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Abstract 
 

 

In the beginning of 2011 the Swedish government changed the law of nuclear power.  

That means it is now possible to replace current reactors with new ones in any of the 

nuclear power plants in Sweden. Due to this change, the Swedish Radiation Safety 

Authority has decided to update its regulatory guides as the guides used today only 

comprise the existing reactors and not new ones.  

 

To meet new requirements and rules companies involved in the nuclear industry have 

to prepare for the change so they have the knowledge needed when the expansion 

process is starting. To find out what is new within the area of the regulatory system 

and testing a study has been conducted of Finland and the USA. These two countries 

are currently a few years ahead of Sweden in this field as Finland is currently building 

a new reactor and the American Radiation Safety Authority has recently provided two 

licenses for construction and operation of four reactors.  

 

Two areas that are not currently addressed in the Swedish Radiation Safety 

Authority’s regulatory guides are hoisting equipment and concrete constructions. 

Because both of these areas are important for the safety in nuclear power plants, 

Finnish and American requirements haven been studied. The high safety requirements 

for nuclear power plants lead to slow changes in pace with scientific research and 

development. It is thus of interest to see what the research dealing with concrete and 

hoisting equipment in nuclear power plants have concluded.      

 

This study has found that Sweden is far ahead in regards to inspection and testing. 

Requirements for hoisting equipment and concrete are under development in Sweden 

and the inspection body will continue to play an important role in projects planned in 

Sweden. 
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Sammanfattning 

 

 

I början av 2011 ändrade Sverige lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Detta 

innebär att det nu är möjligt att ersätta befintliga kärnkraftsreaktorer med nya i någon 

av våra tre kärnkraftsanläggningar. Strålsäkerhetsmyndigheten har därför bestämt att 

deras författningssamlingar måste uppdateras då de författningssamlingar som 

används idag bara rör befintliga reaktorer och inte nya.  

 

Med nya krav och regler måste de företag som är involverade i kärnkraftsindustrin 

förbereda sig så att de vid start av utbyggnadsprocessen har den kunskap som behövs. 

För att ta reda på vad som är nytt på området inom kontrollordning och 

provningsområden har Finland och USA studerats. Dessa länder ligger några år före 

Sverige då Finland för tillfället bygger en reaktor och den amerikanska 

strålsäkerhetsmyndigheten har beviljat två licenser för uppförande och drift av fyra 

reaktorer.  

 

Två områden som Strålsäkerhetsmyndigheten inte specifikt tar upp i sina befintliga 

författningssamlingar är lyftanordningar och betongkonstruktioner. Båda dessa 

områden är mycket viktiga för säkerheten i ett kärnkraftverk och därför har finska och 

amerikanska krav inom dessa områden studerats. De stora säkerhetskrav som ställs på 

ett kärnkraftverk gör att förändringar av naturliga skäl sker långsamt och i takt med att 

nya vetenskapliga resultat framkommer. Det är av intresse att se vad forskningen som 

berör betong och lyftanordningar i kärnkraftverk har kommit fram till.    

 

Denna studie har visat att Sverige ligger långt fram vad avser kontroll och provning. 

Kravbilden för lyft- och betongområdet är under utveckling i Sverige. Även framöver 

kommer kontrollorganen ha en viktig roll i de projekt som planeras i Sverige.  
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Beteckningar 

 

ABM  Allmänna bestämmelser för mekaniska anordningar 

AFS  Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

AK  Ackrediterat kontrollorgan 
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ANSI  American National Standards Institute 
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FKA  Forsmarks kraftgrupp AB 

FSG  Fristående säkerhetsgranskning 

HT-turbin  högtrycksturbin 

KBM  Kvalitetsbestämmelser för mekaniska anordningar 

LT-turbin  lågtrycksturbin 

MTO  Människa Teknik Organisation 

NRC Nuclear Regulatory Comission (amerikanska 

motsvarigheten till SSM) 

OFP  Oförstörande provning 

OKG  Oskarshamns kraftgrupp 

PAKT De fem dokument som tillståndshavarna tagit fram: PBM1, 

PBM2, ABM, KBM och TBM 

PBM Provningsbestämmelser för mekaniska anordningar 

PSG  Primär säkerhetsgranskning 

PSI  Pre-service inspection 

PWR  Pressurized Water Reactor 

RAB  Ringhals AB 

SKI  Statens kärnkraftinspektion 

SKIFS  Statens kärnkraftinspektions författningssamling 

SSM  Strålsäkerhetsmyndigheten 

SSMFS  Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling 

SQC  Swedish Qualification Centre 

STUK Säteilyturvakeskus/Strålsäkerhetscentralen (finska 

motsvarigheten till SSM) 

SWEDAC Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 

TBM Tekniska bestämmelser för mekaniska anordningar 

WENRA Western European Nuclear Regulators Association 

ÅG  Ånggenerator 
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1 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 

 

Den 1 januari 2011 [1] ändrades lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet så att det 

nu är möjligt att bygga ut kärnkraften igen. Miljöbalken [2] begränsar dock lagen till 

att nya reaktorer bara får ersätta redan befintliga reaktorer som därmed måste ha tagits 

ur drift permanent när den nya reaktorn tas i kommersiell drift. 

 

Denna lagändring gör att det därför är viktigt att ta reda på vilka nya krav som kan 

tänkas ställas och vilka förändringar som skett inom det förberedande arbete som 

krävs vid nybyggnation då Sverige inte byggt nya reaktorer sedan mitten av 80-talet 

[3]. 

 

I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) som föreskriver de regler och 

direktiv som tillståndshavare måste rätta sig efter. Dessa går att finna i SSM:s 

författningssamlingar (SSMFS). Eftersom de regelverk som kan läsas i de olika 

författningssamlingarna gäller de redan befintliga reaktorerna, som ligger i 

Oskarshamn, Ringhals och Forsmark, så finns det mycket som kan tänkas läggas till 

för att uppfylla nya krav vid en utbyggnad. För att få reda på vad som hänt inom 

kontroll vid tillverkning och installation är det därför av intresse att se vilka direktiv 

de länder som just nu bygger eller just har byggt ut sin kärnkraft följt. Två av de 

länder som bygger ut sin kärnkraft är Finland och USA och genom att studera hur 

dessa länder gått till väga kan information inhämtas och anpassning ske till de 

moderna krav som SSM förbereder när de kompletterar sina föreskrifter för att få en 

effektivare och säkrare kärnkraft. 

 

Vid implementering av nya krav och förordningar krävs ibland mycket förberedelser 

inom kontrollordningens olika parter. Det kan handla om att komplettera eller 

utveckla de tekniska system som styr verksamheten men även utbildning och 

vidareutveckling av personal. För att vara förberedda på detta är det viktigt med denna 

typ av kartläggningsarbeten görs. 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med det här examensarbetet är att studera de länder som bygger ut sin kärnkraft. 

