderar levande proba-senare
bilistisk säkerhet, d.v.s. sådan syftar till utökad praktisk tillämp-som
ning probabilistisk säkerhetsanalys i verksamheten, vid underhåll ochav
vid förändringar anläggningarna, probabilistiska säkerhetsanalyser påav
Level förebyggande2 utsläpp händelsei härdskadeolyckor,av av
probabilistiska säkerhetsanalyser tillämpade på bränslebytesavställn in gar

utveckling och validering olika säkerhetsindikatorer.samtm.m. av
Forskningen bedrivs till del inom för det nordiskastor ramen

för kämsäkerhetsforskning, i vilket SKI medverkar.programmet



utveckling... 151ochForskningSOU 1996:74

haverierSvåra

mildringförprojektgrupppresenterade denslutet 1988I avav
olyckan vidSverige efteribildatsreaktorhaverier,effekterna som

förbereddaochåtgärderTekniskaslutledning.sinframTMI-2,
medolyckorföljdernatill begränsasyftandehaverirutiner, att av

reaktor-samtligavidfulltrealiseratsharallvarliga härdskador, utnu
forskningsprojektenbackadesanläggningar. Programmet upp av

AnalysisMitigationAccidentReactoroch RAMAFILTRA som
ochkärnsäkerhetsmyndighetemasvenskadegenomfördes gemensamt av

kärnkrafttöretagen.
mindreihaverier fortsättersvåraavseendeforskningensvenskaDen

påkommit läggasallttyngdpunktenvilket visar attskala, att mernu
svåravid analyserTillvägagångssättetsäkerhet.förebyggande av

olycksadministration byggerbedömningsmetodema förochhaverier nu
Programme ochAnalysisAccidentModularMAAP-kodgrad påi hög
brister, bedömaanalyseraläggs vidTyngdpunktenvalidering.dess att

skall hanterashur derekommendationer föroch utarbetabetydelsederas
delvisutförsarbetesäkerhetsanalys. Detta ettpraktisk risk- ochi som

samarbete.samnordiskt
MAAP-kodenanvändningenden betydelsebetraktandeI avsomav

medgåttkämkraftföretagensvenskaoch defå har SKIkommit att
Group.internationella MAAP Useriaktivt den

FILTRAgenomförs efterhaveriersvåraområdetForskningen inom
svenskadefortsättningsvisocksåtill deloch RAMA gemensamt aven

kämkraftföretagen. Ettsvenskaoch dekärnsäkerhetsmyndighetema
AccidentHAFOS Severehuvudmål för det programmetgemensamma -
AccidentAPRIochfram till 1991Co-operationResearch numera --

den inter-följavaritImportance harRiskofPhenomena att noga
utvecklingarochresultatpåmed avseendesituationennationella som

okon-skyddetförbättringarytterligareindikera behov motkan avav
tillhandahållakanpåutsläpp, ellerradioaktivatrollerade sättannatsom

säkerhets-föreliggandedenbedömningexaktaremedel för aven
medverkan ifortsattutgjortsdetta harviktig delsituationen. En avav

CSARP,ResearchAccident ProgrammeSevereCo-operativeUSNRCs
ACE-projektet.leddaoch i det EPRItidigare SFD, av

särskildhärdsmältorfragmenteringochSnabbkylning ägnasav
haverier.svåraföruppmärksamhet i det programmetgemensamma

härd och be-skadadöverhettad,återfyllningModellering av enav
viktigförblirMAAPingår imodelleringtillämpligdömning ensomav

nuvarande APRI-programmet.fråga för det
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viktigEn del det nuvarande APRI-programmet tillämpligrörav av
dagens vetande avseende svåra haverier och den eventuella hanteringen

dem på probabilistisk säkerhetsanalys på Levelav
SKI medverkar i det nordiska kämsäkerhetsprogrammet, vilket bland

många andra frågor också omfattar svåra haverier. Några specifika
frågor inom detta område, omfattats det nuvarande programmet,som av

smältförlopp i reaktorkärlet åtföljandeoch fenomen,rör avanceraden
kemimodul för MAAP-kod, aspekter på modellering aerosolbildning,av
haverihandläggning användbarheten och önskvärdhetensamt av av
datoriserade operatörshjälpmedel i situationer med allvarlig nedgång av
härdkylningen.

Grundforskning och utbildning

SKI finansierar professur i reaktorsäkerhet vid Kungliga Tekniskaen
Högskolan, professur i psykologi med särskild tonvikt vidsamt en
samspelet mellan människa, teknik och organisation MTO vid
Stockholms Universitet.

6.1.4 FoU-program stöder tillsynsverksamhetsom
inom området hantering kämavfallav

Arbetet huvudsakligen inriktat på fram metoder och kompetensär att ta
för granskningen och säkerhetsanalysen framtida anläggningar inomav

för slutförvaring bränsle. Resultaten tillämpassystemet använtav
fortlöpande i granskningen SKBs FoU-program.av

En övervägande del ansträngningarna syftar till framatt taav
metoder för, och skaffa sig erfarenheter säkerhetsanalyser avseendeav,
djupa geologiska slutförvar. Totalbudgeten på omkring miljoner16
kronor året uppdelat på de olika i enlighet därmedär ämnenaom
siffror för verksamhetsåret 94/95:

Geologi % platskarakterisering,27 bergmekanik, klimatologi.-
Hydrologi % platsbedömning,18 flödesmodellering.-
Kemi % geokemisk18 platsbedömning, radionukliders kemiska-
uppträdande
Säkerhetsanalysmetoder 16 % t.ex. scenarieutveckling, osäkerheter,-
kvalitetssäkring
Tekniska barriärer % t.ex. kapselkorrosion12 och kvalitetskontroll,-
bentonitnedbrytning
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ochimodeller för% när-Migrationsmodellering 5 transport-
tjärrzonema

förteckningarvärdering% t.ex.avfallshantering 4inklAllmänt, av-
radionuklideröver

långsiktigaviktigaförförståelseocherfarenhetersigskaffaFör att av
säkerhetsanalysprojekt,omfattandetvågenomförthar SKIfrågor

kommit tillSITE-94,ochår 1991,slutfördesProjekt-90, nusomsom
frågor:på följandeinriktatvaritsärskiltharSITE-94rapporteringsfasen.

ochkapselprestandascenarieutveckling,platsbedömning,Integrerad
framtidaplaneringenförviktigaResultatenkvalitetssäkring. är av

förkravframtagningocharbeteSKBsgranskningforskning, avav
säkerhetsanalyser.rapporteringochplatskarakterisering av

ledaarbete påmycketSKI lagt80-talet har attbörjanSedan nerav
områdetsamarbetsprojekt inominternationellaantalsamordnaoch ett

ochHYDROCOINexempelTvåsäkerhetsanalysmodellering. är
genomförthar SKI dessutomNEAmedsamarbeteINTRAVAL. I en

90GEOVAL 87,giltighetmodellersmedkonferenserserie temasom
termo-hydrau-studerarDECOVALEX,Samarbetsprojektetand 94. som

pånyligen förlängtsharsäkerhetsanalyser,modeller förliska-mekaniska
år.ytterligare tre

projekt harinternationellaslagsi dettamedverkanVår aktiva
mål:uppfyllt flera

tidigtinsåg SKIlandi litetorganisation attlitenSom ett manen-
inomforskningenpåverkaochföljakunnasvårtskulle få det att upp
slut-försäkerhetsanalysemaförrelevantaområdenolika ärsom

imedverkaemellertidpådetta attförvaren. Ett görasätt att var
projektrelevantasådanafåsamarbetsprojekt. Eftersominternationella
intabehövaskullesjälvtillframförelåg kom SKI att enman

projekt.dessledandetsamordnandet ochroll iledande av
gransk-kontinuerligbidragit tillharprojektMedverkan i dessa en- SKBs SKIssåvälsidamyndighetersinternationellafrånning somav

områden.viktigainomarbete

påFoU-programUtvärderingar SKIs6.1.5 av
tidsenare

igenomfördesFoU-programSKIsutvärderingenDen marssenaste av
utvärderingmed dennaHuvudsyftetforskningsnåmnd.SKIs1995 varav

SKI. Iinomdiskussiontillbordeproblemidentifiera tasatt uppsom
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många fall har nämnden följaktligen lyft fram frågor börsnarare som
till diskussion föreslagit konkreta åtgärder.tas änupp

Rapporten redovisar slutsatser och utvärderingar medgemensamma
avseende på de olika forskningsområdena från nämndledamötemas sida.
För redogörelse för de åtgärder vidtagits på grundval dennaen som av
utvärdering hänvisas till avsnitt 7.3.

En utvärdering, med inriktning på reaktorsäkerhet,annan genom-
fördes i samband med konferens under Forskningennamnet etten ur
säkerhetsperspektiv i augusti 1994. Presentationerna uppdelade påvar
de olika forskningsområdena, i syfte forskningsresultatatt rapportera om

kommitté fram på tid och det framtida programmetssom senare om
inriktningar och behov.

6.1.6 Växelverkan mellan FoU-programmen och
tillsynsverksamheten

Forskningen fullständigt integrerad i de SKI driver.år Detprogram
finns inga tjänstemän enbart sysslar med forskning, allutansom
personal arbetar med forskning arbetar också aktivt med in-som
spektioner och säkerhetsanalyser. Detta syftar till dra maximalatt nytta

FoU-programmet vad gäller kompetensutvecklingen hos SKIsav
personal, till säkerställa forskningen verkligensamt att att styrs av
tillsynsbehoven. kräverDet å andra sidan övervakning, såen noggrann

forskningsaktivitetema prioriteras i synnerhet i det långsiktigaatt rätt -
perspektivet. De begränsade personalresursema märkbarutgör en
svårighet i detta sammanhang, inte minst visat sig under desom
perioder då händelser inträffade på fältet såsomstörre silhändelsenute -
i Barsebäck 1992 och, på tid, omfattande renoverings- ochsenare mer
modemiseringsprojekt vid kämkrafttöretagen.

Som förklarades i avsnitt 6.1.1 hör alla forskningsområden till ett
visst SKI driver. Flera SKIs stöds inte direktprogram ettav program av
visst forskningsområde, handläggs i stället på basisutan av en
överenskommelse mellan i fråga och de enheter utförprogrammet som
ifrågavarande forskning. Framtagningen inspektionsmetoder forav
inspektionsprogrammet genomfördes exempelvis delsom en av
MTO-forskningsområdet. Och framtagningen källtermhandboken, förav
tillämpning inom haveriberedskapsprogrammet, genomfördes delsom en

för mildra effekterna svåra haverier.programmet attav av



utveckling...Forskning och 155SOU 1996:74

inomSambanden forskningsområden och SKIs olikamellan program
området reaktorsäkerhet återges i grafisk form nedan.

Samverkan mellan och ForskningProgram
Inom reaktorsäkerhetsomrádet

ForskningVerksamhetsprogram

lJggJErQQZSMfl—-—}Programsamordnlng

m A
Il I f,zPro¢:os"skonfroIlAnllggnlngulknmatInspektion

l B°"P
l. . . .frsnukéhydriuulk IKI .i iiL ‘ Slkafhd i5$IAnalys stbmlngarav iiklmbrinslou." iiKamkranverk l hlllfasttmMekanisk v

liknar hbtutn4’provningKontrollmamman vak", lHelsgn-ansknlngIAsAR Il i I4 Vg"f‘~"IiT.OMTO v.
åBenämningavKvmmsaknnø Konukvonurvldhaveri

Figuren åskådliggör dessutom funktionerna för samordning säkerhets-av
tillhörande forskningsområde, benämns integrerasoch dessprogram som

påsäkerhetsanalys ISA. sistnämnda forskning med avseendeDet rör
behoven kombinera olika de andrade aspekter täcks inomatt somav

ISA-projektetforskningsområdena. det så kalladeEtt exempel är
integrerad säkerhetsanalys. Projektet syftar till utvecklaatt
kompetensen inom och specialister förstå hur derasSKI få alla bättreatt
åsikter intainverkar på helheten, och därmed dem bättre pågöra att
balanserade synpunkter i olika säkerhetsfrågor. ISA-projektet ägnadeI

såväl påsig tjänstemän med olika bakgrunder och från olika enheter,
påhittadeinspektions- på analyssidan, säkerhetsstudier rörandesom

allvarliga driftstömingar vid kämkraftanläggningar.
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forskningAnnan inom ISA-området har tillsynsfilosofi,rört
tillsynsstrategier förgrund utarbetande generellasom en av nya
föreskrifter från SKI SKIF totalbedömning effektivitetensamt en av
hos reaktorsäkerhetsarbetet i nordiska NKS,det samarbetet den
nordiska kommittén för kämsäkerhetsforskning.

forskningen direktResultaten tillämpas i utsträckning istorav
tillsynsarbetet, och erfarenheter vinns i det praktiska arbetetde som
återförs systematiskt för säkerställa tillsynsinstrumenten kommeratt att

förbättras i utsträckning krävs. ingår iden I allmänhet dennaatt som
växelverkan mellan och tillsynsverksamhetenFoU-programmen att
FoU-aktivitetema

lägger grund för säkerhetsanalyser inom områden;antalett-
särskilda säkerhetskrav, säkerhets-lägger grund för och begränsande-

villkor för kämtekniska föreskrifterde anläggningarna, i form ochav
villkor skall tillämpas på driftsmedgivanden;som
leder till framtagning metodik och handböcker för inspektions-av-
arbete och säkerhetsanalyser, återkoppling från praktiskmed
tillämpning på fältet;
används för utforska tillvägagångssätt för viktigalösaatt att-
säkerhetsfrågor, i syfte förbereda SKI för ställning tillatt att ta
förslag från tillståndshavama. Exempel härpå antalutgör ett
forskningsprogram genomförts SKI, i utsträckningstorsom av

med industrin, med avseende på åtgärder för minskagemensamt att
följderna svårt haveri, pågående kvalitetsprövning säker-ettav av
hetsrelaterade komponenter föremål för åldrandeärsom m.m.;
används för utforska metoder för utföra säkerhetsanalyser iatt att-
samband med reglering och ställningstaganden skall SKItassom av
med avseende på tillståndsansökningar för kämtekniska anlägg-
ningar. Detta huvudskäl till den forskning bedrivs inomär ett som
området kärnavfallssäkerhet. Några exempel inom området reaktor-
säkerhet framtagningen och standardiseringen förär systemav
probabilistiska säkerhetsanalyser, bedömning kontrollrums-av
prestanda m.m.
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ochforsknings-SSIs6.2

utvecklingsprogram

från SSI.Bidrag

FoU-organisationen6.2.1

med in-förordningeni iredovisas 2 §FoU-verksamhetenmedSyftet
behandlarFörordningen ävenavsnitt 2.4.2SSI,struktion för ovan.se

stödjabeslutfattasFormellt attforskningsnämndens omansvar.
sinTillgeneraldirektör.SSIsstrålskyddsforskningsprojekttillämpade av

general-forskningsprojekt hartillförslagenbedömningvidhjälp av
ochregeringen,nämndforskningsnämnd. Denna utsesdirektören aven

olikafrånledamöter ämnesrepresentanterhuvuddelen dess utgörs avav
påvilkamedlemmar,tioNämnden har treuniversitetsinstitutioner. utses

motsvarandeoch påobservatör,finnsår. SKI representerat engenom
Administrationenforskningsnämnd.SKIsiobservatörhar SSIsätt en

Chefenforskningssekretariatet.sker iforskningensamordningenoch av
påprojektkostnaderbeslutaforskningssekretariatetför rättäger att om

till 5FoU-enhetenchefen forochmiljoner kronor,till 0,3 uppupp
ochkonsultuppdragtillgängliga förfinnsVissakronor.miljoner resurser

Kämenergi-tillsyn,Allmänhuvudenhetschefemakontrollerasdessa av
utveckling.ochForskningochtillsyn

inomgrundforskningenSSI forjuli 1995den lSedan ansvarar
forsknings-beslutasområdeProjekt inom dettastrålskyddsområdet. av
året.underansökningsdatumvisstgällerVanligennämnden. ett
SSI.vid Dethandläggareteknisk ärprojektallaFör utsesexterna en

resultatprojektetstilluppgifthand handläggarens atti första att se
medsådanasynnerhetoch iprojekt,SSI till Förkommer störrenytta.

deltagaremedsärskildoftabildastillsynen,betydelse for styrgruppen
direktprojektgällerdet ärprojektet. Närsåväl SSIfrån somsom

också förintressevilka kanfrågor,kämtekniskatillrelaterade vara av
ikanochSKI informerat representerat styrgruppen.SKI, hålls även vara

omfattningtotala6.2.2 FoU-programmets

administrerarochmätningar,utförforskning ochbedriverSSI egnaegen
bedrivsforskningendelenforskning. Störreutlagdmedel för aväven av

FoU.utvecklingochforskningförhuvudenhetenvidpersonalen
medenheterbestår fyrautvecklingochforskningförHuvudenheten av

miljölabora-dosimetrilaboratoriet,verksamhetlaborativframför allt -
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toriet, enheten för radiokemi och radioekologi biomedicinskasamt
enheten. Här finns också forskningssekretariatet, administrerar densom
utlagda forskningen.

SSI har övergripande för grundforskningen inom strål-ett ansvar
skyddsomrâdet och för den tillämpade strålskyddsforskningen, inklusive
den forskning erfordras för stödja och komplettera tillsyns-attsom
verksamheten.

Avvägningen mellan vad inom SSI och vad läggsgörs utsom som
i olika former påbaseras några olika kriterier. Några skälen för attav
bedriva forskning och mätverksamhet behov snabba insatserär:egen av
mätuppgifter för beredskapens behov, vikten bevara vissaattav
strategiskt viktiga forskningsområden inom landet radiobiologi,
dosimetri, behov långsiktig kompetens och för kvalificeradeav resurser
mätuppgifter radiokemisk analys, behovet övervakasamt attav
mätningar, exempelvis omgivningskontrollen kring kärnkraftverken.
Utlagd forskning utnyttjas i fallde då väldefinierade frågeställningar har
identifierats, och kompetens och finns tillgängliga utanför SSI,resurser

för stödja grundforskning inom strâlskyddsområdet.samt att
En dynamisk utveckling inom strålskyddsområdet. Dennaäger rum

innefattar den grundläggande förståelsen riskerna med strålning.även av
fortsattaDen utvärderingen, bland effekterna på demannat, av som

överlevde atombombema i har fått till följdJapan uppskattningamaatt
riskerna för skadliga effekter efter exponering för joniserandeav sena

strålning har fördubblats ungefär tionde år de årtiondena.vart tre senaste
Samtidigt har riskerna med icke-joniserande strålning vunnit ökat
erkännande, riskuppskattningama i dessa fall många gångerärmen
betydligt osäkra.mer

Under de allra åren har flera områden med anknytning tillsenaste
effekterna strålning fått uppmärksamhet också blandstor uteav
allmänheten och hos politikerna: förvaringen högaktivt avfallav som
uppkommer vid driften de kämtekniska anläggningarna, sambandav
mellan UV-strålningen i solljuset och hudcancer, misstänkta samband
mellan elektromagnetiska kringmagnetfält kraftledningar och leukemi
hos barn, radon i bostäder. Dessa områden prioriteras alla i SSIssamt
tillsynsverksamhet och SSI har till forskning.medel SverigeIavsatt

bedömningen några cancerfall varje år beror på strålning.görs att tusen
De riskerna radon i bostäder och solens UV-strål-största utgörs av av
ning.
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gäller ökadetviktig rollspelarForskningsinvesteringar när atten
detandra, ochinomriskområdensakkunskapen såväl inom dessa som

inomför tillsynenbakgrundsmaterialgrundläggandebehovet avvar
förtilldeladestill SSIbidrogstrålskyddsområdet ansvaretattsom

strålskyddsforskningen.

kärnenergitillsynenstöder6.2.3 FoU-program som

handlarkärnkraftentillknutenstrålskyddsforskningDen ärsom
beredskapavfall,radioaktivtradioekologi,huvudsakligen motom

tekniskfrågorpersonalstrålskydd och vissaolyckor,kämtekniska merav
investeringarna demedfört deharOlyckan i Tjernobyl störstaattart.

olyckor.forskningochradioekologisk forskningårensenaste avsett om
nedfallradioaktivtomfattat effekternaforskning har överDenna av

för-grad förbättratoch har i högoch skogar,jordbruksmark, sjöar
helkropps-Omfattandestrålskyddssynpunkt.miljöerståelsen dessa urav
mätningaråterkommandeochsvenskar,olikamätningar grupper avav

debedömningutgjort grunden förstrålning, harextern avenav
Tjemobylolyckan.hälsoeffektemalångsiktiga av

Sverigeforskning, såväl inombedrivs omfattandeavfallsområdetPå
måsteforskningfor dendelinternationellt. En ansvaretstor somavsom

kämkraftverken,från driftenbränsletkunna hanterabedrivas för att av
tekniskadeni synnerhetgälleranläggningarnas Dettaligger hos ägare.

kämavfall. Dennaför förvaringanläggningarnautformningen avav
AB,KämbränslehanteringSKB Svenskforskning samordnas somav

kämkraftindustrin gemensamt.ägs av
med grund-mål bidraavfallsområdet har tillSSIs forskning på att

området, ochinomtillsynsverksamhetenläggande data till den attegna
utvecklingforskning,förmöjligt bedöma SKBsdetgöra att program

tillsyftarforskningendeldemonstration viktigFUD. En attoch av
synnerhet deoch iavfallsförvar,miljökonsekvensemabedöma ettav

Resultaten deni miljön.radioaktivaradiologiska effekterna ämnen avav
såledesSSI utvärderasfinansierasradioekologiska forskning avsom

ocksåekologiprojekt haravfallshantering. Fleraavseende påockså med
kämavfallsområdet.behov inomutifrån definieradeinitierats

i syftestartades SSIBIOMOVSprojektetinternationellaDet attav
utvärderaförvetenskapsmän,mellanbrett samarbetebygga attettupp

radioaktivaspridningenberäkningdiskutera modellerna föroch avav
medockså i sambandanvändsmodelleri biosfären. Dessaämnen

osäkerheterundersöka desärskilt intressekämavfall. Det attär somav
variationoch derasmodellförutsägelsemasammanhänger med över
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tiden. Projektet inne i sin andra fas BIOMOVS II, fortfarandeär nu
med del avfallsproblem.rören som

Forskningsmedel används också för fram grundläggandeatt ta
material för framtida utvärderingar miljökonsekvensbedömningar.av

SSI har forskningsmedel till andra områdenäven avsatt rörsom
hantering radioaktivt avfall: avställningen kämtekniska anlägg-av av
ningar, friklassning radioaktivt material och möjligheten fastställaattav
nuklidsammansättningen i redan fyllda avfallsbehållare. Viss sociologisk
forskning, med betydelse finansierats.för avfallshanteringen, har även

Ett exempel SSI, SKI och SKB samfmansieratärannat ett av
projekt, vilket undersökte förekom radionuklider svåraärsten attav som

i driftavfall från kämkraftanläggningar och möjligheternamäta göraatt
indirekta mätningar.

Växelverkan mellan6.2.4 ochFoU-programmen
tillsynsverksamheten

måttEtt forskning, utveckling och mätning ingår i SSIsstort av
verksamhet. verksamhet behövs tillsyns-Denna underlag i SSIssom
arbete, för identifiera okända fenomen och eventuella risker ochatt nya

underlag vid utvecklingen mätmetoder. All strålskydds-som av nya
forskning kan i själva verket vikt tillsynsverk-omedelbar forvara av
samheten. Om eller fenomen identifieras så kan dettanya processer
exempelvis inverka på dosgränser, och följaktligen också på tillsyns-
verksamheten. Att så också sker kan kort illustreras med ICRPs
rekommendationer från där riskfaktom höjdes väsentligen.1990, Detta
har fått SSI föreskrifterutfärda för personalstrålskyddet föratt nya
arbete joniserandemed strålning vid kämtekniska anläggningar SSI FS
1994:2, vilka med ICRP-rekommendationema.deöverensstämmer nya

Många forskningsprojekt tjänar till identifiera såväl problematt som
möjliga motåtgärder. Ett nyligen slutfört projekt DORIS Doseär
Reduction In Sweden, där dosreducerande åtgärder vid svenska
kokvattenreaktorer analyserades. Projektet analyserade orsakerna till de
ökande kollektivdosema vid svenska ochde kokvattenreaktorema, har
tillhandahållit viktigt bakgrundsmaterial för både SSIs och kärnkraft-
stationemas dosreduceringsprogram. ökade ansträngningarnaDeegna
från SSIs sida kan åskådliggöras nyligenexempelvis med de utfärdade
föreskrifterna för personalstrålskydd för arbete med joniserande strålning
vid kämtekniska anläggningar SSI FS 1994:2.

Vissa projekt har inte fått någon inverkan på tillsynsverk-omedelbar
samheten, viktiga för den långsiktiga och/eller framtida tillsynen.ärmen
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Projekt med avseende på slutförvaring kämbränsle tjänaranväntav
exempelvis för närvarande till bedöma industrins FoU-planer inomatt
detta område, och till öka kompetensen inom SSI. Forsknings-att
resultaten kommer bli vikt för den framtidaäven tillsynen,att storav

anläggningar utformas, uppförsnär och drivs.nya
avfallshanteringFör och miljöskydd forskning tekniskär av en mer

betydelse. Ett projekt har exempelvis nyligen föreslagits,art stor förav
undersöka de tekniska förutsättningarna begränsa iatt kärnkraft-att

verkens utsläpp radioaktiva till omgivningen. Ettämnen annatav
nyligen slutfört forskningsprojekt rörde nuklider svåraär mätaattsom
i avfallskollin från kämtekniska anläggningar. Tanken bakom projektet

studera det möjligt på tillförlitligtatt korreleraatt ett sättvar om var
nuklider enkla vanligenär gammastrålande nuklidmätaattsom en
såsom Co-60 eller Cs-l37 till nuklider svåra exempel-är mätaattsom
vis Pu-isotoper. Detta projekt också exempel på SSI,utgör ett ett som
SKI och SKB har administrerat medgemensamt ett gemensamt-
intresse resultaten.av

Vissa projekt initieras inte på grund identifierade eller misstänktaav
problem för förvärva kunskaper. Ett exempel påutan tidatt ärsenare

utlagt projekt undersökte möjligheterna ochett följdernaatt attsom av
dekontaminera reaktorhärd. Resultaten visar dekontamineringatten av
härden kan sänka anläggningens strålningsnivåeri väsentlig grad. Detta
slags forskning hjälper således SSI uppfylla tillsynsmålen behovatt utan

formella beslut, föreskrifter eller tillsyn, endastutanav attgenom
bedriva forskning och redovisa resultaten.
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7 Utvärderingar under tidsenare av

vissa verksamheter vid SKI och
SSI

Översikt7.1 SKI-initieradeöver

granskningar

Bidrag från SKI.

SKI har under årens initieratlopp antal olika oberoende bedömningarett
sin verksamhet. En begränsad internationell myndighetsgranskningav
SKIs verksamhetseffektivitet begärdes således del denav som en av

omfattande planeringen för den tvååriga budgetperiod inleddes medsom
1992/93.verksamhetsåret Planen föreskrev omfattandeatt en mer

internationell myndighetsgranskning skulle genomföras slutetmot av
budgetperioden, och 1993 begärde SKI formellt regeringen skulleatt
tillsätta vad kom bli Kommittén for internationell granskningattsom av
den svenska tillsynen inom kämteknikområdet.

SKI har dessutom initierat oberoende granskningar sitt agerandeav
med avseende på sådana specifika frågor exempelvis incidentensom

1992"med den igensatta silen i Barsebäck år och, tillsammans med

7 Framställningen i avsnitt 7.l-7.3 och har7.5 ursprungligen författats på
engelska tjänatoch orientering för kommitténs internationella ledamöter.som
översättningen dessa avsnitt har granskats avsnittSKI l -7.3 SSIav av resp.
avsnitt Avsnitt7.5. innehåller7.4 återgivande ursprungligenett textav som
har författats svenskapå Riksrevisionsverket avsnitt 7.4.1 SKIav resp.
avsnitt 7.4.2.
18Evert Ericsson: An evaluation of SKI s operational e/fectivity. An evaluation
of the results of withinterviews of plant 1991-01-25.representatives owners,
19 Granskningsrapport angående SKIs handläggning det k sildrendet denav s

juli-I28 7 september SKI-dokument1992. Dnr 1.4-92l203.
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Tjemobyl.iolyckanagerandet efterSSI,
granskningoberoendeföremål förnyligenSKIs FoU-program avvar

forskningsnéimnd. myndighetsgranskningeninternationellaDenSKIs
avfallradioaktivthanteringforskningsområdetinomverksamheten avav

bjudits ininternationellainnefattatbland atthar expertgrupperattannat
Såforskningsprojekt.utförandetvidreferensgrupperverka störreavsom

utvecklande prestanda-Projekt-90,vad gällerexempelvisskedde ett
tillsynsgransk-framtidaför SKIsbetydelsebedömningsprojekt storav

slutförandetEfterbränsle.slutförvaringavseendeningar använtav
OECD/NEA-expertgruppfzocksåProjekt-90granskades somav en

SKI.bildades på begäran av

Åtgärder till följdvidtagits7.2 avsom

handläggningengranskningen avav

silenigensattamed denincidenten

från SKI.Bidrag

handläggningutvärderade SKIsutredningsärskildaDen avsom
tiomedavslutade sinsilenden igensattaincidenten med rapport

med korta kommen-tillsammansåterges nedan,rekommendationer. De
vidtagits.åtgärderredogörelser förochtarer som

viddriftenprincipenallmännainföra denl SKI bör ettatt
händelsesåomedelbartkärnkraftverk bör snartstoppas en

driftsäkerförförutsättningarnaberörinträffat ensom
på säkerinverkanhändelsensklargöraskanoch/eller det

drift.

Rekommen-princip.dennatillämpades redanuppfattningEnligt SKIs
behovindikationemellertiddationen tolkades ett av enavsom en

händelser, vilkasäkerhetskonsekvensemautvärderingsnabbare avav

2° concerning theInvestigationChernobyl.afterPreparednessEmergency - inand the SSIof the SKIperformanceand otherpreparednessemergency
September 1987.Finalaccident.with the Chernobylconjunction report,

2‘ AdvisorySKIsevaluation byResearch AnSKI’sSKI Report 95:11. -
1995.Research Council, mars

22 ofExperts;OECD/NEA TeamCarried bySKI A ReviewProject-90, out an
OECD/NEA, maj 1992.
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inte omedelbart kan klassificeras onormala händelser, de 30änsom
dagar inom vilka tillståndshavama enligt STF-fdreskriftema skall inge

ingående utvärdering vad beträffar händelser för vilkaen mer en
LER-rapport erfordras. Sådana procedurer för snabbare utvärdering bör
således säkerställa reaktorn kommer avställas så snabbtatt att som
möjligt, så erfordras säkerhetsskäl, och SKI skall meddelas såattom av
tidigt möjligt och möjlighet besluta villkoren för fortsattattsom ges om
drift.

uttrycks i denna rekommendation, såDen den uttolkasoro som som
har hanterats de åtgärder vidtagits relativt rekommen-ovan, genom som

dationema 2 och 3, och vilka redovisas nedan.

2 SKI bör sina rutiner för beredning ärendenöverse rörav som
inträffade händelser vid kärnkraftverk, särskilt de kräversom
snabb handläggning.

3 SKI bör definitionen och klassificeringen sådanaöverse av
händelser.

4 Utan den svenska modellen för SKIs myndighetsrollatt
ändras bör denna i så måtto SKI sigöverses att engagerar
aktivt och följer tillståndsinnehavarens arbete efternärmare en
inträffad händelse i kärnkraftverk.