Vid analys av länder som ligger några år före i utbyggnaden kan förståelse fås för vad 

som kommer att förväntas av ett svenskt ackrediterat laboratorium och kontrollorgan 

och vad dessa behöver göra för att upprätthålla sina tekniska system inom 

kärnkraftsområdet. Syftet är dessutom att undersöka vilka uppgifter som kommer att 

hamna på de ackrediterade kontrollorganen framöver och speciellt vid byggnation av 

nya reaktorer. 
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2 Metod 
 

2.1 Litteraturstudie 

 

En inledande litteraturstudie om kärnkraftssituationen i Sverige har gjorts för att få en 

förståelse för hur situationen ser ut idag och vilka områden inom kärnkraften som för 

närvarande saknas i de svenska föreskrifterna. Två områden som inte nämns i de 

svenska regelverken är betongkonstruktioner och lyftanordningar. Därför var det 

intressant att studera hur Finland och USA behandlar dessa i sina föreskrifter. För att 

få en inblick i vad som sker inom forskningsvärden avseende lyftanordningar och 

betong för användning inom byggnation av inneslutningar och byggnader har en 

litteraturstudie gjorts.  

 

2.2 Intervjuer 

 

För att få en djupare förståelse för systemet, med kontrollordning etc, i Sverige men 

även för systemet i USA och Finland, så gjordes först en intervju med Ulla Anehorn 

Zetterberg som har erfarenhet från kontrollorgan inom kärnkraft i den svenska 

kontrollordningen. Med information från Ulla gjordes sedan intervjuer med Kirsi 

Alm-Lytz på den finska Strålsäkerhetscentralen och Pekka Simpanen på 

kontrollorganet DEKRA Industrial Oy i Finland. En distansintervju per e-post gjordes 

även med Carol Moyer på den amerikanska strålsäkerhetsmyndigheten US NRC. 

 

2.3 Avgränsningar 

 

Eftersom både Finland och USA ligger några år före Sverige när det gäller utbyggnad 

av kärnkraften så var det intressant att studera dessa länder. USA och Finland har 

dessutom väl fungerande föreskrifter men ändå är de tre ländernas system olika och 

en jämförande studie är därför av intresse. 
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3 Teori 

3.1 Sverige 

3.1.1 Kärnkraftsteknik – introduktion 

 

Grunden för elproduktion i ett kärnkraftverk utgår från reaktorn där neutroner klyver 

atomkärnor av uran som därmed avger energi och två till tre nya neutroner som med 

hög hastighet klyver nya kärnor vilket gör att klyvningsprocessen fortsätter i en så 

kallad kedjereaktion. Denna process kallas fission. Energin som uppkommer vid 

fission värmer upp vatten som bildar ånga som driver en turbin. Vid turbinen sitter en 

generator som omvandlar den rörelseenergi som turbinen alstrar till elektrisk energi. 

 

I de svenska reaktorerna är det framförallt en isotop av uranet, U-235, som bestrålas 

av neutroner. Isotopen finns inte i grundform i bränsleelementen utan som urandioxid 

i form av små kutsar. 

 

I Sverige använder vi lättvattenreaktorer, det vill säga vanligt vatten används som 

kylmedel och moderator. Det finns två sorters lättvattenreaktorer, kokvattenreaktor 

och tryckvattenreaktor. I Forsmarks och Oskarshamns kärnkraftverk finns tre 

kokvattenreaktorer vardera medan kärnkraftverket i Ringhals har en kokvattenreaktor 

och tre tryckvattenreaktorer. 

 

3.1.1.1 Tryckvattenreaktor – PWR 

 

Tryckvattenreaktorn som brukar kallas PWR kommer från engelskans Pressurized 

Water Reactor och är till skillnad från i Sverige den vanligaste reaktortypen i världen.  

 

En tryckvattenreaktor är uppdelad i två kretsar, primärsystem och sekundärsystem. I 

primärsystemet ingår reaktorsidan bestående av reaktortank och ånggenerator (ÅG) 

som angränsar till sekundärsidan medan turbinsidan ingår i sekundärsystemet som 

bland annat består av turbiner, elgenerator och kondensor. 

 

Energin som alstras i reaktorn värmer upp vattnet i reaktortanken som sedan förs till 

ånggeneratorn och värmer upp vattnet där till ånga. Trycket i reaktortanken kommer 

aldrig upp i det tryck som hela primärsystemet har och detta leder till att vattnet i 

reaktortanken, under normal drift, aldrig börjar koka. Skillnaden mellan de olika 

temperaturerna som uppstår vid de olika trycken kallas underkylningsmarginal och 

ligger vanligtvis på ca 20-25°C. När reaktorvattnet värmt upp ånggeneratorns vatten 

strömmar det sedan tillbaka till reaktorn och värmes upp igen. 

Effekten från reaktorn regleras antingen genom styrstavar som förs in ovanifrån eller 

reglering av borhalten i reaktorvattnet. Tillsammans med tryckhållningstanken och 

volymreglersystemet anpassas även temperatur, tryck och volym i systemet. 

 

Tryckhållningstanken sitter intill ånggeneratorn (ÅG) och innehåller både vatten och 

ånga. Vid sjunkande tryck sätts elpatroner i botten av tanken igång så att mer ånga 

bildas vilket resulterar i att trycket ökar. När sedan det avkylda vattnet från ÅG 
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kommer till tryckhållningstanken kondenseras ångan och trycket sänks igen. Vattnet 

från ÅG kommer från en ledning som kallas det kalla benet. I den ledning som kallas 

det varma benet förs vattnet från reaktortanken till ÅG. Den tredje ledningen som 

kallas mellanbenet sitter mellan reaktortanken och reaktorkylpumpen. 

Volymen i tryckhållningstanken regleras med hjälp av kemi- och volymreglersystemet. 

Det är även detta system som reglerar borkoncentrationen och rensar vattnet från 

primärsidan med hjälp av ett jonbytarfilter. 

 

ÅG:n är fylld med vatten och en del av detta vatten omvandlas till ånga med hjälp av 

värme från primärsystemet. Det är sedan denna ånga som driver turbinerna som i sin 

tur producerar el. 

 

Det mesta av den färska och torra ångan som producerats i ÅG expanderas i 

högtrycksturbinen (HT-turbin) men en del av ångan går direkt till mellanöverhettaren. 

Efter att ångan expanderat i HT-turbinen så sjunker trycket och temperaturen vilket 

medför att fuktigheten ökar. Då den fuktiga ångan kan bidra till erosion måste ångan 

först torkas igen i mellanöverhettaren innan den förs vidare till lågtrycksturbinerna 

(LT-turbin). 