SKI tillsatte särskild arbetsgrupp för granska situationen utifrånatten
dessa rekommendationer. Granskningen innefattade inte haveribered-tre
skapen, vilken ansåg redan täckt. Gruppenväl rapporterade iman vara
juni 1993. Några de rekommendationer lämnadeav man var:

kriterier för tillämpning klassificeringför händelser skallav som-
skyndsamt till SKI på grund betydelsen för säker-rapporteras av

heten och/eller för särskiltde intresse för allmänheten;att är av
riktlinjer för inspektioner och händelseutvärderingar på plats från-
SKIs sida, inklusive forberedelsearbetet inspektionema,fore upp-
rättandet inspektionsgrupper och val gruppledare, detsamtav av
rapportformat skall användas vid rapporteringen.som

Rekommendationema byggde bland på information procedurerannat om
för undersökningsgrupper for incidenter, och kriterier förom upp-
rättande och utvärdering aktionsplaner för radiologiska olyckor ochav
beredskap för kämkraftstationer, från US NRC. granskadesDessutom
de kriterier for klassificering händelser tillämpas i IRS-IAEAsav som
och INES-system.
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harPå basis särskilda arbetsgruppens rekommendationer pådenav
-föreskrifter,SKI gjorts i kärnkraftreaktoremas STFbegäran ändringarav

reaktorn kallavställs ellerinnebärande händelser kräveratt attsom
säkrare, godkännandevarmavställs, detta bedöms såsom attsamtom

driften omfattar:infdrskaflas från SKI återupptasinnan nu

inte uppfyller kriterierna förhändelser de fonnelltäven ensom, om-
innebär säkerhetsnivån väsentligt nedsatt;onormal händelse, äratt

innebär också säkerhets-händelser vid andra anläggningar attsom-
nivån vid anläggningen betrakta väsentligtden aktuella är att som
nedsatt.

gälla händelser klassificerasSamma regel fortsätter föratt somsom
inklusiveenligt i STF-föreskriftenonormala händelser, vad som anges

villkor för drift, felöverträdelse grundläggande begränsande somav
oväntaduppkommer i primärbarriärer, radioaktivitetsutsläpp,större

material ochreaktivitetshändelse, kriticitet vid hantering fissila externav
säkerhetsbetydelse.händelse med väsentlig

rapporteringenförsta utkast till generella föreskrifter förEtt av
från i enlighet ovanstående rekom-händelser kärnkraftverken, med

mendationer, har färdigställts.

meddelas iAllmänna riktlinjer för händelseutlösta inspektioner RIs
inspektionshandbok.

i syfte ytterligare5 SKI bör inspektionsverksamhetenöverse att
effektivisera bland börförbättra och densamma; annat

inspektionsresultaten dokumenteras tydligare tidigare ochän
dagliga verksam-inspektörema beredas tillfälle följa denatt

omfattning förheten på kärnkraftverken i än när-större
varande.

beaktande i arbetet medRekommendationen har vederbörligen tagits i
finnsinspektioner, ochfram procedurema för utförandeatt ta av

avsnitt ovan.dokumenterade i RI-handboken se 3.2.1 Rappor-även
förteringen inspektionema har förbättrats och bedömsavsevärtav

tillfredsställande. behov databassystem,närvarande helt Ett ettvara av
uppföljning inspektionema,för enklare sökning specifika data och avav

har emellertid identifierats.
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6 Med hänsyn till återkommandeden säkerhetsgranskningens
betydelse för reaktorsäkerhet bör ytterligarestora resurser

tillföras SKIs verksamhet på detta område bl inriktningmeda
på tillförlitligheten i bakomliggande antagandenprövaatt nytt

rörande skilda säkerhetssystem.

7 Erfarenhetsåterfcâring har likaledes betydelse från säker-stor
hetssynpunkt. Aven här bör SKI tillföra denna verksamhet
ytterligare verksamheten för förbättraöversesamt attresurser
dess effektivitet.

På begäran har regeringen beviljat SKI använda 2 miljoner kronoratt
året sina medel för kärnsäkerhetsforskning till detgöraattom av

möjligt hålla personalresursema för inspektion, periodisk säkerhets-att
granskning och erfarenhetsåterföring på rimlig nivå. allvarligEnen
eftersläpning de periodiska säkerhetsgranskningama kunde därefterav
åtgärdas. Resurssituationen med avseende på de periodiska säkerhets-
granskningarna fortsätter emellertid särskilt vad gäller denatt oroa,
förväntade arbetsbelastningen i samband med industrins granskningar av
konstruktionsförutsättningama i samtliga svenska reaktorer och utifrån
de framtida budgetnedskärningar tillkännagivits finansdeparte-som av

Det föreligger också fortfarande behov bättrementet. metoder förett av
administrera erfarenhetsutbytet på det internationella planet, tillatt som

exempel IAEA/NEA/IRS International Reporting System.

8 Inom SKI bör införas systematiserad intemkontroll.en

Förbättrade procedurer hjälpmedeloch har tagits fram för ad-att
ministrera och handlägga inkommandealla tillsynsärenden, däribland ett

databassystem. Införandet dessa procedurer harnytt backats medav upp
utbildning SKIs personal. Behovet systematiskt kvalitets-ettav av
revideringssystem har konstaterats. Realiserandet befinner sig emellertid

i tidigt planeringsskede, på grundännu personalsituationen ochett av
prioriteringen tillsynsuppgiftema med betydelse för säkerheten.storav

9 SKI bör fördjupad utbildningöverväga och kompetens-en
uppföljning SKIs och kraftindustrins personal, bl motav a
bakgrunden vikten säkerställa kontinuitet i kunskaperattav

reaktorsäkerhet och säkerhetsförbättringar på området.om

Rekommendationen beaktas i det för utveckling och utbildningprogram
SKIs personal beskrivs i avsnitt 3.2.3. Utvärderingar deav som av

kunskaper finns vid de kämtekniska anläggningarna harsom upp-
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återkommandeochtemainspektionervid SKIsmärksammats allt mer
incidentendragitanläggningarnasäkerhetsgranskningar. lärdomarDe av

renoveringen Oskars-medsilen, och i sambandden igensattamed av
från industrins sidarekryteringbetydligt ökadhamn har lett till aven

konstruktions-Industrins granskningartekniker.kvalificerade av
beakta dennakan ocksåi svenska reaktorerförutsättningarna alla anses

rekommendation.

syfte denireaktorsäkerhetsnämnd bör10 SKIs överses att ge en
reaktorsäkerhetsfrågor.iaktiv roll tidigareänmera

tid i antalaktiv påhar varit väldigtSäkerhetsnämnden ettsenare
på drivandeavseenderoll medsäkerhetsfrågor betydelse. Dessstorav

kvalitetssäkringssystemmoderniseratforinitiativ, och inom ettramen
dock definiera.verksamhet, återstårför SKIs ännu att

Åtgärder följdvidtagits till7.3 avsom

forsknings-granskningen SKIsav

program

Bidrag från SKI.

iforskning utmynnadeutvärdering SKIsforskningsnämndsSKIs ettav
två olika kategorier,hänföras tillrekommendationer. kanantal Dessa

medfinnsförsta består demdär den gemensammasomsomav
frånoch den andra demislutsatser stammarrapporten, somav

i formdokumenteratsvilka ienskilda medlemmar,nämndens rapporten
prioriteringar inomrekommendationerenskilda kapitel. Vissa rörav

andra SKIsdetforskningsområden, undermellan olikaeller röratt
forskningsprogram.handläggning sittav

forskningsområden harför dessavid SKIDe ansvararpersoner som
forsknings-flestai ovannämnda Deslutsatserna rapport.övervägt av

och åtgärderbefunnits relevanta,rekommendationer harnämndens vara
kommeråtgärdernafram. föreslagnavidta håller på De attatt tasatt

forskningsplaneringsverksamhetenvanligagranskas inom för denramen
februari 1996.foskningsbudgetdiskussionema ioch

med nämndensvidtagits i enlighethar redanVissa åtgärder
Forskningsenheten harforskningshandläggning.rekommendationer om

handläggningeneffektiviteten vidprojekt ökardrivit ett avsom
handläggning projektverktyg förforskningsprojekten. databaseratEtt av



under tid.. 169UtvärderingarSOU 1996274 senare

uppföljningenmöjligt förbättradeti syftehar förbättrats, göra attatt av
Möjligheterrapporteringprojektplanering, kostnader,budgetfrågor, m .m.

registrera mål,ellerslå rapportreferenserspåra fakturor,finns att upp
förverksamhetsplandirektiven för SKIsoch kommentarer.referat I

mål för forsknings-åtskillnad mellanbättre1995/96 efterfrågades en
föroch verksamhetsplanenmyndighetstillsyn,verksamhet och mål för

bättreinfördesi detta avseende. Dessutom1995/96 har förbättrats en
resultatenforskning ochoch effekternaåtskillnad mellan resultaten av

Tvåårsredovisningen för 1994/95.imyndighetstillsynoch effekterna av
personalför SKIsforskningshandläggning har förberettsseminarier om

tolka forsknings-lära sigdeltagarnaVid dessa kommerför 1996. attatt
i tillsynsrelateraderesultaten termer.

rekommendationerforskningsnämndensRealiseringen många avav
framgårarbetsbelastning generellthar SKIshämmats sett, avsomav

verket utökaderekommenderade i självaNämndenavsnitt 3.2.2 ovan.
forskningsenheten.forskningshandläggning vidpersonalresurser för

belastatsforskningsenheten dessutomharSedan granskningen gjordes
i harbelastning Sveriges inträde EUtillkommandeytterligare denav

uppgiften nationelldärvid påfördesSKImedfört, eftersom som
EU-forsk-nuvarande och framtidamedverkan ikoordinator för Sveriges

förtillämpliga delaravseende påningsprogram, med programmetav
undersöka olikaför närvarande påfissionssäkerhet. SKI håller sättatt

medelforskningsenheten, hjälpvid medöka kapacitetenatt av ur
budgetsmässigatill följd de nuvarandeforskningsbudgeten, avmen

inga enkla lösningar.begränsningarna föreligger
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7.4 från RiksrevisionsverketEn rapport
avseende slutförvaring kämavfallav

7.4.1 Sammanfattning
ur Producentansvar och statligrapporten
tillsyn, 1995:22RRV

Riksrevisionsverket RRV har granskat den statliga till-
det k kärnavfallsprogrammet. Sedan åröver 1992 ärsynen s

det Statens kärnkraftinspektion SKI tillsynen.utövarsom

RRVs slutsats granskningen SKI bör kraftigtär att tonaav
sinned allmänna tillsyn kärnavfallsprogrammet. Detöver

finns flera skäl. Ett den tillsyn bedrivits hittillsär att som
haft litenhar effekt kärnavfallsprogrammet.en

Sedan startade år 1982 har flera olika myndig-programmet
Tillsynenhaftheter för tillsyn det. haröverstatensansvar

dock inte varit särskilt aktiv. Med något enstaka undantag
har de olika myndigheternas tillsyn inte påverkat de åtgärder

vidtagits inom för En bidragandeprogrammet.som ramen
kanorsak tillsynsmyndigheten försvagats deattvara genom

förändringarmånga gjorts dess organisation ochsom av
inriktning.

Men främsta tillden orsaken tillsynen inte någraatt satt
tydliga spår intedet varit meningen. Den svenskaär att
lagstiftningen gäller fördelningenmycket klar detär när av

för kärnavfallet. Enligt lagen det tillär ägarnaansvaret
kärnkraftreaktorerna har det fulla och odelade ansvaretsom
för avfallet det ända-hand på säkert Försätt.att tas ettom
målet har reaktorinnehavarna tillsammans bildat Svensk
kämbränslehantering SKB AB. På uppdrag sinaAB av

kärnavfallsprogrammet.planerar och driver SKB ABägare
tillsynsmyndighetenDen här ansvarsfördelningen innebär att

kärnavfallsprog-inte har några formella möjligheter att styra
bolagetSKB AB kan själv vilken hänsynavgörarammet.

ska till myndighetens synpunkter. För kunna taatt ansvar
för kärnavfallsprogrammet själv få bestäm-måste SKB AB

hur det ska utformas.ma
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Enligt RRVs bedömning hade det alltså inte spelat någon
tillsynsmyndighetenroll varit aktiv. Lagstiftningenom mer

hade ändå hindrat myndigheten från påverka kärnav-att
fallsprogrammet. Däremot har det inte funnits några formel-

hinder för tillsynsmyndigheten på analy-att satsa attmer
och sprida den information SKBprogrammetsera om som

AB redovisat i olika sammanhang. Inte minst det gällernär
kostnaderna för de olika delarna har detprogrammetav
enligt RRV funnits goda möjligheter bearbeta SKB ABsatt
uppgifter. På så hade myndigheten försekunnatsätt stats-

medmakterna bättre underlag för olika beslut. En tänk-ett
förklaring till intebar SKI arbetat med den häratt mer

analyser myndighetens organisationskulturär ärtypen attav
naturvetenskaplig och teknisk ekonomisk.änsnarare

vi iDen modell Sverige valt för organiseraatt ansvaretsom
för kärnavfallet således skarp för tillsyns-sätter gränsen
myndighetens möjligheter påverka. för-En viktigatt annan
klaring till myndigheten haft litet inflytande karaktärenäratt
på den verksamhet tillsynen Kärnavfallsprograrn-som avser.

har hittills i hög grad varit för skaffamet atten process
kunskap hur kärnavfallet ska hand. Syftet ärtas attom om

fram metod för slutförvara avfallet. Så länge detta atten
inte finns några formella beslut hur kärnavfallet ska tasom

hand eller något färdigt förslag till lösning kanom ens- -
inte tillsynsmyndigheten SKB ABs olika åtgärdersäga ärom
riktiga eller felaktiga. För kunna korrigera krävs tyd-att en
lig Statens krav reaktorinnehavarna kärnav-är attnorm.
fallet ska hand på säkert Ett så allmäntsätt.tas ettom
krav duger inte för att styrasom norm processen.

Men det här förhållandet kommer ändras. När SKB ABatt
så småningom tillståndsöker för få börja bygga anlägg-att
ningar för hand avfallet blir det SKIs uppgiftatt ta attom
granska ansökan. finns inte någraDå längre formella hinder
för vilka krav myndigheten kan ställa på SKB ABssom
arbete eller på den metod bolaget valt för hanteraattsom
avfallet. måste myndighetensTvärtom granskning heltvara
förutsättningslös och några låsningar. Det den andraärutan

förcentrala utgångspunkten RRVs bedömning lö-SKIsatt
pande tillsyn kärnavfallsprograrnrnet bör ned. Juöver tonas
mindre myndigheten varit inblandad i det arbete liggersom
till grund för SKB ABs ansökan, desto möjligheterstörre att
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förutsättningslös granskning.göra Och det SKIs vikti-ären
roll i kärnavfallsprogrammet.gaste

Ett generellt problem med tillsynsorganisationer deär att
riskerar påverkas tillsynsobjektets bedömningar,att av syn-

och värderingar. Det försämrar förutsättningarna försätt en
effektiv tillsyn. Pâ kärnavfallsomrâdet den risken påtag-är
lig, Här finnsRRV. bara tillsynsorganisation ochanser en

tillsynsobjekt, båda iarbetar liten branch.ett som en
Därför det naturligt de två organisationerna fårär bådeatt
professionella och personliga relationer till varandra. Det
kan leda till mellan organisationerna blirgränserna otyd-att
liga.