 

Efter att ångan expanderat i LT-turbinerna kondenseras den i kondensorn som sitter 

under turbinerna. Kondensorn består av rör som är fyllda med havsvatten. Det 

nybildade vattnet förs sedan vidare till lågtrycksförvärmaren och 

kondensatreningsanläggningen där vattnet rensas från korrosionspartiklar. Det vatten 

som pumpas mellan lågtrycksförvärmarna och ÅG kallas för matarvatten[3]. I figur 

3.1 visas en bild av en tryckvattenreaktor. 

 

 
 

Figur 3.1 Visar en bild på en tryckvattenreaktor [4]. 

 

3.1.1.2 Kokvattenreaktor – BWR 

 

BWR kommer från engelskans Boiling Water Reactor och har till skillnad från en 

PWR bara en krets. Reaktortanken består av moderatortank, bränsle- och styrstavar 

(härden), ångseparatorer och fuktavskiljare. Ångvattenblandningen finns längst ner i 

moderatortanken och slungas ut mot kanterna när blandningen sätts i rörelse. Vid 

kanterna finns stigrör som gör att vattnet förs uppåt i tanken. Vattnet stiger i 

temperatur när det förs uppåt i tanken och börjar koka inuti reaktorn ca 0,5 m ovanför 

härdens inlopp. En del av vattnet förs ut genom de tre avskiljningsdelarna som finns 

längs röret. Därefter passerar ångvattnet ångseparatorerna där huvuddelen av vattnet 

försvinner. När ångvattnet till slut kommer högst upp i reaktorn så skiljs det sista 
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vattnet från ångan med hjälp av fuktavskiljaren som består av veckade plåtar. 

Fuktavskiljaren för sedan ned vattnet igen i fallspalten som är utrymmet mellan 

härden och reaktortanken. 

 

Ångan och de ångblåsor som bildas i reaktorn har lägre densitet än vattnet vilket gör 

att modereringen av snabba neutroner minskar. Vid ökad moderatortemperatur 

minskar därmed antalet fissioner vilket ger minskad effekt. Effekten kan även regleras 

med styrstavar som förs in från botten av reaktortanken. 

 

Ångan som bildats i reaktortanken förs vidare till högtrycksturbinen likt systemet i en 

PWR. I turbinerna omvandlas sedan rörelseenergin till elektrisk energi i generatorn. 

Den ånga som når turbinerna är radioaktiv eftersom det är samma ånga som varit inne 

i reaktorn [3]. I figur 3.2 visas en bild av en kokvattenreaktor.  

 

 
 

Figur 3.2 Visar en bild på en kokvattenreaktor [4]. 

 

3.1.2 Kärnkraftsäkerhet 

 

3.1.2.1 Djupförsvar och säkerhetsbarriärer 

 

Barriärer och djupförsvar upprättats för att skydda en kärnkraftsanläggning från att 

radioaktiva ämnen sprids och att minimera riskerna om ett eventuellt läckage uppstår. 

Djupförsvaret ska kompensera för eventuella tekniska fel men ska även säkerställa att 

barriärernas effektivitet upprätthålls [5]. 

 

I djupförsvaret ingår allt från krav på konstruktion till administrativa och 

operationella aspekter. Anläggningens konstruktion ska vara så pass säker att den 

uppfyller kraven för mycket osannolika händelser vilket innebär att händelsen är så 

pass osannolik att den inte förväntas inträffa under anläggningens livslängd. Om 

händelsen trots allt uppstår kan det leda till stora härdskador [6]. 

 

Om en brist i en barriär eller djupförsvar uppstår är det viktigt att snabbt vidta 

åtgärder. För att lättare veta vad som behöver göras och hur snabbt något måste ske 

delas bristerna in i tre olika kategorier där den allvarligaste kategorien är 1 vilket 

innebär att all uppstartsdokumentation måste vara säkerhetsgranskad och därefter 

godkänd av SSM för att reaktorn ska kunna tas i drift igen. Den lägsta kategorin är 

kategori 3 där anläggningen får vara i fortsatt drift trots bristen men att 



7 

 

tillvägagångssättet och tidpunkten för åtgärdandet av bristen är säkerhetsgranskad [5]. 

 

Djupförsvaret brukar delas upp i fem olika nivåer. Dessa nivåer är oberoende av 

varandra, så kallad diversifiering, vilket medför att fel i en nivå eller flera fel på olika 

nivåer inte påverkar nästa nivå. De fem nivåerna är: 

 

1) Att förebygga driftstörningar och fel genom att ha en robust konstruktion och höga 

krav på utförandet, driften och underhållet. 

 

2) Kontroll över driftstörningar och att upptäcka fel. Detta uppnås genom regler- och 

skyddssystem samt övervakning av tillståndskontroll. 

 

3) Att ha kontroll över förhållanden som kan uppkomma vid konstruktionsstyrande 

haverier. Detta uppnås med tekniska säkerhetsfunktioner och störnings- och 

haveriinstruktioner. 

 

4) Att vid svåra haverier ha kontroll över och kunna begränsa förhållanden som kan 

uppstå. Detta uppnås genom att tekniska åtgärder förbereds och att det finns en 

effektiv haverihantering vid anläggningen. 

 

5) Att lindra de konsekvenser som uppstår vid ett utsläpp av radioaktiva ämnen 

genom att ha god samverkan med ansvariga myndigheter för skydd av omgivningen 

[5]. 

 

För att skydda omgivningen från att radioaktiva ämnen kommer ut finns ett antal 

barriärer. Om en barriär inte fungerar tar nästa vid. Barriärerna kan ses i figur 3.3. 

 

Den första barriären (1) är själva bränslet, den sammanpressade urandioxiden, som är 

en keram med en smälttemperatur på ca 2800 °C. 

 

Den andra barriären (2) är kapslingsröret som urandioxiden ligger i. Röret består av 

zirkaloy som är en zirkoniumlegering. Zirkoniumet gör att legeringen har en hög 

korrosionsresistens och endast absorberar ett fåtal neutroner och därför inte stör 

fissionsprocessen i bränslekutsarna. 

 

Den tredje barriären (3) består av reaktortanken med tillhörande rörsystem. Väggarna 

i reaktortanken är gjorda av 15-20 cm tjockt stål. 

 

Den fjärde barriären (4) är reaktorinneslutningen som består av metertjock armerad 

betong och gastät plåt. Till denna barriär räknas också ett utsläppsfilter (6) som 

skyddar inneslutningen från för högt tryck och begränsar utsläppet av radioaktiva 

ämnen vid extrema olyckor [7]. 

 

För kokvattenreaktorer räknas även reaktorbyggnaden (5) som en femte barriär medan 

inneslutningen i en tryckvattenreaktor även fungerar som reaktorbyggnad[8]. 

 

 



8 

 

 
 

Figur 3.3 Visar de olika barriärer som finns i ett kärnkraftverk - 1. Bränslet, 2. 
Kapslingsröret, 3. Reaktortanken, 4. Reaktorinneslutningen, 5. Reaktorbyggnaden [4]. 

 

3.1.2.2 Säkerhetsklasser och kvalitetsklasser 

 

De svenska säkerhetsklasserna utgår från de amerikanska standarderna ANSI/ANS-

51.1 för PWR och ANSI/ANS 52.1 för BWR som kommer från de amerikanska 

lagarna i Code of Federal Regulations (CFR). Det amerikanska systemet delar in sina 

säkerhetsklasser i fyra delar, säkerhetsklass 1-3 och en klass för icke-nukleär säkerhet 

(NNS) [9]. 

 

De två standarderna som Sverige baserar sina säkerhetsklasser på är utgivna av 

American Nuclear Society (ANS). Syftet med dessa standarder är att ge en viss 

försäkran om att en anläggning är utformad och konstruerad så att den kan drivas utan 

onödig risk för hälsa och säkerhet. ANS utgår i standarderna från de krav som NRC 

ställer och hänvisar till föreskrifter, koder och standarder där så är lämpligt.  

 

I dessa standarder ingår bland annat klassificering av utrustningen och 

konstruktionskriterier för strukturerer, komponenter och system som ingår i en 

anläggning [10].  

 

Syftet med säkerhetsklasserna är att dela in alla kärnkraftsreaktorns byggdelar, system, 

komponenter och anordningar i olika nivåer beroende på hur viktiga de är för 

säkerheten i enlighet med de föreskrifter som SSM tagit fram. Sverige har precis som 

USA tre säkerhetsklasser och en fjärde för sådan utrustning som inte påverkar 

kärnkraftsäkerheten. Varje anläggning i Sverige måste ha en säkerhetsredovisning 

(SAR) där bland annat säkerhetsklasserna är definierade [5,11]. 

 

Ventilationsanordningar i ett kärnkraftverk kan klassas antingen som säkerhetsklass, 

driftklass eller inte tillhöra någon klass alls. Funktioner som tillhör säkerhetsklass 1-3 

benämns säkerhetsklassade funktioner medan funktioner som tillhör säkerhetsklass 4 

kallas driftklassade funktioner. För den utrustning som varken tillhör drift- eller 

säkerhetsklassen gäller inte SSM:s föreskrifter utan denna utrustning styrs istället av 

Boverkets och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

 

Till säkerhetsklasserna hör ett antal underklasser bland annat elektrisk funktionsklass 
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och mekanisk kvalitetsklass. Den mekaniska kvalitetsklassen är uppdelad i klasserna 

1-4 och 4A. Så långt som det är möjligt försöker man ha samma klassning i både 

kvalitetsklass som säkerhetsklass. För de mekaniska anordningar som klassas som 

icke-nukleär säkerhet tilldelas klass 4 eller 4A varav 4A utgör den klass där en 

anordning kan innehålla stora mängder radioaktiva ämnen[12]. 

 

3.1.2.3 Sveriges kontrollordning 

 

För att underlätta och få struktur på arbetet inom kärnkraft finns det en viss 

kontrollordning. Den beskriver vilken myndighet eller företag som har hand om vad, 

vilka befogenheter de har och vad som förväntas av dem. 

 

Regulativt organ 

 

1956 bildades Atomenergidelegationen som ett resultat av den fredliga användningen 

av atomenergi som reglerades av atomenergilagen. Atomenergidelegationen bestod av 

fem delegater och var regerings rådgivande organ och ansvarade för säkerhetsfrågor 

vid utbyggnaden av kärnenergiproduktionen [13]. 1974 bytte Atomenergidelegationen 

namn till Statens kärnkraftsinspektion (SKI). 

 

SKI var en tillsynsmyndighet som hade hand om frågor som rörde kärnbränsle, 

kärnenergianläggningar etc [14]. 1965 bildades en ny tillsynsmyndighet, Statens 

strålskyddsinstitut (SSI) som hade hand om strålskyddsfrågor. Dessa två 

tillsynsmyndigheter arbetade sedan parallellt till och med 2008 [15] när de slogs ihop 

till en myndighet, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).   

 

SSM är en statlig myndighet som lyder under regeringen och tillhör 

miljödepartementet och har hand om allt som rör strålning från riktlinjer för solarium 

och strålning från radon till kärnkraft. SSM ger ut föreskrifter som tillståndshavarna 

måste följa för att bedriva en kärnteknisk anläggning.  

 

SSM bedriver fortlöpande tillsyn av de svenska anläggningarna. Detta sker i form av 

inspektioner, utredningar och resulterar i beslut som anläggningsägarna måste 

uppfylla. En del av SSM:s arbete omfattar att utreda och behandla de ansökningar 

SSM får in från tillståndshavarna. SSM behöver till exempel godkänna att 

anläggningen får tas i drift igen om en brist av kategori 1 uppstått. Det är även SSM 

som godkänner det fysiska skyddet som varje anläggning måste upprätta och den 

beredskapsplan som beskriver vilka åtgärder som behöver tas vid driftstörningar eller 

haverier. 

 

SSM prövar och godkänner också en anläggnings säkerhetsredovisning. Den 

beskriver hur anläggningen är byggd, analyserad och verifierad. Den redogör också 

för hur kraven på konstruktion, funktion, organisation och verksamhet uppfylls. Innan 

en anläggning ska tas i drift eller då stora förändringar ska göras upprättas en 

preliminär säkerhetsredovisning. För att få göra en provdrift måste 

säkerhetsredovisningen uppdateras med beskrivning av hur anläggningen är byggd. 

Innan anläggningen tas i normal drift måste säkerhetsredovisningen kompletteras med 

information om provdriften. Dessa tre delar ska säkerhetsgranskas och därefter prövas 

och godkännas av SSM [5]. 



10 

 

Det är även SSM som godkänner de företag som arbetar som kvalificeringsorgan för 

oförstörande provningar inom anläggningarna. Även detta organ ligger under SSM:s 

tillsynsområde och följer SSM:s beslut och författningssamlingar. 

 

Ackrediteringsorgan 

 

SWEDAC är den myndighet i Sverige som bedriver tillsyn och utfärdar 

ackrediteringar inom teknisk kontroll på företag inom provning, certifiering och 

kontroll. En ackreditering är ett bevis på att provningslaboratorium, besiktningsorgan, 

kontrollorgan eller certifieringsorgan får utföra den eller de specifika bedömningar 

och/eller provningar som de blivit ackrediterade för. De kontrollorgan och OFP-

laboratorier som SWEDAC utser måste ha en tredjepartsställning vilket innebär att de 

har en oberoende ställning gentemot säljare, producent och köpare [16]. 