Därför RRV rollerna bör renodlas och gränsernaattanser
skärpas. Det viktig förberedelse för SKI inför gransk-är en
ningen SKB ABs ansökan, och skapa förtroen-sättett attav

förde myndigheten. För vid tillfälletdet SKIs enda rollär
den granskande myndighetens. Varje spår rollenav som
informell samtals- och samarbetspartner måste bortavara

granskningen ska förutsättningslöst.ske I rapportenom
pekar RRV på pårad exempel strategiska frågoren som
SKI måste ställning till för förbereda organisationenta att
för uppgiften granska SKB ABs ansökan. handlarDetatt
bl hur forskningden SKI själv bedriver bästaa om som

ska stödja granskningen, organisationens behovsätt om av
kompetens, samarbetet med andra myndigheter. Detom
handlar också mindre konkreta inte mindreom men-
viktiga frågor etablerade föreställningaromprövaattsom——
och skaffa beredskap för konflikter.en

I hög grad det SKI själv ska frågor-hantera de härär som
Det bör inomske för den strategi organisa-na. ramen som

tionen måste formulera inför prövningen ansökan. Menav
för stödja SKI i det sammanhanget lämnar ocksåRRVatt en

förslagdel till åtgärder från både SKIs och statsmakternas
sida. "
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föreslårRRV

säkerhetsmyndighetochprövnings-rollSKIsattO som
tydligarekämavfall görsifråga om

bortkärnavfallsfondenför tasSKIsO att ansvar

tillkärnavfallsavgiftenberäknaför gesattansvaretO att
Kärn-Kärnavfallsfondenorganisationen somden nya --

inrättasskaföreslagitharbränslefondsutredningen

F0U-pr0-treårigaroll devilkenskeröversynO att aven
framtidenispelahar attgrammen

förriskernaminskastrategi förtillinitiativ atttasO att en
tillsynsmyn-riskendvsRegulator, attof theCapture

tillsyns-medsamarbeteförutvecklar näradigheten ett
objektet

sininförförberedelserförframSKI etttar0 att program
djupförvarbyggaansökanABsSKB attprövning omav

inkapslingsstation.och
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7.4.2 SKIs till RRV 1995-06-19svar

Bakgrund

Miljödepartementet har anmodat kämkraftinspektion SKI sigstatens överatt yttra
Riksrevisionsverkets revisionsrapport 1995:22RRV Kämavfallsprogrammet.
Producentansvar statligoch tillsyn. Remissyttrandet skall inkommet tillvara
Miljödepartementet den 20 juni 1995.senast

Riksrevisionsverket RRV har granskat statligaden tillsynen över kämkraftindustrins
forsknings- och utvecklingssprogram. Statens kämkraftinspektion har under slutfasen av
RRVs granskning tillfälleberetts lämna påsynpunkter de inledande, beskrivandeatt
delarna rapporten.av

RRV har hemställt 1995-10-01SKI inkommer med skriftligatt redogörelse för deen
åtgärder vidtagits eller kommer vidtas med anledning SKI kommerattsom rapporten.av

lämna den önskade redovisningen tillatt ochRRV då relativt utförligaattavser ge
synpunkter på revisionsrapporten. Mot bakgrund detta och med tanke på den kortaav
remisstiden lämnar i följandeSKI det dels några kortfattade allmänna synpunkter, dels
specifika kommentarer till förslagRRVs till åtgärder.

Allmänna synpunkter

RRV i sin granskningsrapport tillsynen SKBs forskningsprogramtar över mycketav upp
viktiga principiella frågor kring tillsynsverksamheten. dåDet beklagligt analysenär äratt
ytlig och visar bristande insikt i tillsyn baserad på teknisk-vetenskaplig kvalitetsgranskning.
Resonemangen i RRVs blir ofta svepande illaoch underbyggda. SKI har underrapport
granskningens gäng lämnat synpunkter på sakbeskrivningRRVs både i skriftlig och
muntlig form. SKIs skrivelse 1995-02-10 till bifogas.RRV Som framgår RRVsav
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utsträckning beaktatsbegränsadmycketiendastsynpunkterSKIs avharslutliga rapport
RRV.

viktigt inslagtillsyn, därförmodellen utgörssvenskakden ettegentligenifrågasätterRRV s
under ochsäkerhetsñågor, inför,olikaitillståndsinnehavarnameddialogfortlöpandeav en

välarbetssätttillståndsärenden. Dettai äransökningarformellaolikaprövningarefter av
reaktorsäkerhetsutredningen 1979.alltsedantilluppdrag SKI,regeringensiförankrat

och länderSverigemellanjämförelservisareffektiv dettillsynsmetod ofiaDialogen ärsom -
påvisasvårt enkeltdetSamtidigt kantillsyn.domstolsliknande attmed varamer

påtalasbristertillsynsmodellensiliggertillsyn det attnaturSKIs"styrningseifekter" somav -
FUB-programyttranden SKBsformellagång.under ärendets SKIs övertilli dialogen rättas

ikvaliteten SKBsområden där SKIsynpunkterkritiska ansett attvaritintehar dock utan
också skett via depåverkan harMyckenockså fått effekt.vilketförbättrasbehövtarbete - beräkningsmodellervalidering deinitierat forSKIprojektinternationella somavsom

internationellförmodellerhar SKBssäkerhetsanalysema. Där utsattsanvänds i en
expertgranskning.

regulator". Iof therisker för "CapturevissaotvivelaktigtinnebärtillsynförDialog-modellen
ochoffentlig insynför attbldetta är öppenmotverkasmodellensvenskaden processena av

ochteknisk-vetenskaplig kompetensgällerdetmedarbetaresinakrav närställer högaSKI
ochbrettsker öppetSKBs ettGranskningenintegritet. genomaprogramav

Öppenheten kommerremissinstanser.femtiotalinvolverarnormaltremissforfarande ettsom
oftaworkshops,seminarier ochnationellaochinternationellaockså uttryck genomtill

enligt denhandlingarallatillsammans är öppnamed KASAM, attanordnade samt genom
SKIKASAM.övervakaskvalitetenvetenskapligaoffentlighetsprincipen. Densvenska a av

SKIsexpertgranskninginternationellpågåendetillockså initiativtagithar aven nu
fördjupadochnyanseradfortRRVvarit önskvärthadetillsynsverksarnhet. Det att meren

integritetsfrågoma.svårakring dediskussion

bedriverindustrinsäkerställamål atthävda ärSammanfattningsvis vill SKI attstatensatt om
detslutförvaraochhandgällerdetkvalitet när att tahögändamålsenligt arbete omett av

bl det.visarvarit effektiv. Dethittillsmodellensvenskaden aså harkämbränsletanvända
sig.tilldragitområdetsvenska arbetetdeninternationella intresse som

önskvärtvarithadejämförelse. Detinternationellvidockså lågaTillsynskostnaderna är en
sinagrund förförhållandendessainträngande analysgjortRRV somatt avmeren

förslag.värderingar och

RRVs förslag

säkerhetsmyndighetrollSKIsSlå fast som

rollmedan SKIstydligaresäkerhetsmyndighetroll göras somEnligt bör SKIsRRV som
skallkämkrañindustrins FoU-program utmönstras.tillsynsmyndighet for

renodlat FoU-programfrånövergår alltmerkaraktär och ettattändrarSKBs varaprogram
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till och inriktas konkreta tekniska lösningaratt och byggandemot anläggningar.mer mer av
SKI har redan tidigare framfört denna uppfattning, i anslagsframställningen höstent 1994,ex
och SKIs verksamhetplanering sedan länge inriktad detta. dettaär I avseende slår RRVmot

dörrar. När ansökan förstaöppna anläggning i slutförvaret börjar vilket tillikaprövas,om
enligt regeringens nyligen meddelade riktlinjer blir prövning hela slutforvarssystemet,en av
kommer SKIs synpunkter ytterligare FUD-insatser för underbygga vald systemlösningatt

vad kommer fram under granskningenatt styras ansökan och inte inom förav som av ramen
särskild FUD-granskning. Kämkrañreaktorägarna kommer dock fortsättningsvisen även att

behöva FoU-prograrn kämavfallsfrågor för upprätthållaett viss kunskapsberedskapattom
alternativa systemlösningar för det fall vald inte skulle visa sig framkomlig.vägom heltAtt

SKIs tillsyn FoU-programrnetutmönstra därför inte rimligt.ärav

SKIs roll tillsynsmyndighet har förtydligats i regeringens beslut 1995-05-18som om
kompletteringen SKBs forskningsprogram.av

SKIs insatser har sedan långmycket tid inriktadevarit utveckla kompetens ochmot att egen
samverka med andra myndigheter främst SSIatt för kunna granska kommandeatt

ansökningar slutförvaring Mot bakgrund regeringens beslut SKIom mm. av attavser
ytterligare konkretisera sina insatser tillsynsmyndighet för kämkraftindustrinssom
kämavfallsprogram. Därvid kommer SKI hänsyn till de synpunkter RRV framfört.att ta som

a bort SKIs för kämavfallsfondenansvar

SKI har redan i sitt yttrande kämbränslefondutredningens förslag framhållitöver inteSKIatt
bör ha för sådan aktiv förvaltning fondmedel utredningen föreslår.ansvar SKIen av som
stöder i enlighet kämbränslefondsutredningsmed förslag organisation,att separaten
Kämavfallsfonden, bör ha för förvaltningen fondmedlen. Vidare har ocksåSKIansvar av
påtalat förvaltningen reaktorinnehavamasatt säkerheter inte bör ligga på SKIav attmen
det bör övervägas inte även denna uppgift skulle kunna ligga den organisationom som
får till uppgift förvalta fondmedlen.att

De kamerala uppgifterna, dvs in-rent och utbetalningar fondredovisning, förutsättssamt
följd kämbränslefondsutredningens förslag ligga på den organisationensom en av nya

Kämavfallsfonden. SKI har däremot aldrig, liksom inte heller kämbränslefonds-
fråganutredningen, prövat överföra samtliga uppgifter följerattom som av

finansieringslagen till myndighet. SKI kan konstatera RRVs analys dennaannan atten av
fråga i inte tillräckligt ingående.ärrapporten

Självfallet kan den föreslagna organisationen, Kämavfallsfonden, fullgöra uppgifter som
för närvarande utförs SKI, det förutsätter också den organisationenav att nyamen ges

för kunna utföra dessa. ochIn- utbetalningaratt fondmedel kräver kontroll ochresurser av
avstämning inlämnade planer. Detta inte enbart en enkelmot kameral avstämningär utan
kräver god kännedom kvaliteten i det genomförda och därmed godaom programmet
tekniska kunskaper insikter i det tekniska innehållet i SKBssamt Denna kunskapprogram.
finns och kommer finnas viaSKI de granskningar SKI utför tillståndsansökningaratt av
och FUD-program. Det orimligt effektivitetssynpunktär fonden byggerattur upp egen
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teknisk Utbetalningexpertis härför. fondmedel bör därför liksom hittills ske efterav
godkännande från SKI.

Kdrnavfallsfonden får för beräkningen kdmavfallsavgiftensvara av

Förslag till avgiñens storlek bygger analys och bedömning i huvudsak följandeen av
faktorer:

kostnaderna ochför de utfaller i tiden. Grunden här främst SKIsnärprogrammet är
granskning teknisk-vetenskapliga innehåll, kompletterad medprogrammetsav
oberoende granskning kostnadsuppskattningarSKBs för olika anläggningsdelarav

hjälpmed konsulter.av

bedömningar framtida produktion i kärnkrañreaktorema. Förutom marknadensav av
bestämsefterfrågan detta främst bedömningar framtida reparations- ochav av ev

renoveringsbehov kan leda till längre avställningar. Underlag och kompetens försom
sådana bedömningar finns hos SKI.

fondbehållningAktuell och realränta, bedömningar på långrealränta sikt.samt av
Fondförvaltningsmyndigheten kommer ha underlag och kompetens för sådanaatt
bedömningar.

Vidare skall bedömning osäkerheter i kostnadsuppskattningama i referensfalldetgöras en av
ligger till grund föravgiñsberäkningen, osäkerheter skall täckas ekonomiskasom som av

garantier från reaktorinnehavarna. Eftersom dessa osäkerheter huvudsakligen kan förväntas
teknisk det väsentligen SKI kommer ha kompetens sådanaförärnatur attvara av som

bedömningar, för övrigt redan gjorts i samband med de avgiftsförslag lämnat iSKIsom
nuvarande system.

Som redan ñamhållits föregåendeunder punkt förefaller det orimligt eifektivitetssynpunktur
fondförvaltningsmyndigheten skulle bygga oberoende teknisk expertis föratt upp en egen,

de analyser och bedömningar idagSKI utför. Fondförvaltningsmyndigheten skulle i ochsom
för sig kunna den lämnar förslag till avgift till regeringen, stödd på frånyttrandevara som

i frågorSKI de tekniska diskuterats. SKIs erfarenhet visar emellertid medattsom ovan
påtanke de tekniska faktorenas komplexa inflytande avgiñsberäkningen krävs en

ingående och fortlöpande dialog mellan teknisk och ekonomisk expertis vid beredningen av
avgiftsförslaget. ekonomiska fondbehållning,De ränteantaganden kanrent parametrarna - -

fram friståendehelt från de tekniska analyserna och bedömningama, för sedan enkelttas att
i de ekonomiska beräkningsmodellema. den bakgrundenMot förefaller det rimligastmatas

SKI hittills lämnar förslag till regeringen frånavgiñens storlek, stödd på yttrandeatt som om
fondförvaltningsmyndigheten vad gäller ränteantaganden och andra ekonomiskarent
parametrar.

SKIs "bindning" till föreslagnaSKB tekniska lösningar blir rimligen annorlundainteev. av
SKI står för avgiñsförslaget eller sig de vägande tekniskaöveryttrar tungtom

till fondförvaltningsmyndighet.parameterama en
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U-programmetF0Se det treårigaöver

under p.1redan kommenteratsFörslaget har ovan.

säkerhetsmyrzdighetenskyddaförInitiera strategi atten

ochregulator" och arbetssättof the"captureintegritetförloradför attpåpekar riskenRRV
också olika rollerSKIsuppmärksammas. RRVböroch SKB attattityder mellan SKI menar

brister iinte funnit allvarligaskäl harprincipiellaintegriteten. RRVhotakan menvamar av
verksamhet.SKIs

ständigförtjänarviktig och denintegritetsfrågan myckethåller med attärSKI attom
föremål förfråga och varitframhålla dennadock är storvilluppmärksamhet. SKI att omsorg
synpunkterAllmännaframgår avsnittet ärlång tid. Sommycketsedaninom SKI ovanav

Integritetensvagheter.styrka ochtillsynsmodellenssvenskakdenväl medvetenSKI som
många med högaktörerdäridialogen törs öppet systemskyddas främst ettattgenom

"NIKE-forfarande"tillförslagdeltar.integritet Detochteknisk-vetenskaplig kompetens som
gäller deVaduttryck härför.tagit fiammyndigheterandrarad ärmed etttillsammansSKI en

kommentarer.följandehar SKIlyfter framsärskiltfrågor RRVfyra som

SKBs FoU-programtillsynsmyndighet förrollenskillnaden mellanydliggörT som
underförståtttillsynsmyndighetmellanskillnadRRVsäkerhetsfrågor. attoch gör vara

dockbåda fallen SKIisäkerhetsmyndighet, ärFoU ochför att vara
användadetfördet fullareaktorinnehavama attansvarettillsynsmyndighet. Lagen ger

detillskallsäkert SKIoch sluttörvaras atthand sätt.kämbränslet ett setas om
driverSKBreaktorirmehavama ettinledningsvisdettaaxlar att genomgenomansvar;

syftande tillteknisk-vetenskaplig kvalitet,hög att taändamålsenligt FUD-program av
ochsäkerhets-samhälletsuppfyllerslutförvaretlösning förtekniskfram somen
kan dePårealiseras.lösningtekniska sättsedan denna ettstrålskyddskrav; och att

säkertverksamhet ettoch SKBsmålen för SKIs sägaslångsiktiga gemensamma:vara
dock heltmål. Rollernasvenska samhälletsdet ärdetta helaefiersomsluttörvar, är

genomförarollsammanhang: SKBsñ-amhålleri alla är attvilketolika, SKI noga
tillseSSI,myndigheter, främstandramed attroll tillsammansSKIs är attprogrammet,

jämtestrålskyddskravochsäkerhets-samhälletslösningar uppfyllerfiamtagna
miljökrav.allmänna -

ochstyrningsbefogenheterdirektaingahar SKIsin tillsyn FUD-programrnetI -av
påverkadockkansvårigheter, insett. SKIintedet, vilket RRV,inte heller haskall utan

och i sinkvalitetskravochsäkerhets-samhälletstydliggöraindirekt attgenom
tillleda framförefallerinsatser intepåpeka SKBsgranskning FUB-programmet varav

liggerkvalitet. Dettillräckliglösningaroch tekniskatekniskt-vetenskapligt underlag av
svagheter problem ifåför intesådanatilli intresse attsjälvfallet SKBs rättaatt

betydligtin har SKIansökan lämnas störreprövningsförfaranden. Närkommande
kompletterandebegäraarbetepåverka SKBsbefogenheter att tatt exgenom

lösningarförbättrade tekniskakrävaellersäkerhetsanalyserochmätdata attgenom
gällerdetoch arbetssättrollkriterier. SKIsangivna närutifrån SKIav
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tillståndsprövning väl utmejslade i antal både påärendenär ett stort
reaktorsäkerhetssidan och det gäller de avfallsanläggningar hittillsnär prövats.som