 

Ackrediterat kontrollorgan (AK) 

 

Ett ackrediterat kontrollorgan med tredjepartsställning kallas även besiktningsorgan. I 

Sverige finns för tillfället två kontrollorgan inom kärnkraftsområdet. Kontrollorganen 

är ackrediterade för hel kategori 1 vilket innebär att de ska granska, analysera, 

bedöma och övervaka: 

 

 Konstruktion 

 Tillverkning 

 Installation 

 Förändringar i anläggningen 

 

Kontrollorganet ska även kvalificera vissa uppgifter inom svetsning och bearbetning. 

 

När det gäller kvalificeringsverksamheten (OFP) ska kontrollorganet: 

 

 Granska defektbeskrivningar och tekniska motiveringar (TM) för det aktuella 

systemet. Defektbeskrivningen beskriver de defekttyper som kan förekomma i 

komponenten och vilken skademekanism som kan orsaka dessa defekter. I TM 

motiveras varför en viss provningsteknik valts och hur den tillämpas. Den 

valda tekniken stödjs med teoretisk bevisning och redovisning av olika försök. 

 Granska de defekt- och skadeanalyser (DoS) som TH tagit fram. I defekt- och 

skadeanalysen identifieras troliga skademekanismer och beskriver förväntade 

defekttyper liksom lämpliga provningsområden. Defektbeskrivningen är en del 

av DoS. 

 Granska de kontrollintervall som tillståndshavarna bestämt. 

 Bedöma utförd provning i anläggningarna och konfirmera att de 

överensstämmer med de föreskrifter SSM tagit fram. 

 Granska och bedöma provningsavvikelser. 

 

Kvalificeringsorgan 

 

Kvalificeringsorganet godkänns av SSM och övervakar och bedömer de 

provningssystem som de ackrediterade laboratorierna utvecklar. Innan KO skickar de 

tekniska instruktionerna till SSM så får tillståndshavaren chansen att gå igenom dem. 

Tekniska instruktioner ska finnas för följande tekniska verksamheter inom KO:  
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 Hur man skapar en kvalificeringsakt och kvalificeringsprocedur. 

Kvalificeringsakten innehåller information om defekter, OFP-procedur, TM 

och provningsförhållanden. Kvalificeringsproceduren innehåller de 

detaljanvisningar som gäller för den oförstörande provningen för en specifik 

komponent. 

 Granskning av kvalificeringsunderlag inklusive tekniska motiveringar. 

 Testblock: specificering av defekter, krav vid upphandling, hantering, 

sekretess, testblocksdatabas och fingerprint av testblock. 

 Genomförande av kvalificering av procedur, personal, utrustning och system. 

 Sådant som rör kvalificeringsintyg: Utfärdande, redovisning, indragning och 

intygsdatabas. 

 

Om KO upptäcker avvikelser i den provningsprocedur/-teknik som kvalificeras måste 

de informera TH om det och föreslå åtgärder när detta är aktuellt. 

 

Ackrediterat laboratorium (AL) 

 

Det är de ackrediterade laboratorierna som genomför den återkommande provningen i 

kärnkraftsanläggningarna. 

 

Då man upptäcker en defekt ska denna rapporteras och en sammanfattning ska göras 

där felet beskrivs med bland annat brister och storlek på defekten. 

 

AL ska även: 

 

 Bistå med information till den tekniska motiveringen inom det egna 

kontrollområdet. 

 Informera KO och tillståndshavare om ändringar i utrustning, 

provningsprocedurer eller personalens uppgifter som kan leda till krav på 

kompletterande kvalificering. 

 Redovisa eventuella avvikelser som uppstått inom ett provningsprojekt till TH. 

 

Tillståndshavare (TH) 

 

Tillståndshavare är de som ansvarar för en kärnkraftsanläggning och har 

huvudansvaret för att säkerheten upprätthålls där. Detta görs till exempel genom 

återkommande kontroller enligt SSM:s föreskrifter vilket bland annat innefattar att 

kontrollera objekt i kontrollgrupp A och B som är de två grupper av tre där de relativa 

riskerna anses vara som störst. 

 

Tillståndshavarna ska även se till att: 

 

 Anlita ett AL för provning. 

 Väl känna till provningsförhållandena för aktuella provningsobjekt/-områden. 

 Ta fram en defekt- och skadeanalys (DoS) för varje provningsobjekt/-område. 

 Se till att en teknisk motivering utvecklas anpassad för den kvalificering som 

ska göras. 

 Göra de utredningar för att bedöma provningssystem i samband med 

reparation, tillverkning eller installation. 
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 Att se till att KO kommer och gör en kvalificering. 

 Se till att AL rapporterar till tillståndshavaren om en provning inte 

överensstämmer med den kvalificerade provningsproceduren/-tekniken. Vid en 

avvikelse ska TH därefter rapportera till AK för att de ska göra en bedömning 

om överensstämmelse. 

 

Tillståndshavaren ska även utföra kontrollgruppsindelning, upprätta 

provningsintervall för provningsobjekten samt redovisa hur pass skadetålig en viss 

anläggningsdel är. Eftersom detta berör driftklarhetsstatusen på anläggningen så ska 

dessa uppgifter rapporteras till AK. Då den återkommande 

provningen/provningskvalificeringen ska göras ska tillståndshavaren ge 

kontrollorganet följande information: 

 

 DoS med tillhörande skadetålighetsanalyser och defektbeskrivningar för alla 

ingående provningsområden. 

 Intyg över genomförda kvalificeringar [17]. 

 

Primär säkerhetsgranskning (PSG) och fristående säkerhetsgranskning (FSG) 

 

Säkerhetsgranskningen bör omfatta både tekniska faktorer och samspelet människa- 

teknik- organisation (MTO) och görs i två steg. Först görs den primära 

säkerhetsgranskningen. Den ska vara så fullständig som möjligt och inte påverkas av 

att en fristående säkerhetsgranskning görs efteråt. Den primära säkerhetsgranskningen 

ska innehålla följande: 

 

 Att vidtagna åtgärder är befogade ur säkerhetssynpunkt. 

 Att förutsättningar och avgränsningar samt ingångsdata för analyser, 

utredningar och ändringar är riktiga eller rimliga samt att åberopade standarder 

och andra regler är lämpliga i aktuellt fall. 

 Att de använda metoderna, analys- och beräkningsmodellerna är verifierade 

och kvalificerade eller väl beprövade, att de är tillämpbara i aktuellt fall och 

att de har använts inom ramen för sina möjligheter och begränsningar. 

 Att analys-, utrednings- eller beräkningsresultaten är riktiga, att åtgärderna är 

lämpliga från säkerhetssynpunkt och att de kan genomföras på avsett vis och 

med nödvändig kvalitet samt att förslag till åtgärder med anledning av 

inträffade händelser eller uppdagande förhållanden är sådana att de förebygger 

ett upprepande. 

 Att säkerheten är bibehållen eller förbättrad [5]. 

 

Efter den primära säkerhetsgranskningen görs den fristående säkerhetsgranskningen. 