Gör personalen medveten riskerna med för samarbete mednäraettom
tillsynsobjektet. Frågan redan uppmärksammad och kommer föremål förär att vara

i framtiden.uppmärksamhet Samarbete det enligt SKIs uppfattning inte frågaäven är
däremot kritiskt granskande, teknisk-vetenskaplig dialog.om, en

Planera personalen förslagRRVs miltrotation illa genomtänkt. Detär sagt ärav
möjligt med rotation personal med mycket likartade tillsynsuppgifter olikagentemotav
tillsynsobjekt. praxisDetta tillämpas antal utländskaär etten som av
tillsynsmyndigheter och det inspektörerSKI gäller på reaktorsidan. Deäven närav
granskningsuppgifier inom kämavfallsverksarnhetSKIs fullgörs högtsom avses av

rotationspecialiserade någonoch möjlighet till finns inte i den mycketexperter
människorbegränsade det handlar sådanEn lösning skulle också leda tillgrupp om.

personalpolitiska och resursmässiga problem eftersom berörda såstora ärexperter
specialiserade de knappast kan beredas andra, lika kvalificerade arbetsuppgifteratt
inom vidareSKI, och de skulle behöva tillföras SKI för attgenom resurser som
rekrytera experter.nya

Skydda‘ sdkerhetsmyndigheten otillbörlig påverkan Integfitetsfiégor diskuterasmot
SKI hållsständigt inom på såoch levande. intar också iDe central roll olikasätt en

policy-dokument, informationspolicySKIs och SKIs/SSIsex gemensamma
frågorkommunikationssfrategi för kopplade till slutförvaring kämbränsle.använtav

ydliggörT risken för säkerhetsmyndigheten den lyckas upprätthållainteom
förtroendet oberoende instans".som

Med den fortlöpande granskning SKI för media miljöorganisationerochutsätts ärsom av
synnerligenSKI väl medveten denna risk. Vi har sedan länge uppmärksammatom

integritetsñågoma i verksamhet.SKIs Arbetssätt och attityder har tvekan betydelseutan
framhåller.RRV vill dock därutöver fråganSKI peka den helt grundläggande för attsom

upprätthålla förhållandekunna integritet i till industrin, SKIs kompetens. lång tidSedan
tillbaka har systematisktSKI byggt kompetens för med hög kvalitet kunnaattupp
genomföra oberoende granskning SKBs verksamhet. besparingskrav liggerDeav som nu
statlig verksamhet i kombination med den starkt ökande konkurrensen kvalificeradom
teknisk-vetenskaplig personal förSKI närvarande de hotenett största mot attser som av

skall kunna vidmakthållaSKI kompetens och därmed integritet i sin tillsynsverksamhet.

Förstärk SKIs roll och säkerhetsmyndighet.prövnings-som

föreslårRRV skall fram särskiltSKI beskriver uppgifterSKIsatt ta ett program som som
prövnings- och säkerhetsmyndighet. har redan inlettSKI detta arbete i synpunkterdea

SKI redovisat i samband med granskningar samband medSKBs FoU-program isamtsom av
verksamhetsplanering.SKIs SKIs uppgifter tillsynsmyndighet har 1995-05-18egen som

förtydligats i regeringsbeslutet komplettering SKBs FUD-program SKI92. attom av anser
förslagRRVs bra och kommer fortsätta arbetet med utforma SKIsär att att program
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frågorkämavfallsområdet strategi, kompetens,innefattande bla SKIsom
föreskrifterprövningsprocess, Som finnsrekryteringsbehov, resursbehov, nämntsetc. ovan

från tillståndsprövningar,erfarenhetsgmnd bygga tidigaredet gedigen att menen
många internationellt, därförslutförvaret avseenden unikt, och kräver väli ävenär ett

slutförvarsystemets speciella förutsättningar.tillgenomtänkt prövningsprogram anpassat
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tidunderUtvärdering7.5 avsenare

SSIs FoU-program

SSI.frånBidrag

forsknings-fortlöpandeutvärderasochdiskuterasSSIs FoU-program av
föreslagnaråd kringi lämnahuvuduppgift bestårnämnden, attvars

forhar valtsledamöterNämndens representeraforskningsprojekt. att
och kommen-rådeni syfteintressen,ochvetenskapsgrenarolika att

basfå så bredinriktning skallpå forskningsprogrammets somtarerna en
möjligt.

avseendemedinterntdå granskatshar då ochForskningsprogrammet
forskningsresultat,uppföljningenochanvändningenframtidapå den av

SSIfrågor.andrakämtekniska frågor uppmuntrarrörandesåväl som
synnerhetitidskrifter,vetenskapligairesultatenpublicering av

fungerardärigenomgranskningsförfarande,tidskrifter med ett somsom
SSI.finansierasforskningkvalitén på dengranskasättett att avsom

strålskydds-undersöktnyligenharstatlig kommittésärskildEn
Långsiktig strål-publiceratoch harforskningens framtid rapporten

Sverigeall igranskadeKommittén1994:40.skyddsforskning SOU
följdSSIs. Tillenbartoch intestrålskyddsforskningbedriven av

också fåttSSIrekommendationer harochkommitténs slutsatser ansvar
tilläm-denstrålskydd,grundlägganderiktatforskning utöverför om

medel tillanslåbehörighetocksåharforskningen, och SSIpande attnu
SSI.identifierasforskningsprojekt demandra än avsom
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internationelltNuvarande8

tillsynforriktlinjeraccepterade
kärnenergiomrâdetpå

SeriesSafety DocumentsThe IAEA8.1

engelsk version SOU 1996:74Se av
185-207s.

Reaktorsäkerhet8.2

från SKI.Bidrag

dokumentoch andrakonventionerTillämpliga8.2.1

ratomfördragetEu

Euratomfördraget,ifick bestämmelsernagick med i EUSverigeNär
juridisk giltighetstöd fördraget,utfärdats medrättsakteroch i avsom

tillutfärdatshittillsföreskrifterdetaljeradeSverige.också i De som
ochmaterialklyvbartkontrollenhuvudsakligenföljd fördraget rör avav

gransk-för dennautanförområdet liggerförstastrålskydd. Det ramen
SKI föreSSI. Observeraområdetandraning. För det attansvarar

inbjudenhadeårtiondeni under fleraSveriges inträde EU represen-en
EU-kommittén.i den relevantatant

23 engelska ochförfattatsursprungligenavsnitt har påFramställningen i 8.2-8.4
översättningeninternationella ledamöter.kommitténsorientering förtjänat som

avsnitt 8.4.och SSIavsnitt 8.2 8.3granskats SKItill svenska har resp.av
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Konventioner

Kämsäkerhetskonventionen.24Sverige har ratificerat Konventionen lades
fram år 1994 och har inte i kraft. Dess syfte ökaännu trätt är att
kämsäkerheten i världen och och vidmakthållarunt upprättaattom
effektiva säkerhetsförsvar vid kämtekniska anläggningar. innehållerDen
förpliktelser med avseende på kärnsäkerhet, fördragspartema harsom

beakta. Uppfyllelse konventionen säkerställsatt parternasav genom
förpliktelse aktuell inom sina respektive länder vidatt rapportera status
regelbundna SKI kommer spela roll vad gällermöten. att stor atten

Sverige vid dessa granskningar.representera
Sverige ratificerade Convention the Physical Protection ofon

Nuclear Materials INFCIRC/274/Rev l år 1980, vilken trädde i kraft
1987. Som fördragspart har Sverige, bl.a. förpliktat sig realiseraatt
fysiska skyddsåtgärder på föreskriven nivå för internationella transporter

kämämne på svenskt territorium. Konventionen i viss månärav
relevant för inhemsk användning, förvaring ochäven transport av
kämämne, och SKI för den realiseras i enlighet därmed.attansvarar
Fördragspartema träffas femte år för konventionen.omprövavart att
Nästa omprövningskonferens hålls 1997.

Sverige med i Convention Third LiabilityParty the Fieldär ofon
Nuclear Energy Pariskonventionen, Convention Supplementary theto
Paris Convention Joint Protocol Relating the Application of thesamt to
Vienna Convention theand Paris Convention. Förpliktelsema har
tillämpats i atomansvarighetslagen. SKI har vissa skyldigheter enligt
atomansvarighetslagen, exempelvis säkerställa kämtekniskaatt attsom
anläggningar och kämämne och avfall täckstransporter av av ansvars-
försäkringar tredjegentemot man.

1987 Sverige Convention Early Notification of Nuclearantog on a
Accident, trädde i kraft år. Fördragspartema förpliktadeärsom samma

anmälan till IAEA till de ländergöra påverkas, eller kanatt samt som
komma påverkas, kämkraftsolycka. SSI för konven-att av en ansvarar
tionens realiserande. SKIs roll tillhandahålla de tekniska grundernaär att
till stöd för de informationstjänster skall tillhandahållas i händelsesom

olycka. SSI och SKI har byggt särskilda organisationer förav en upp
haveriberedskap.

Convention Assistance the Case of Nuclear Accidenton or
Radiological Emergency trädde i kraft i Sverige år Fördrags-1992.

skall underlätta assistans till andra i händelsepartema parter av en

Convention Nuclear Safety; IAEA Legal Series ViennaNo 16, 1994.on
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liv imänskligtoch skyddaföljdernamildraförkärnkraftsolycka, att
förRäddningsverkStatensutsträckning.möjligastörsta ansvarar

under detsvenska regelsystemet,konventionen i det attinforlivandet av
iåtgärderverkställandeforhuvudsakligenSKIochSSI ansvarar

konventionen.enlighet med

statliga avtalBilaterala

kärntek-underrättelsetidigavtalingått bilateralaSverige har omom
medverksamhetkämtekniskinformationochniska incidenter om

åtagandenasvenskaTyskland.och DeOSSFinland,Danmark, Norge,
underrättelsersåledes förSSIoch/eller SSI.SKIgjortshar ansvararav

informationregelbundenoch förincidenterkämtekniska omom
säkerhets-kärntekniskainformationföroch SKIstrålskydd, omansvarar

åtgärder.
käm-inomsamarbetsavtalingått bilateralaSverige har dessutom

däriblandländermånga olikamedsafeguardsområdenasäkerhets- och
realiserandetförUSA. SKIKanada ochAustralien, Japan, avansvarar

avtal.dessa

ingåttSKIAvtal som

förländeri andratillsynsmyndigheteravtal medhar ingåttSKI
avtal, enligtbilateralastatligarealiserandet ovan.av

inomtillsynsmyndighetermed andraingått avtalSKI har dessutom
USmedsamarbetsavtalaktivt. SKI harSKIverksamhetsområden där är

inter-ministeriet förjapanskaCommission, detRegulatoryNuclear
teknologiskaochvetenskapligaindustri,och Japansnationell handel

ochavfallssäkerhetkärnsäkerhet,information förandeför utbytebyrå, av
safeguards.

IncidentInternationaloch IAEAOECD/NEAmedverkar iSKI
och erfaren-återkopplingförIRS,Reporting Systems upprättatssom

olikareaktorsäkerhet i derelaterade tillhändelserrörandehetsutbyte
medlemsländerna.

därmedoch harINES-skalanmedverkar SKI iSedan 1990
vid dekärnsäkerhettillrelateradehändelserklassificeraförbundit sig att

IAEA.tilldemochanläggningarnakämtekniskasvenska rapportera
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IAEA-dokument

IAEA rekommendationer avseende reaktorsäkerhet, strålskyddutger och
kämavfallssäkerhet. enlighetI med relativt struktur kommer dessaen ny
rekommendationer indelas i säkerhetsgrunder safety fundamentals,att
säkerhetsstandarder safety standards, säkerhetsriktlinjer safety guides
respektive säkerhetspraxis safety practices. Säkerhetsgrundema
innehåller de mål, koncept och principer bedöms såsom nödvändigasom
for säkerställandet säkerhet. Säkerhetsstandardema innehåller deav
grundläggande krav måste uppfyllas for säkerställandet säkerhetsom av
avseende särskilda verksamheter eller tillämpningsområden. Säkerhets-
riktlinjema innehåller rekommendationer rörande uppfyllelsen av
säkerhetsstandardemas grundkrav och säkerhetspraxis, slutligen,
redovisar praktiska påexempel och detaljerade metoder for hur
säkerhetsstandardema och säkerhetsriktlinjema kan tillämpas.

Säkerhetsgrunder och säkerhetsstandarder godkänns alltid IAEAsav
styrelse, under det säkerhetsriktlinjema och säkerhetspraxisatt utges
direkt under IAEAs generaldirektör.

Gemensamt för alla IAEA-dokument de resultatetär utgöratt ettav
samarbete mellan från IAEAs medlemsländer, och de därförexperter att
skall avspegla vad internationellt anser säkerhetsfrågor.settanses man
Därför IAEA-dokumenten endastutgör rekommendationer, som
medlemsländerna själva kan de skall tillämpa eller inte.avgöra om

Endast säkerhetsgrunddokumenten kan förväntas komma tillämpasatt
generellt, eftersom de används grund for de internationellasom en
konventioner klara för ratiñcering, såsom Conventionärsom nu on
Nuclear Safety, eller under utarbetande, såsom konventionenärsom om
kämavfallssäkerhet. Dessa konventioner kommer emellertid inte att
ställa några detaljkrav, dem ingår i IAEAs säkerhets-upp som som
standarder.
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Harmonisering mellan internationellt8.2.2 antagna
regler svensk lagstiftning ochoch

tillsynspraxis

tillståndsvillkor säkerhetskriterierFöreskrifter, och

inom kämsäkerhets-SKI har utvärderat det svenska tillsynssystemet
IAEA-dokumentet Nuclearområdet Safety Fundamentals ofgentemot

utvärderingsdokumentet varje princip iInstallations. behandlasI
IAEA-dokumentet sig. SKI har dragit slutsatsen det svenska lag-för att
och tillsynssystemet med dessa principer.överensstämmer

slutliga säkerhetsrapporter FSAR ligger till grund forDe som
USdriftstillstånden for reaktorema i huvudsak medöverensstämmer

internationellt vägled-NCRs Standard Review Plan, antagensom ger
for dening. säkerhetskrav stipuleras i FSAR-rapportemaDe som

i gradsvenska reaktorer uppfördes på och 70-talen bygger hög60-som
på konstruktionskriteriema amerikanska federalade generella i den

tolkats ilagen, CFR i synnerhet bilagoma A och har10 50, K. De
Regulatoryenlighet med de tillsynsriktlinjer publicerats U.S.avsom

Commission, och till vilka referenser gjordes i FSAR-rapportema.
Eftersom driftstillstånden i juridisk mening knutna till FSAR-rappor-är

juridiska kom sådanase avsnittet den grunden ovantema om
amerikanska konstruktioner i kraft anläggningarnanärsom var
konstruerades, till vilka referens gjordes i FSAR-rapportema, blioch att
bindande krav.

ytterligareDriftstillstånden for de svenska reaktorema innefattar även
säkerhetskrav, ingår ursprungliga tillståndet, undervilka del i detav en

for säkerhets-det andra tillkommit till följd olikaatt av programsenare
deförbättring. finns exempelvis vissa tilläggskrav gäller förDet som

respittidensvenska kokvattenreaktorema, den minuter långa30t.ex.
innan förändringaroperatörsingripande skall erfordras i händelseett av

konstruktionsstyrande data. finns tilläggskrav rörandeDessutomav
kriticitetssäkerhet, for reaktivitetsgenererande incidentergränser samt
omfattningen små i samband med kylmedels-analyser rörbrottav av
haverier LOCA. Observera SKI intagit ledande position påharatt en
det internationella i olika frågor såsom inneslutnings-planet antalett

2’ Safety Series IAEAIAEA No. 110: The Safety of Nuclear Installations.
1993.
2° SKISwedish Compliance with Safety Series Safety Fundamentals.IAEA I10:
document 1995-04-02.
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utblåsning för mildringmetod effekterna svåra olyckor,som en av av
kokvattenreaktorstabilitet, silari härdnödkylsystem, lokal borutspädning,

böjning bränsleelement.samt av
Under reaktoremas livslängd FSAR-rapportema föremål förär

återkommande uppdateringar, för återspegla aktuellt medatt status
avseende på eventuella förändringar anläggningarna driftenellerav av

SKI kräverdem. tillståndshavama ständigt skall övervägaatt genom-
förandet säkerhetsförbättringar, då så lämpligt och skäligenärav
genomförbart. denna har utvecklingen USAFör i avseendeprocess
reviderade och konstruktionskriterier, redovisas i CFR10 50,nya som
lämnat värdefull vägledning, vilket medfört de uppdateradeatt
F SAR-rapportema i allmänhet uppfyller kraven i NRCs föreskrifter. De
kriterier i Sverige tillämpar för bränsleuppvärmning och -skador ärman
exempelvis i grunden desamma dem specificeras NRC isom som av
USA. Utvärderingsmodellen enligt CFR bilaga10 50.46, K, tillämpas
då så lämpligt. Modeller för bästa uppskattning best estimateär
models håller emellertid för närvarande på införas, och haratt
tillämpats vid tillståndsgivning avseende effektuppgraderingar av
reaktorer.

De anläggningsspeciñkaprobabilistiska PSA,säkerhetsanalyser som
utförs del ASAR-programmet se avsnitt 3.2.1, tillhanda-som en av
håller vad SKI betraktar fördelspoång säkerhets-avseendesom

tillförlitlighet, och används för vägledning säkerhetsför-systemens om
10bättringsprogram. Härdskadefrekvenser på reaktoråröver per -

beräknat enligt PSA härdskadaLevel l definierad sluttillståndsom
med viss fullständighet sökande eftergarantera ett atten anses-
förbättra säkerheten. Lägre siffror rättfärdigar emellertid inte äratt man

10"overksam. målvärde syftar tillDet härdskadefrekvens påman en-
eller mindre reaktorår gäller oberoende reaktoms ålder.per av-
Motsvarande målvärde rekommenderas InternationalIAEAssom av

10"‘Nuclear Safety Advisory Group INSAG reaktorår förår per
10" anläggningar."befintliga kämkraftstationer respektive för framtida

1986"Genom regeringsbeslut i oktober 1981 och februari gäller ett
föreskrivet, kvantitativt säkerhetsmål för begränsning de radioaktivaav
utsläppen i händelse olycka med allvarliga härdskador, till-av en

med föreskrivna säkerhetsåtgärder för åstadkomma dettaattsammans
filtrerad inneslutningsutblåsning etc.. Gränsen till 0,1%, ellersattes

27Basic Safety Safety SeriesPrinciples for Nuclear Plants. IAEAPower no
75-INSAG-3, 1988.
28 Swedish Government Decree, February 1986.
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förorsakandematerialradioaktivahärdinnehållettotalamindre, det avav
reaktor medtermiskpåtillämpademarkkontaminering,allvarlig enen

förförfarandensäkerställa praktiska attpå MWt. Föreffekt 1800 att
osannolikaregeringsbeslutetimåluppfylla detta ytterstattangavs
beaktandeibehöverreaktortrycktanken, inteihändelser, såsom brott tas

detuppfyllas. Närskallsäkerhetsmåldetframtagningenvid somav
probabilistisktmotsvarandehar påhärdskadorförhindra sättgäller ettatt

omkringpåsannolikhetsäkerhetsarbetet:praktiskai detantagitsmål en
10" utsläppradioaktivtmindre, för över-reaktorår, eller ett somper

medimåletOckså härsäkerhetsmålet. stortskrider överensstämmer
enligtINSAG-gruppen,rekommendation frånmotsvarande ovan.

svenska reaktoremasdebedömningarnyligen gjordaVid avnya
tillåta återstartdecember 1995ibeslutetsäkerhet, till exempel att av

givitsnyligenriktlinjersig påhar SKI utOskarshamn stött avsom
konstruktions-IAEA olikareaktorerhossäkerhetenavseende av

huruvida desåledesSKIutvärderarförstagenerationer. I ett steg
grundadestillståndetursprungligavilka detkonstruktionskrav på

och data.datonnodellerförbättradedagensvid användninguppfylls av
ursprungligafrån deavvikelsereventuellaSäkerhetsbetydelsen av

Avvikelserhjälp PSA.medblandutvärderas, storkraven annat avav
åtgärderomedelbarakrav påmedförbetydelsesäkerhetsmässig attett

s.k.drift. Denmedgivande till fortsattvillkor förvidtas,skall ettsom
åtgärd.sådan Ividtogpå SKIexempel ettsilhändelsen närutgör ett en

uppfyllelsenpåmed avseendeanalysliknandegenomförsandra steg en
ireaktorer,gäller föridagkonstruktionskrav ettde nyasomav

och bildarbedöms,avvikelserEventuellaperspektiv.internationellt
säkerhetsförbättringsprogram,anläggningsspeciñktförgrunden ett som

skäligengradsäkerhetsnivå i den äruppnåtillsyftar att somsom,en
reaktorer.den föruppnåelig, motsvarar nya

harmoniseringssamarbeteInternationellt

reaktorsäkerhetsområdetinomsamarbete ärinternationelltEftersom ett
SKImedverkarsåbegränsadeländer mednödvändigt för små resurser,

tillgängligt,stårsamarbeteinternationellautsträckning i deti stor som
OECD/NEA.ochexempelvis IAEAgenom

29 BuiltPlantsNuclearSafety of PowerJudging thefor toCommon BasisA
SafetyNuclearInternationalthebyINSAG-8Standards; ReportEarlier

1995.Advisory IAEAGroup,
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SKI har medverkat i utarbetande IAEAs NUSS-standarder förav
kärntekniska anläggningar Safety Fundamentals: SS Safety110,
Standards: SS 50 och Safety Practices, SG 50. säkerhetskriterierDe
och -principer i säkerhetsgrunddokumentet SS 110 har tillsom anges

del underlag för kämsäkerhetskonventionen,stor använts vilket görsom
dem juridiskt bindande i Sverige konventionen träder i kraft.när Som
redan så SKI dessanämnts principer och kriterier redanattanser
uppfylls gällande svenska föreskrifter.av

8.3 Hantering kämavfallav

Bidrag från SKI.

8.3.1 Relevanta konventioner och andra dokument

Konventioner

Kärnsäkerhetskonventionen relevant för hanteringen och förvaringenär
kämavfall och kämbränsle i anslutning tillanvänt reaktorema.av

Samma krav for säkerhet, kvalitetssäkring, organisation gällerm.m. som
för reaktordrift.

internationellEn konvention säker hantering radioaktivt avfallom av
diskuteras inom IAEA. Denna konvention skulle kämsäker-motsvara
hetskonventionen. Sverige i hög grad för sådan konventionär att tasen
fram, med bred omfattning inkluderar bränsleäven ochanvänten som
militärt avfall.



internationellt...Nuvarande 191SOU 1996:74

internationelltHarmonisering mellan8.3.2

lagstiftningoch svenskvedertagna regler
tillsynspraxisoch

med de internationella uppfatt-SKIs uppfattningar överensstämmer
säkerhetsgrundei ochi IAEAsningarna, så dessa läggs framsom

séikerhetsstandardei" radioaktivt avfall, vilkaavseende hantering av
internationell konventiongrunden förkommer utgöraatt omen

inletts. SKIs uppfattningarradioaktivt avfall. arbete har nyligenDetta
internationelladokumenteradedärutöver med andraöverensstämmer

uppfattningar? aktivt i utarbetandetSKI har medverkatensammagem
harmoniseringen mellan inter-vilket underlättardessa dokument,av

föreskrifter.nationella rekommendationer och svenska
skyldig-lagstiftningen särskilt beträffande desvenskaDen är sträng

harkämavfall har. det första denheter de producerar För somsom
nödvändigaför vidtaga allakämavfall totalansvaret attgenererar

slutforvaringsäker hantering ochåtgärder för säkerställaatt aven
också avställningen dekärnavfall och bränsle, liksom foranvänt av

hur deanläggningarna. Reaktorägarna måste demonstrerakämtekniska
granskning framläggatredje år förfullgör detta att vartansvar, genom

utveckling och realisering rörande slutför-sina för forskning,program
avfall, liksom också avställ-varing och högaktivtbränsleanväntav

ansvariganingsavfall avsnitt 3.1.3. också juridisktse De är att
finansie-framtida kostnader, via särskiltfinansiera nuvarande och ett

ringssystem.

° Safety Series lll-F: The Principles of Radioactive WasteIAEA No.
IAEA, 1995.Management.

3 Safety Series National System forIAEA No. 111-s-1: Establishing a
IAEA l995.Radioactive Waste Management.

32 Safety Evaluated ADisposal of Radioactive Can Long-Term Bewaste: -
Committee,Collective Opinion of Radioactivethe Waste Management
"Committee,and International RadioactiveOECD/NEA the Waste management

FieldCommunity of action in theendorsed by the for the PlanIAEA, Experts
of OECD/NEA,Radioactive CEC. 1991.Waste Management,
33 Consideration ofDisposal of High-Level Radioactive BasicWaste some-

Protection Safety Authorities in Denmark,The Radiation and NuclearCriteria.
Finland, Sweden,Iceland, Norway and 1993.
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Strålskydd8.4 i anslutning till kämreaktorer

och hantering kämavfallav

Bidrag från SSI.

8.4.1 Uppfyllelse internationellaav
rekommendationer och riktlinjer

finnsDet flertal internationella organisationerett organ, m.m. som ger
rekommendationer, riktlinjer eller motsvarande berör strålskydd,ut som

och det finns konventionerantal omfattar frågorett ärsom som av
intresse for SSI. bör i dettaMan sammanhang främst Intematio-nämna
nal Commission Radiological Protection ICRP, Internationalon
Atomic Energy Agency IAEA, EU-kommissionen CEC, ILO
Internationella arbetsorganisationen inom FN, nordiskade strålskydds-
myndigheterna, den amerikanska Scientific Committee Effects ofon
Atomic Radiation UNSCEAR arbetsgruppen Biological Effectssamt
of Ionising Radiation BEIR i USA.

När arbetar med uppnå internationell samstämmighet måsteattman
förvänta sig såväl enighet oenighet, och hittamåste fram tillman som

lösningar godtagbara for samtliga därför viktigtDetär ärparter. attsom
betrakta SSIs uppfyllelse internationella rekommendationer ochav
riktlinjer SSI imedverkar striktän ettmer som en process som som
fasthållande vid främmande principer påtvingats ovanifrån. Aktivsom
medverkan i arbetet med utarbeta internationella standarder skaparatt

god grund för uppfyllelse.en

Uppfyllelse ICRP-rekommendationernaav

viktigaste internationellaDet för vägledning inom strålskydds-organet
området har de åren varit ICRP.60 Kommissionen utfärdarsenaste
rekommendationer allmän form, vilka vanligen måste innantolkas de
kan användas i det praktiska arbetet.

viktigEn publikation från ICRP Recommendations1990 of theär
International Commission Radiological Protection ICRP-publikationon ,
60. ICRP 60 redovisar den grundläggande filosofin och grundenutgör
for de strålskyddsrekommendationer, riktlinjer andrautm.m. som ges av
internationella exempelvis IAEA, EU-kommissionen ochorgan,
OECD/NEA.
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De generella vägledande principer återfinns i huvuddelensom av
litteraturen strålskydd ICRPs grundläggande rekommenda-utgör treom
tioner:

Berättigande innebär inga metoder skall såvida detta inteatt antas
leder till positiv nettofördel. En metod, exempelvis produktionen av
kärnkraft, alla anläggningsdriftutgör ochsumman av processer,
tillhörande verksamhet medför fördelen. Nettofördelen fastställssom

bedömning alla de kostnader och fördelar hängergenom av som
med införandet metoden, vilket måste berättigas i sinsamman av

helhet metod skall berättigasän förseparatsnarare som en som egen
del. När det gäller beslut, till exempel berättigandetstörre som av
användning kärnenergi komponent i det svenska energi-av som en

så beslutet i fråga riksdagen.systemet, Andra beslut kantas tasav
regeringen, efter samråd med behöriga myndigheter, eller direktav
SSI.av

Optimering innebär metod har berättigats och antagitsnär såatt en
måste hur bäst skallöverväga användas för attman resurserna
reducera strålriskema för enskilda och för befolkningen ipersoner
sin helhet. Huvudansvaret för optimeringen ligger hos tillstånds-
havama, under SSIs tillsyn. SSI lämnar också specifika direktiv med
avseende på optimeringsramen. SSIsI föreskrifter från 1994 SSI FS
1994:2 specificeras krav beträffande personalstrålskydd som
tillståndshavarna har uppfylla. Optimeringsprincipen uttryck-att är
ligen medtagen. Optimering skyddet vid slutförvaring avfallav av

särskilt besvärligt område,utgör och har behandlatsett för sig av
ICRP i publikation Svårighetema46. också i SSIstasnr. upp
preliminära kriterier för slutförvaring kärnbränsle SSI-rap-använtav

95-02.port
Dosbegränsning syftar till säkerställa ingen enskildatt att person

för strålning i oacceptabel omfattning.utsätts 1989 publicerade SSI
reviderade dosgränser för joniserande strålning SSI FS 1989:1.
Beslutet åberopade ICRPs rekommendationer den formellasom
grunden för dosbegränsning. Dessa föreskrifter reviderades 1994 SSI
FS 1994:5, anpassning till de ICRP 60-rekommen-som en nya
dationema. 1994 års föreskrifter SSI FS 1994:2 förstärker även
kraven rörande kollektivdoser, stipulerar arbetet vidsamt att
kämkraftstationer skall planeras på sådant personalensett sätt att
kollektivdoser inte överskrider 2 manSv gigawatt installeradper
elektrisk effekt som genomsnitt för 5 år.ett
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dokumentandraochkonventionerRelevanta8.4.2

föreskrifterdirektiv ochEECs och EuratomsUppfyllelse av

allmänhet ochhoshälsanskyddaBSS-standarden, förså kalladeDen att
viktigastedetstrålning,joniserandemedriskerna utgörpersonal mot
medlems-förbindandestrålskyddsområdet, ochinomdirektivet är

BSS-standar-uppfyllamedårs respitfått tvåSverige harländerna. att
årSverige 1997.lag ibindande i allmänskallvilken såledesden, göras

ICRP-re-föregåendepåBSS-standard byggerföreliggandeSkälet är att
underrevidering,föremål förnärvarandeförkommendationer, ärsom

överensstämdedelartillredanlagstiftningensvenskadet den storaatt
ICRP 60.med

kommerellergäller,föreskriftereller attAndra direktiv somsom
kommerochmedlemsländerna,för görasbli bindande attgälla eller som

nödvändighet.lag,i svensk allmänbindande är en

Rådsdirektiv 90/641/Euratom

tillfälligaför de flestastrålskyddangåendefrågornaSverige handhasI
anläggningpersonalen vidför denpåarbetare sätt enegnasomsamma

bedrivs.strålningverksamhet meddär
kärnkraftindustrin,förföreskrift avseddSSI FS 1994:2,I är ensom

vidarbetarskydda allai syfteskrivitsolika avsnittenhar de att ensom
påkärnkraftstation sätt.samma

tillSverigeistrålning användsarbetsområden därandraFör
ochspecialtillståndforskningscentra utfärdasochexempel sjukhus

enskilt ställe.varje-föreskrifter för
deharmoniseramedSSIi arbetarSveriges inträde EUoch medI att

projektgrupptillfälliga arbetare. Enbeträffandeföreskriftemasvenska
föreskrift förmed utarbetanärvarandeförvid SSI arbetar att nyen

kommerBSS-standardemaiuppfylla kravenyrkesgrupp. Fördenna att
tillfälliga arbetare,alla slagsomfattaföreskriften oavsettden attnya

innanåterstår dockdel arbetenationalitet. Enarbetsplats eller ännu
bruk.och ifärdigföreskriftdenna tasär utatt ges
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Rådsdirektiv 92/3/Eurat0m

Rådsdirektiv 92/3/Euratom rörande tillsyn och kontroll transporterav av
radioaktivt avfall mellan medlemsländer, och in till respektive frånut
EU, kommer vinna laga kraft i Sverige, såsom SSI FS,att så snarten
kommissionen yttiat sig det föreliggande utkastet.om

Rådsdirektiv 84/466/Euratom

Detta direktiv den medicinska användningenrör joniserandeav
strålning, och kallas ofta for patientdirektivet. Genom SSIs tillsyns-

uppfyller Sverige direktivets föreskrifter.ansvar
allmännaDe principerna för strålskydd genomgårav personer som

medicinsk undersökning eller behandling redovisas i SSIs Föreskrifter
strålskyddsorganisation och strålskyddskommitté medicinskiom mm

verksamhet med joniserande strålning SSI FS 1994:6, och i SSI FS
1990:2 och 1978:2 behandlas odontologisk verksamhet.