Den fristående säkerhetsgranskningen ska se till att de frågor som hanterats i de 

ansvariga organisationsdelarna har hanterats på ett säkerhetsmässigt riktigt sätt. FSG 

ska ha ett bredare perspektiv på granskningen än den som är gjord i PSG. Den 

fristående säkerhetsgranskningen ska ta ställning till: 

 

 Om ärendet i fråga har hanterats på ett korrekt sätt. 

 Om man tagit hänsyn till tillämpliga säkerhetsaspekter. 

 Om de åtgärder som vidtagits leder till att säkerheten är på samma nivå som 

innan eller har ökat. 
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3.1.3 Sammanfattning av WENRA:s rapport om riktlinjer för 

medlemsländernas kärnkraft 

 

WENRA är en organisation som bildades 1999 för länder med kärnkraft inom EU och 

Schweiz. Denna organisation ska främja samarbetet mellan medlemsnationerna så att 

dessa kan ta del av varandras kunskap inom kärnkraftsområdet. 

 

Under 2010-2011 tillsatte WENRA en arbetsgrupp som gjorde en omfattande studie 

där elva medlemsländer kartlade sina egna system beträffande de nationella 

myndigheternas granskning och inspektion i samband med konstruktion, tillverkning, 

installation och drifttagning av tryckbärande och andra mekaniska anordningar samt 

byggnadsstrukturer. Denna studie sammanställdes sedan i en rapport om riktlinjer för 

medlemsländernas kärnkraft – Benchmarking the European inspection practices for 

components and structures of nuclear facilities [18]. 

 

De fanns två huvudsyften med denna studie, dels att ta reda på hur respektive lands 

kontrollordning fungerar med olika kontrollförfaranden dels att utifrån de resultat som 

framkommit när alla länder sammanställt sina resultat komma fram till en praxis som 

kan gälla som standard för alla WENRA-medlemmar gemensamt. 

 

Efter att den första analysen var gjord, där varje land skulle dokumentera sin egen 

kontrollordning, kom man fram till att länderna hade för olikartade system för att en 

korrekt jämförelse skulle kunna göras. Detta löstes då med tabeller som varje land 

fick fylla i. 

 

Men även efter att länderna sammanställt sina tabeller framkom att det fanns många 

skillnader. Länderna har olika namn på sina kontrollenheter och detta gör det svårt att 

försäkra sig om att kontroll- och revisionsförfaranden uppfattas på samma sätt i alla 

länder. Säkerhetsklassificeringen är också något som skiljer länderna åt. Vissa länder 

kan använda säkerhetsklass 1 när andra länder kategoriserar samma struktur till 

säkerhetsklass 2. De allra flesta länder har tre säkerhetsklasser men två länder har fyra 

säkerhetsklasser och ett land har fem stycken. Eftersom tre klasser var det vanligaste 

så bestämdes det att man i slutrapporten skulle använda tre stycken klasser. Många 

länder har inte redovisat hur de gör med icke-nukleär säkerhet. För att inte resultaten 

skulle bli missvisande så bestämdes att man skulle ta bort den kategorin i 

slutrapporten. 

 

Ett antal grundläggande regler var samtliga länder överens om: 

 

 Huvudansvaret för säkerheten i ett kärnkraftverk ligger hos tillståndshavaren 

och kan inte delegeras. 

 Alla länder ska ha en väl fungerande kontrollordning som hanterar kontroll av 

säkerheten och en tydlighet avseende det reglerande arbetet. Det innebär bland 

annat att man ska ha en tydlig gräns mellan det reglerande ansvarstagandet för 

säkerheten och tillståndshavarnas ansvarstagande för säkerheten. 

 

Efter att tabellerna var sammanställda kom man gemensamt fram till ett antal punkter 

inom olika områden för ett gemensamt harmoniserande system. Dessa var: 
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 Tillståndshavarens ansvar 

 Användningen av tekniskt kontrollorgan  

 Det regulativa tillvägagångssättet 

 Ackreditering  

 Oberoende kontroll  

 Avvikelser och rapportering  

 Samarbete  

 Gemensamt godkännande av ackreditering 

 

Tillståndshavarens ansvar 

 

Huvudansvaret för kärnkraftsanläggningen ligger hos tillståndshavaren och kan inte 

delegeras till någon annan. Tillståndshavaren ska ha en väldefinierad plan på hur 

konstruktion, tillverkning, installation och drifttagning ska gå till där nödvändiga 

undersökningar, besiktningar och granskningar görs i de olika faserna. Det är även 

tillståndshavarens ansvar att både interna och externa organisationer granskas vilket 

innebär en kontroll av säljare och leverantörer under de olika faserna då en ny reaktor 

byggs eller då förändringar av en befintlig reaktor görs. Övervakningen och 

kontrollen ska inkludera: 

 

 Att försäkra sig om att leverantören har utbildad personal för att utföra arbetet. 

 Att leverantören har den utrustning som behövs och använder rätt metod och 

tillvägagångssätt så långt som möjligt. 

 Försäkra sig om leverantören har lednings- och kvalitetssystem som ger full 

kontroll över säkerheten för de uppgifter som utförs och att säkerheten uppnås 

för det som produceras. 

 Att leverantören uppfyller föreskrifter, mål och direktiv vid utförd 

arbetsuppgift. 

 Att instruera leverantören så att den kan utföra åtgärder och i de fall 

leverantören inte kan det ska tillståndshavaren göra det. 

 Försäkra sig om att alla säkerhets- och kvalitetskrav uppfylls i varje fas, 

framförallt innan ett system eller komponent tas i drift. 

 

Tekniskt kontrollorgan 

 

I denna rapport används termen tekniskt kontrollorgan vilket är ett samlingsnamn för 

de organ eller organisationer som utför teknisk kontroll och inkluderar 

provningsorganisationer/provningslaboratorier, kontrollorganisation/kontrollorgan, 

certifieringsorganisation/certifieringsorgan och föreskrivet organ. 

 

Det regulativa organet kan genom föreskrifter styra vilken typ av tekniskt 

kontrollorgan som passar bäst för respektive uppgifter. De kan också ställa krav på att 

de tekniska kontrollorganen ska vara oberoende. 

 

I många situationer kan det vara ett bra sätt att följa stegvisa tillvägagångssätt där 

oberoende tekniska kontrollorgan undersöker, gör tillsyn, provar och utfärdar 

certifikat eller godkännande som en förutsättning för fortsatt arbete. Detta innebär att 

man i slutet av varje fas utfärdar ett certifikat eller liknande för att få påbörja nästa fas 

det vill säga ett konstruktionscertifikat utfärdas i slutet av konstruktionsfasen. 
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Därefter kan tillverkningsfasen påbörjas och avslutas med att ett 

tillverkningscertifikat utfärdas. De två sista faserna är installationsfasen och 

drifttagningsfasen som också avslutas med certifiering. Om alla kontroller under 

drifttagningsfasen uppnår de uppsatta kraven kan ett certifikat om överensstämmelse 

utfärdas. Detta certifikat berättigar att ett system, komponent eller struktur är 

provad/kontrollerad enligt gällande krav och att hela systemet fungerar och uppfyller 

de gränser och villkor för drift som designen säger. Med godkända provsvar från detta 

test är det sedan möjligt att ta systemet i drift. 