1994 fastslog SSI särskild utbildning strålskydd måsteatt görasom
till obligatoriskt i utbildningen inomett medicinsk radiologimoment
och radioterapi. Dessutom lades det i tillståndskraven fast samtligaatt
vid klinik skall få anläggningsspeciñk utbildning strålskydd ochen om
utrustning. Villkoren kräver dessutom varje tillståndshavare skallatt

kvalitetssäkringsprogram.upprätta ett
Vad gäller odontologiområdet röntgenundersökningar skallattanges

utföras legitimerade tandläkare, och strålskyddskurser ingår redan iav
tandläkarutbildningen.

SSI registrerar alla tillståndshavare och deras utrustning såväl-
röntgenutrustning acceleratorer och utrustning innehållersom som
strålkällor. De tandläkare följer SSIs föreskrifter, ettsom som ger
generellt tillstånd för odontologisk röntgenutrustning under kV,75
registreras inte SSI. Varje tandläkare finns emellertid fortecknad iav
den officiella tandläkarfoxteckningen.

Rådsdirektiv 89/618/Eurat0m

enlighetI med Rådsdirektiv 89/6l8/Euratom rörande information till
allmänheten hälsoskyddsåtgärder i händelse radiologisk olycka,om av
skall såväl information i förväg information i händelsesom av
radiologisk olycka lämnas till den del befolkningen sannoliktav som
kan drabbas.
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lagstiftningen,svenskadenomfattasdirektiveniflesta kravenDe av
gällandetill denknutenförordningdengranskning ärsomavmen en

praktikenSSI. Iföreslagitsräddningsoperationer harlagen avom
erforderligeftersomemellertid uppfyllas,direktivetkraven ikommer att
i sambandbefolkningsgrupperberördameddelaskommerinformation att

Beredskapszonemade inreinomjodtabletter,distributionenmed av nya
1996.underkärnkraftanläggningama,de svenskakring sommaren

InformationExchangeRadiologicalCommunity UrgentEuropean
ECURIE

ECURIE-systemetL37l/76 skallär 1987Enligt rådsbeslutett
medlemsländersamtligasäkerställaredskap föranvändas attattettsom

olycka.radiologiskhändelseiomedelbartinformeras enav
medlems-såskall skeinformationsutbyteochUnderrättelse snart ett

skyddai syfteomfattandeåtgärdervidtaga attbeslutatland natur,att av
medlems-dekommissionensåvälfallet skallDå såallmänheten. är som

åtgärdersådanapåverkaskan kommasannoliktländer att avsom
vidtas. Deåtgärdernatillorsakernaoch informerasunderrättas attom

informationtillgängligall ärmedförsesomedelbartskall även som
konsekvenser,radiologiskatörutsebaraminimeraförrelevant omatt

i fråga.i ländernaföreligger,sådan
EarlyConventionenligt IAEAslistanliknarInformationen on

ECURIE-informationeninedan,vidareseår 1986Notification menav
foderlivsmedel,påmätningarresultatenockså ingåemellertidskall av

vidtagitsåtgärderdeockså uppgifterliksomoch dricksvatten, somom
allmänheten.informeraföreller planerats att

brevlådaelektroniskmed telex,genomförtfulltECURIE-systemet är
årligen.ochfax hos SSIoch provas

rekommendationerinternationellaandraUppfyllelse organsav

medlems-vägledaförrekommendationerantalIAEA attut ettger
röranderekommendationerExempelkämenergi.civil ärländerna om

Observerakämsäkerhet,avfallshantering,strålskydd, transporter m.m
juridisknågoninte hardokumentdessa status.att

BasicInternationalstrålskyddsområdetinomviktigt dokument ärEtt
for theandRadiationIonisingAgainstProtectionStandard forSafety

BSS-stan-så kalladedenEditionInterimSources,RadiationSafety of -
FAO, ILO,och FN-organenIAEAgivitsdarden gemensamtut avsom-
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PAHO, WHO OECDs Nuclear Energy Agency NEA. Standardensamt
avsedd säkerställa säkerheten rörande alla strålkällor,är ochatt typer av
därvid komplettera standarder redan tagits fram för ochatt storasom

komplex strålkällor, såsom kärnkraftreaktorer och anläggningar för
hantering radioaktivt avfall. Standarden bygger på rekommen-av
dationerna i ICRPs publikationer och IAEAs säkerhetsserie.

viktigtEtt dokument IAEAs föreskrifter för säkerannat är transport
radioaktivt material, Safety Series SSI medverkar aktivt iav nr.

utarbetandet IAEAs föreskrifter och dessutom behörig svenskärav
myndighet för icke-fissilt radioaktivt material. Föreskriftertransport av
rörande radioaktivt material de svenskatransport utav ges av myn-
digheterna inom transportområdet Räddningsverket, Sjöfartsverket och
Luftfartsverket, del föreskrifterna för farligttransportsom en av av
gods. Utgivningen sker i samarbete med SSI.

finnsDet ytterligare dokument värda i detta sammanhang,nämnasatt
detaljerad beskrivning skulle bli för lång. Några exempel ärmen en

emellertid Safety Series åtgärdsnivåer,72 77 utsläpps-nr. om nr. om
nivåer, härledda81 åtgärdsnivåer, 89 friklassningsnivåernr. om nr. om
och 104 potentiell exponering. Dessutom medverkar Sverige, tillnr. om

delar SSIs personal, i arbetet med fram mångastora att tagenom av
dessa rekommendationer, och arbetar följaktligen för säkerställaatt en
harmonisering relativt svenska föreskrifter, praxis m.m.

Uppfyllelse internationella konventionerav

finnsDet antal internationella konventioner miljöföroreningett rörsom
förorsakad kärnkraftstationer och kämforskningsanläggningar. Deav
flesta svenska kämtekniska anläggningar har utsläpp till vatten som
omfattas Helsingfors- och Oslo/Pariskonventionema. SSI rapporterarav
utsläppen årligen, och på andra aktiv del i det arbetetar sätt som
bedrivs relevanta underkommittéer inom Helsingfors- och Oslo/Paris-av
kommissionema som benämns HELCOM respektive OSPARCOM.

Sedan Sverige gick med i EU SSI dessutom till EU-kom-rapporterar
missionen, och medverkar i dess miljöprogram, i enlighet med artiklarna
35, 36 och i37 Euratomfördraget. Sverige dumpar inget radioaktivt
avfall. Londonkonventionen har fastslagit sådana förvar liggeratt som
på djup havsbotten och nås från land, såsom SFR-l, intestörre än som
skall betraktas dumpning.som
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OSPARCOM

ochOSPARCOM år 1992Oslo/Pariskonventionen ersätter,av
Pariskonven-tidigare Oslo- 1972 ochförstärker i vissa avseenden, de

inklusiveAtlanten,1974. Konventionen omfattar nordöstrationema
ratificerathittills harSverige de fyra länderKattegatt. är ett somav

radioaktivarörande utsläpparbetetkonventionen. Det mesta avav
arbetsgruppen förkämtekniska anläggningar utförsfrånämnen av

Särskild viktregelbundet medverkar.radioaktiva RAD, där SSIämnen,
och införandekriterier bedömninghar lagts vid upprättandet för avav

BAT, :för begräns-available techniquebästa tillgängliga teknik best
skullemarin miljö. Sverige meddeladening utsläpp till att manav

arbetar förrekommendation och SSI1992,uppfylla kraven i denna
rekommen-införandet i enlighet mednärvarande med rapport omen

dation 91/4.

HELCOM

marina miljön1992 denHelsingforskonventionen 1974, reviderad rör
Östersjön, konventionsområdenavilket innebäri inklusive Kattegatt, att

Sverigedelvis överlappar varandra.för HELCOM och OSPARCOM är
årsländer har ratificerat 1992för närvarande fyradeett somav

radio-övervakningHELCOMs expertarbetsgrupp förkonvention. av
Östersjön in theRadioactive Substancesaktiva i Monitoring ofämnen

undersökningar beträffandegenomförtBaltic Sea MORS har större
radioaktiviteten miljön, och de däravbidrag olika till ide källor ger

hälsan. Nedfall från kämvapenprovföljande effekterna på den allmänna
upparbetningsanlägg-radionuklider frånoch kämolyckor, utsläpp av

beaktats,harkärnkraftstationer och forskningsanläggningar,ningar,
förekommande radionuklider.liksom naturligtäven

miljökonventionerAndra

vad gällerbedömning miljökonsekvensema,Grundkraven för av
harpotentiellt betydande effekteranläggningar med över gränserna,

Rådsdirektiv 85/337.1991 och ideñnierats i Esbokonvention EUsFNs
dessa krav. DetVanligen föreskrifternade svenska änsträngareär

rörandenordiska ländernaföreligger ytterligare avtal mellan de
till-deSSIövervakningen effekterna ävenöver gränserna. tarav

i Rio defrån UNCED-konferensenkommande riktlinjerna i dokumenten
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Janeiro 1992 ad exempelvis beträffande miljökonsekvens-notam,
bedömningar, hantering radioaktivt avfall och miljöskydd.av

Kärnsäkerhetskonventionen

Inom for IAEA har konvention utarbetats inom det civilaramen en
kämsäkerhetsområdet Kärnsäkerhetskonventionen. Sverige skrev under-
konventionen i september 1994. Artiklarna och15 i konventionen16 rör
strålskydd respektive haveriberedskap. Dessa två artiklar särskiltär
viktiga för SSI.

Artikel 15 anför åtgärder skall vidtas så personalens ochatt att
allmänhetens exponering för strålning blir så liten rimligt möjligtsom

så ingen enskild på nivåer de nationellaattsamt överperson exponeras
dosgränsema. Uppfyllandet säkerställs strålskyddslagen ochav
strålskyddsforordningen antal föreskrifter i SSIs författnings-ettgenom
samling SSI FS SSI1994:2, FS ändringarna1989:1 SSI FSsamt
1994:5, SSI FS och SSI1991:5 FS 1989:3.

Artikel 16 anför det skall finnas beredskapsplaner för såvälatt
anläggningen beredskapszonen, och dessa planer ska övasattsom
regelbundet. SSIs instruktion SFS 1988:295 ålägger SSI upprätt-att
hålla haveriberedskap för kunna lämna råd i strålskyddsfrågor tillatten
de olika myndigheter för beslut motåtgärder for skyddsom ansvarar om

allmänheten i händelse radiologisk olycka.av av en
På regional nivå har länsstyrelsen särskilda skyldigheter enligt svensk

lag SFS 1986:1102 katastrofplaner radiologiskaupprättaatt om
olyckor inträffar inom eller landet.utom

Såsom behörig myndighet åligger det också SSI samordna deatt
svenska med avseende på metoder, kalibreringsav-mätresursema
stämning och medverkan i övningar.

De interna planerna vid de kärntekniska anläggningarna överses
regelbundet och inspektioner genomförs SSI och SKI gemensamt.av

Beredskapsplanema regelbundet olika slags övningarprovas genom
och övningarna följs vanligtvis utvärdering. Räddningsverketav en

för utvärdera dessa övningar, vid vilka kärnkraftverk läns-attansvarar
styrelsen och sådana centrala myndigheter SKI och SSI utbildassom
tillsammans.
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kärnavfallKonvention om

konventioninternationellutarbetapånärvarandeförhållerIAEA att en
detta arbete.iaktivtkärnavfall. SSI deltarhanteringrörande av

AccidentNotification of NuclearEarlyKonventionen a

EarlyConventionIAEAskallasoftakonvention,Denna onsom
påSverigeinförts i sätthar1986,Notification somsamma

Hydrologiska InstitutMeteorologiska ochSverigesECURIE-systemet.
varjeochdygnet-runt-jour,medkontaktpunkt,svenskSMHI utgör

till SSI.förmedlastill SMHIunderrättelse
utsläppvid vilkaolyckorpå allatillämplig ettKonventionen är som

betydelse förradiologiskhakan ettnationsgränssigsprider över en
kärnbränslecykeln,föranläggningarochKämkraftreaktorerland.annat

ochförvaringinklusiveavfallradioaktivt transporthantering avav
allomfattasDessutomomfattas.avfall,radioaktivtochbränsle

radioisotoper.hanteringanvändning och av
skynd-inträffar,olyckakämtekniskland, där attåliggerDet ett en

påverkaskan kommapåverkas ellerländer attdeunderrättasamt som
finnsinformationrelevantatillhandahålla denolyckan, att somsamtav

i fråga.ländernaikonsekvensernaradiologiskaderörandetillgänglig
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philosophy inRegulatory
countriesselected

andregulatory frameworkThe9.1

Finlandpolicy in
225-241.version SOUSe engelsk 1996:74 s.av

protectionand radiationNuclear safety9.2

ininfrastructure France
242-257.Se engelsk version SOU 1996:74 s.av

The Regulation of Nuclear Reactor9.3

NuclearRadiation Protection andSafety,
Unitedin the StatesWaste Management

of America
s.258-3l5.version SOU 1996:74Se engelsk av

nuclear safetyRegulating authorities for9.4

in otherradiation protectionand some

countries
316-329.Se engelsk version SOU 1996:74 s.av
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Regulatory practices in10

Scandinavian civil aviation and

Norwegian offshore activities

Description of safety philosophy and10.1

regulatory practices in Scandi-

navian civil aviation
versionSe engelsk SOU 331-344.1996:74av s.

Safety philosophy concerning regulatory10.2

practices in Norwegian offshore ac-

tivities
Se engelsk version SOU 344-353.1996:74av s.
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Informationskällor11

Personförteckning11.1

medsammanträdenvidinformationhar lämnatFöljande personer
SSI.ochvid SKIanställdainteomfattarFörteckningenkommittén.