 

Regulativa tillvägagångssättet 

 

Länderna har olika regulativa tillvägagångssätt angående undersökningar, kontroll, 

och tillsyn under olika faser. Vissa viktiga delar när det gäller undersökningar och 

tillsyn måste ändå finnas med. Minimikraven är: 

 

 Undersökning av anläggningens konstruktionsprinciper och det relaterade 

konstruktionsförutsättningarna för strukturer och komponenter. 

 Undersökning och besiktning av tillståndshavarens organisation, resurser och 

ledning av intern översikt och ordning av kontroll och översikt av säljare och 

leverantörer. 

 Att det bekräftas att de oberoende tekniska kontrollorganen, inklusive 

kontrollorgan, är ackrediterade och godkända för de uppgifter de ska utföra. 

 Granskning av tillståndshavarens kvalitetsrevision i distributionskedjan. 

 Undersökning av tillståndshavarens övergripande process för stegvis provning 

och granskning av komponenter och strukturer inklusive medföljande hold-

kontroller, vilka har blivit definierade eller godkända av det regulativa organet. 

 Undersökning av provningsprogram för funktionella system och andra 

drifttagningsprogram.  

 

Om de tekniska kontrollorganen har en övergripande funktion när det gäller 

detaljerade undersökningar och kontroller kan myndighetens arbete begränsas till 

tillsyn och undersökningar på provtagningsbasis. 

 

Ackreditering 

 

För att öka förtroendet för de organ som utför besiktning, provning och certifiering 

kan organet bli ackrediterat av ett nationellt ackrediteringsorgan vilket ökar 

förtroendet för deras verksamhet. Organet eller laboratoriet ska ackrediteras för den 

eller de uppgifter de ska utföra och baseras på berörda föreskrifter och standarder.  

 

Ackrediteringen ska baseras på flera olika punkter där man granskar organisationernas 

ledningssystem, teknisk kompetens, personalresurser och arbetssätt för att försäkra att 

relevanta ackrediteringsstandarder och krav inom kärnkraftsäkerhet är uppnådda.  

 

Ackrediteringsorganet ska ha bra samarbete med det regulativa organet och följa de 

standarder och de specifikationer som det regulativa organet har angivit vara viktigt 

inom ackrediteringen. Vid ackreditering bör ett certifikat utfärdas där det tydligt 

framgår omfattningen av ackrediteringen men även vilket område organet ska verka i 

sin roll som ackrediterat organ. Det bör även framgå vilka föreskrifter och regler som 

är aktuella. 
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I de fall där det regulativa organet har begränsat inflytande kan det utöver 

ackreditering behövas en auktorisering. Då en auktorisering behövs görs ytterligare 

undersökningar av organisationens ledningssystem med arbetsrutiner, hur lämpade 

deras resurser och teknisk kompetens är. Denna auktorisering utfärdas av det 

regulativa organet för att organisationen ska få utföra de fastställda uppgifterna under 

en fastställd tid. 

 

Opartiskhet, oberoende och behörighet 

 

Oberoende tekniska kontrollorgan som utför olika sorters undersökningar, kontroller, 

provning och besiktning ska uppfylla kraven för opartiskhet och oberoende av ett typ 

A-organ enligt standarden EN ISO/IEC 17020. Även typ B-organ kan ha en viktig roll 

för tillståndshavarens granskningar. Graden på opartiskhet och oberoende ska 

definieras av det regulativa organet och beror på säkerhetsfall. 

 

Organisationer som ska utföra revision och certifiera ledningssystem för olika 

tillverkningsprocesser inklusive svetsning bör uppfylla kraven enligt standarden EN 

ISO/ IEC 17 021 och de organisationer som utbildar svetspersonal ska se till att de 

uppfyller kraven för opartiskhet och oberoende enligt standarden EN ISO/ IEC 17 024. 

 

Laboratorier som utför OFP och förstörande provning ska vanligtvis uppfylla samma 

krav som typ A-organ enligt standarden EN ISO/ IEC 17025. 

 

Organ som utför granskning, certifiering och provning ska ha personal som har 

examinerats individuellt och inneha certifikat som styrker deras kunskap inom det 

område de har examinerats inom. Av certifikaten ska det tydligt framgå inom vilken 

tidsperiod det är giltigt. 

 

Avvikelser och rapportering 

 

Ett ackrediterat organ för bedömning ska kunna hantera och besluta om godkännande 

av avvikelser inom de gränser som ges i deras arbetsmetoder, och som har godkänts i 

ackrediteringen. Vid avvikelser som ligger utanför gränserna kan ett intyg inte 

utfärdas utan då måste tillståndshavaren eller tillverkaren åtgärda det för att rätta till 

avvikelsen. Därefter måste en ansökan till det regulativa organet för ett undantag av 

befogade krav göras för att komponenten ska kunna tas i drift.  

 

Samarbete 

 

Samarbetet mellan relevanta intressenter är mycket viktigt inom kontrollordningen. 

Då ackrediteringsorganet upptäcker brister hos ett ackrediterat organ ska det 

regulativa organet informeras omedelbart. Brister hos det ackrediterade organet kan 

leda till indragen ackreditering. 

 

Samstämmigt erkännande av ackreditering 

 

Då länder har olika krav finns det ingen möjlighet för ett samstämmigt erkännande av 

ackreditering. Inom vissa områden är de nationella säkerhetskraven emellertid lika 

och där kan ett gemensamt erkännande av ackreditering göras efter samråd och 

enighet mellan ackrediteringsorganen och de regulativa organen. 
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Fortsatt arbete för WENRA 

 

WENRA:s studie kommer troligtvis inte leda till att det blir ett harmoniserat system 

för dess medlemsländer utan har snarare som syfte att länder som kanske vill förändra 

sitt system ska ha något att jämföra med. I Finlands fall har WENRA:s rapport om 

harmonisering varit till hjälp när de utvecklade sina föreskrifter. 

 

Dessutom har alla medlemsländer, inklusive Sverige och Finland, kommit överens om 

att följa WENRA:s säkerhetsreferensnivå. För närvarande finns bara en rapport för 

befintliga reaktorer men det kommer snart en rapport där man även tagit lärdom av 

kärnkraftsolyckan i Japan [19]. 