ABAtomABB

InformationschefMonica Eibom
säkerhetskommitténiOrdförandeNils—Olof Jonsson

SäkerhetochSafeguardChef förLindbergErik

Kraft ABBarsebäck

VDLyngsjöGert
säkerhetochKvalitetChef förarkRansmJörgen

ABKraftgruppForsmarks

SQRRadiologiChef förEklöfMonika
Miljö SQochSäkerhetChef förKarl-Fredrik Ingemarsson

VDAlf Lindfors

OKG Aktiebolag

2ReaktorChef för D2BismarkGeorg
VDGullbergRolf

föreståndareRadiologiskLöwendahlBengt
TeknikavdelningförChefSven Magnusson

Gruppchef, CLABNyströmAnders
StrålskyddProjektadministratör,Jan-Erik Olsson

Säkerhetoch
InformationschefWahlbergGöranLars
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Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB

Per Erik Ahlström Vice VD
Sten Bjurström VD
Hans Forsström Teknisk direktör
Bo Kåwemark Chef, SFR

Studsvik AB

Christian Gräslund Teknisk licentiat

Vattenfall AB Ringhals

Krister Egnér Avdelningschef, Säkerhet, Miljö och
Kvalitet

Övriga

Kjell Andersson Konsult, Karinta-Konsult HB
Arne Granholm Konsult, Bohlin Strömberg AB
Kent Jönsson Hovrättsråd
Björn Wahlström Professor, Statens tekniska forsknings

central VTT Automation, Finland
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handlingarFörteckning11.2 över

underlagdokumentviktigare använtsFörteckningen omfattar somsom
inteVid dokument,sammanträden.kommitténsviddiskussionerför som
tillöversättningoriginalversion ellerengelsktillhandahållits i som

svenska.angivitsengelska, har inom parentes

Lagar etc.

verksamhetkärnteknisk198423Lag om

verksamhetkämteknisk1984:14Förordning om

kämkraftinspektionför Statensinstruktionmed1988:523Förordning

1988:220Strålskyddslagen

1988:293Strålskyddsförordningen

strålskyddsinstitutStatensinstruktion förmed1988:295Förordning

svenskaFSSSIförfattningssamling,strålskyddsinstitutsStatens

vidkvalitetssäkringföreskrifter förkärnkraftinspektionsStatens
kärnavfall,ellerkärnämneochanläggningarkämtekniska transport av

januari 1991SKI, 1

ianordningarmekaniskaföreskrifterkärnkraftinspektionsStatens om
1994:1SKI FSanläggningar,kämtekniska

svenskaenbart pådelvis1995septemberverksamhetshandbok,SKIs

svenskadecember 1995verksamhetshandbok,SSIs

svenska1995/96verksamhetsplan förSKIs

svenska1995/96verksamhetsplan förSSIs
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Handlingar utfärdade internationella organisationerav

IAEA Safety Series No. 110: Safety Fundamentals, The Safety of
Nuclear Installations, 1993

IAEA Safety Series No. 75-INSAG-4: Safety Culture, 1991

IAEA Peer discussions regulatory practices, Policy for Settinggroup on
and Assessing Regulatory Safety Goals, utkast 1994

Implementation of Defence in Depth for Current and Future Nuclear
Power Plants, IAEA utkast maj 1995

Redogörelser och uttalanden SKIs SSIsochom
tillsynsverksamhet

Svar från SKI på begäran kommittén information SKIsav om om
myndighetsverksamhet, april4 1995

Bilagor:

l The Swedish Regulatory Approach Nuclear Safetyto
Presenterat vid kärnkraftsymposiumett arrangeratom av
ABB samarbete med svenska myndigheter,i Bangkok,
Thailand, oktober14-15 1993

SKIs årsredovisningar för 1992/93 och 1993/94

Evaluation of Swedish Compliance with IAEA Safety Series
Safety110: Fundamentals

Safety Criteria in Swedish SafetyReactor Regulation

The Swedish Regulatory Framework and Process
Presenterat vid myndighetspraxis rörandemöteett om
vilken modell används för och utvärderaatt sättasom
säkerhetsmål och säkerhetspraxis, IAEA, Wien, 21-23 mars
1994
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in SwedenEvaluationsSafety7
för CNRAsförberedelseAndra utkastet sär-som

säkerhets-myndighetsmodeller förskilda möte om
kärnkraftverkåldranderörandeläget

relatingexperienceOperatingexchange ofDissemination and8
regulationsafetyto reactor

CooperationContact andofElementSafety Culture9 as an
AuthoritiesSafetyInstitutions andResearchUtilities,between

vidsäkerhetskulturvid KSA-seminarietPresenterat om
1994Schweiz,kärnkraftverk, 20Bern, januari

Nuclear Waste:Disposal ofandSafe Management10
Nuclear Programmefor PowerPrerequisiteA a

konferensinternationellavid IAEAsPresenterat
Österrike, 5-8Option", Wien,"the Nuclear Power

september 1994

Review and Super-Philosophy RegardsRegulatorySKIs11 as
RDFacilities and SKB’sof Nuclear Wasteof Safetyvision

Programme

Consideration ofLevel Radioactive Waste.HighDisposal of12
CriteriaBasicSome

kärnsäker-ochstrålskydds-1993Utgiven år av
Nordenhetsmyndigheterna i

TekniskSKI92FUD-programgranskning SKBsSKIs13 av
och93:24 93:13Rapport

Kapitelverksamhetsplanering 1995/96:direktiv förUtdrag14 ur
Mål1.2

effektanalysSammanfattning15 av

forsknings-gjord SKIsgranskningforskning EnSKIs16 av-
nämnd SKI 95:11rapport

Perspective: ARegulatoryAValidation FromModel17
Summary
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Granskningsrapport18 angående SKIs handläggning det kav s
silärendet den juli28 17 september SKI dokument1992 dnr-
1.4-921203

Svar från SSI på begäran kommittén information SSIsav om om
tillsynsverksamhet på kämenergiområdet, 10 april 1995

Svar erbjudandepå kommittén kommentera tillsynsmyn-attav
digheternas arbete:

Lokala säkerhetsnämnden vid Barsebäcksverket, 23 1995mars

Lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarksverket, 25 1995mars

Studsvik AB, 28 1995mars

Barsebäck Kraft AB, 29 and 30 november 1995mars

OKG Aktiebolag, 29 1995mars

Forsmarks Kraftgrupp, 30 1995mars

Kämkraftsäkerhet och Utbildning AB, 30 1995mars

Greenpeace Sweden, 1995mars

SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB, april4 1995

Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kämtekniska anläggning,
april6 1996

ABB Atom AB, 7 april 1995

Vattenfall AB Ringhals, april7 1995

Folkkampanjen kärnkraft kärnvapen, april28 1995mot -

Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk,
maj4 1995
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Kommentarer av

juni lämnadeSKI 12 juni 1995 och SSI 9 1995 till svar

Officiella etc.rapporter

Energikommissionens slutbetänkande Omställning energisystemetav
sammanfattningSOU 1995:139, med engelsken

Riksrevisionsverkets RRV l995:22 Kämavfallsprogrammmet.rapport
Producentansvar och statlig tillsyn, april SKIs remissyttrande,26 1995.

juni19 1995

på ökadRedovisning rationaliseringsmöjligheter med avseendeav
kämavfallsamordning verksamheten rörande anläggningstillsyn ochav

mellan SKI och SSI, juni 199520

Bil. utredning samordning SKI/SSI:Rapport från fortsattl om
SKI SSI,Löpande tillsyn anläggningarna och 9samt transporter,av

juni 1995

Bil. från fortsatt utredning samordning SKI/SSI:2 Rapport om
Området kärnavfall, SKI och SSI, juni2 1995

Bil. från fortsatt utredning samordning SSI/SKI:3 Rapport om
Området juniInformation, SKI och SSI, 16 1995

SKIs årsredovisning 1994/95

SSIs årsredovisning 1994/95 svenska

SKI/SSI-dokument

avfallMyndigheternas riktlinjer for redovisning och bedömning av
riktlinjerfor slutförvaring i SFR-l. exempel på framtagnaEttavsett av

SKI och SSI i samarbete MAAS-dokumentet, november10 1991

Kommunikationsstrategi för frågor kopplade till slutförvaring använtav
kämbränsle SKI/SSI, juni21 1994
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Promemoria SKI angående samverkan och samordning mellan SKIav
och SSI, december 19958

Bilagor:

"Inriktning vidPromemoria: risk- och säkerhetsstudier1 av
SSI, SKI och SKN", Gunnar Olof Hörmander ochBengtsson,
Olof Söderberg, september1 1987

Handläggning transportärenden, G och2 B Pettersson Bav
Svahn, 21 november 1989

SSI"Promemoria: "FoU-samordning mellan SKI, SKN och3
till NilsUnderlagsrapport FAF-9l, Rydell, Lennart Hammar

och Jack Valentin, februari8 1991

Myndigheternas riktlinjer för redovisning och bedömning4 av
avfall för slutförvaring i SFR-l. exempel påEttavsett
riktlinjer framtagna SKI och SSI i samarbete MAAS-av
dokumentet, november10 1991

Forskningssamordning i kärnavfallsfrågor mellan SKI och5
SSI, Valentin, februariSören Norrby och Jack 29 1992

6 Tillämpning lag kämteknisk verksamhet och dessav om
förordning, SKI/SSI, 1993

Kommunikationsstrategi för frågor kopplade till slutförvaring7
kämbränsle. Gunnar och Högberg,Bengtsson Larsanväntav

SKI/SSI, juni21 1994

Uppföljning SKI-SSI den augusti Christer8 16 1994,möteav
Viktorsson och Sjöberg, septemberMats 28 1994

miljökonsekvensbe-9 Projekt inkapsling. Basdokument för
skrivning, i Kalmar län, länsstyrelsen i KalmarMKB-Forum
län, Oskarshamns kommun, SKI, SSI och SKB, november23
1994
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rationaliseringsmöjligheterregeringentillRedovisning10 av
rörandeverksamhetensamordningpå ökadavseendemed av

juniSSI,SKI och 20kämavfall mellanochanläggningstillsyn
1995

SSIvidforeskriftsarbeteplaneratföreskrifter ochExisterandell
juni 1995och SKI, 27

SKI-dokument

Safety: A ProcessPlantand Nuclear PowerOrganizational Factors
1994Dahlgren, SKI,KerstinApproachOriented mars,

Kerstin Dahlgren,Factors,Approach HumanSwedish RegulatoryThe to
april 1994SKI,

Studsvik,kärnkraftverken ochvidavfallshanteringTillsyn av
augusti 1995SKI, 10Wingefors/Norrby,

informationEnquiryCommission forby theResponse requestto ona
Safety,licensingand Reactorregulationsdocumentation ofconcerning -

augusti 1995SKI, 18Hammar,Lennart

andSACOvid SKI,organisationernafackligalokaladeUttalande av
augusti 1995kommittén och SKI den 22mellanST, vid möteett

augustiSKI, 1995Conditions,LicenseRegulations and

SFR-l,with regardthe licensingSKI documents toSFR-l, processon
thelocated closeintermediateandrepository for low tofinalthe waste,

augustiplant, 1995Forsmark nuclear power

andDevelopmentMethod:EvaluationQuality SystemsReport on
1995SeptemberBatelle and SKI,Implementation,

Övriga handlingar

"Säkerhets-delprojektrapportermedRinghals huvudrapportVattenfall
kämkraftsproduktion",Vattenfallsinominformationshanteringenoch

svenskaBrodin, juni 1993Gunnar
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Säkerhetskulturen i Sydkrafts kärnkraftsverksamhet, Olof Hörmander,
Bryan Edmondson, Jörgen Firing, Arne Granholm, Oskar Nordland and
Einar Ottne, 1994 delvis enbart på svenskamars

SKISOS, Säkerhetskultur. Svensk tolkning IAEAs "Safety Culture"av
No. 75-INSAG-4, december 1994

Models for regulatory supervision, Arne Granholm, 8 maj 1995

Relations between the Safety Authority and the Radiological Protection
Authority in Sweden, C Lefaure, CEPN, maj 1995

Swedens Compliance with International Recommendations the Field
of Radiation Protection, Draft by Mikael Jensen, SSI, 15 augusti 1995

Säkerhetsarbetet i Finland och Sverige, Björn Wahlström, Statens
tekniska forskningscentral, VTT Automation, Finland, januari 1996
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Bilaga

Förkortningar

Standards,SafetyCommission forAdvisoryACSS
IAEA

BarrierEvolution andAccidentAEB
möjligtrimligtstråldoserSå LågaALARA ärsom

AchievableReasonablyAs AsLow
Riskof ImportanceAccident PhenomenaAPRI

säkerhetenLägesredovisningASAR av
ReportAnalysisSafetyAs Operated

händelserregistreringforUtländsk databasASKBAS av
anläggingarkämtekniskavidoch omständigheter

EngineersMechanicalAmerican Society forASME
biologiska effekterarbetsgrupp forUSAsBEIR av

joniserande strålning
Effects ofBiologicalWorking group on

Radiation, USAIonising
Validation StudyBiosphere ModelBIOMOVS
InstituteBritish StandardsBSI

StandardsInternational Basic SafetyBSS
RadiationIonizingAgainstProtectionfor
SourcesRadiationSafety ofand for the

KokvattenreaktorBWR
ReactorBoiling Water

FailureCommon CauseCCF
atomenergikommissionenFranskaCEA

AtomiquelEnergieCommissariat â
Bränsleför AnväntCentralt LagerCLAB

AnalysisRegulatoryCenter for Nuclear WasteCNWRA
ResearchAccidentSevereCo-operativeCSARP

Programme
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DECOVALEX Development of Coupled Models and the
Validation Against Experiments in
Nuclear Waste Isolation

DIN Tyska standardiseringsinstitutet
Deutsches Institut fiir Normung

DSIN Franska organisationen för säkerhet vid käm-
tekniska anläggningar
Direction de Süreté des Installations Nucléaires

ECC Härdnödkylning
Emergency Core Cooling

ECCS Nödkylningssystem for härd
Emergency Core Cooling System

EPA Environmental Protection Agency, USA
EPRI Electric Power Research Institute
FAO FNs livsmedels- och jordbruksorganisation

Food and Agricultural Organization, UN
FILTRA Filtered Containment Venting
FoU Forskning och Utveckling
F SAR Final Safety Analysis Report
FUD Forskning, Utveckling och Demonstration
GEOVAL Validation of Geospheric Models
HAFOS Severe Accident Research Co-operation
HPES Human Performance Enhancement System
HSC Health and Safety Commission, UK
HSE Health and Safety Executive, UK
HWC Hydrogen Water Chemistry
HYDROCOIN Hydrolic Code Intercomparison
IAEA Intemationella Atomenergiorganet

International Atomic Energy Agency
IASCC Irradiation Assisted Stress Corrosion Cracking
ICAO International Civil Aviation Organization, UN
ICAP International Code Assessment Project
ICRP Intemationella strålskyddskommissionen

International Commission Radiologicalon
Protection

IGSCC Intergranular Stress Corrosion Cracking
ILO FNs intemationella arbetsorganisation

International Labour Organization of the UN
INES International Nuclear Scale,Events IAEA
INPO Institute of Nuclear Power Operations, USA
INSAG International Nuclear Safety Advisory

Group, IAEA
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OECD Organisationen för ekonomiskt
samarbete och utveckling
Organization for Economic Co-operation
and Development

OECD/NEA OECDs kämenergiorgan
OECD Nuclear Energy Agency

OECD/NEA/CSNI OECD/NEAs kommitté for säkerhet vid
kämtekniska anläggningar
OECD/NEA/Committee for the Safety of
Nuclear Installations

OPRI Franska byrån för skydd joniserandemot
strålning
Office de Protection Contre les
Rayonnements Ionisants
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Pan American Health Organization

PISC Programme for Inspection of Steel Components
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Probabilistic Safety Analysis
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Pressurized-Water Reactor
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Quality Assurance
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Transport of Radioactive Material, IAEA
SFD Severe Fuel Damage
SFS Svensk Författningssamling
SFR Slutförvar for Radioaktivt driftavfall
SKB Svensk Kämbränslehantering AB
SKI Statens kärnkraftinspektion
SKIBAS Computerized Administrative DataBase System
SKI FS SKIs Författningssamling
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