 

3.1.4 Kommande krav 

 

Lyftanordingar i kärntekniska anläggningar är något som SSM inte tar upp i sina 

föreskrifter men som är viktigt och har hög säkerhetsbetydelse då det är 

lyftanordningar som förflyttar kärnbränslet till och från reaktorn. En tappad last kan 

innebära att radioaktivt ämne läcker ut eller att någon säkerhetsutrustning förstörs. 

Det kan även innebära att vattnet i reaktorn eller kärnbränslepoolen minskar [20]. 

 

Betongkonstruktioner är ett annat område som inte på en detaljerad nivå nämns i de 

svenska föreskrifterna men också är viktigt eftersom det är betongkonstruktioner som 

bland annat utgör reaktorinneslutningen.  

 

Nedan tas de svenska förhållandena rörande lyftanordningar och betong upp. I 

efterföljande avsnitt studeras de krav som Finland och USA har inom dessa områden. 

3.1.4.1 Lyftanordningar 

 

De regelverk som används för lyftanordningar i kärnkraftverk utgår från de 

industristandarder som används för konventionella kranar. Sedan har specifika krav, 

som konsekvens av tappat bränsle, anpassade för kärnkraftverken lagts till dessa 

industristandarder för att möta de krav som ställs i ett kärnkraftverk. Dessa tillägg är 

sedan säkerhetsklassade i enighet med nivån på säkerhetsrisken.  

 

Under årens lopp har ett antal moderniseringar skett bland vissa lyftanordningar i 

svenska kärnkraftverk. Moderniseringar har gjorts för att de riskerade att vid fel 

orsaka utsläpp. De vanligaste förändringarna var utbyte av den elektriska utrustningen. 

Även moderniseringar där kranarna uppdaterats från att vara på en konventionell nivå 

till att följa internationella regelverk såsom KTA (Tyskland) och NUREG (USA) med 

krav på redundans har gjorts 

 

1999 bildades ett svenskt nätverk för krananvändare, KIKA – Krananvändare I 

Kärnteknisk Anläggning, inom kärnkraft vilket även Finland är en del av. KIKA har 

bidragit till att det numer finns ett samarbete mellan de lyftansvariga på de olika 

kärnkraftverken där man till exempel informerar varandra sinsemellan om tveksamma 

produkter eller annan information som kan vara till nytta, allt för att säkerheten ska 

höjas.  
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Sedan 2006 finns ett projekt, KIKA TS, som ska ta fram dokument som ska underlätta 

vid köp av nya lyftanordningar eller då befintliga lyftanordningar måste moderniseras. 

De har även ett projekt att klassificera olika kranar där klassningen utgår från 

konsekvens av tappad last. Detta medför att TH först måste värdera konsekvensen av 

tappad last för att sedan kunna klassa kranen.  

 

Den tyska standarden KTA 3902 har legat till grund för klassningen av kranarna. 

Genom en omfattande studie i Tyskland av konventionella kranar och kranar i 

kärnkraftverk med redundanta system har felfrekvenser beräknats fram för olika typer 

av kranar. Dessa felfrekvenser har sedan kategoriserats i händelseklasser och 

gruppering enligt KIKA TS vilket kan ses i tabell 1[21]:  

 

 
Tabell 1: Förhållande mellan KTA-dokument, frekvens, händelseklass och KIKA TS-grupp. 

 

Tappad last med 

lyftutrustning 

tillhörande paragraf 

Frekvens för inledande 

händelse 

Händelseklass KIKA TS 

grupp 

4.3 och 4.4 10
-6 

> f 10
-7

 per år H5 1 

4.2 10
-4

 > f 10
-6

 per år H4 2 

3 10
-2 

> f 10
-4

 per år H3 3 

 

3.1.4.2 Betongkonstruktioner  

 

Armerad betong är ett komplicerat material. Betong är ett kompositmaterial som 

består av flera delkomponenter så som cement, grus, sand, tillsatsmedel och vatten. 

Komponenter tas direkt från naturen vilket kan leda till stor spridning i 

materialegenskaper. 

 

Betongen i ett kärnkraftverk har två grundläggande krav. Det första är att skydda 

omgivningen från radioaktivt avfall. Det andra kravet är att betongen ska klara av att 

motstå de krafter som kan tänkas uppstå vid ett haveri. Utöver dessa grundläggande 

krav ska betongen även bära upp anläggningen och se till att anläggningen inte 

förstörs vid hot utifrån som till exempel ett störtande flygplan.  

 

Inneslutningarna i svenska kärnkraftverk består av en cylinder som står upp vertikalt 

på en betongplatta. Cylinders övre del är antingen kupolformad eller har en form som 

en kon. Utöver vissa skillnader i den övre delen och hur cylinderen är fäst mot 

betongplattan så är konstruktionen i princip uppbyggd på samma sätt med följande 

innehåll: 

 

 En tätskärm av stål 

 På insidan skyddad av en cylinderformad betongvägg 

 På utsidan omgiven av en lastbärande cylinderformad betongkonstruktion 

 

Dessa tre element är sammansatta till en enhet men har var och en viktig del i 

säkerheten. Vid en olycka ska tätskärmen avskilja det inre högre trycket som 

eventuellt kan innehålla radioaktiva ämnen från trycket utanför skärmen. 

Betongväggen ska skydda tätskärmen från splitter och missiler som kan tänkas 
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uppkomma och betongkonstruktion utanför tätskärmen är konstruerad för att klara 

stora inre övertryck så att den kan hålla uppe cylindern.   

 

Betongkonstruktioner påverkas både av funktionsbetingad nedbrytning och av 

miljöbetingad nedbrytning. Den funktionsbetingade nedbrytningen är sådant som 

orsakas av olika typer av statiska och dynamiska laster, temperaturförändringar, 

krympning, krypning etc. Den största formen av lastpåverkan är den som uppkommer 

på grund av tvång i samband med temperaturförändringar totalt och i form av 

temperaturgradienter. Den nedbrytning som är miljöbetingad består av nedbrytande 

substanser som kommer utifrån eller den nedbrytningsprocess som betongen själv 

orsakar och kan delas in i tre huvudkategorier, fysikalisk nedbrytning av betong, 

kemisk nedbrytning av betong och armeringskorrosion [22]. 

 

Ursprungligt och nuvarande regelverk 

 

De första kärnkraftverken byggdes enligt principen att spänningarna inte fick 

överskrida ”tillåtna påkänningar”. De senaste uppförda svenska anläggningarna som 

byggdes i början på 1980-talet följer de amerikanska normerna ASME Sect III Div 2 

och de då gällande svenska bestämmelserna för betongkonstruktioner BBK 79. 

 

Kärnkraftverken har under åren haft ett antal större ny- och ombyggnadsprojekt. 

Eftersom nya regler har kommit allteftersom så kan en anläggning ha 

konstruktionskrav både från den tiden då anläggningen uppfördes och nyare regler 

som använts vid tiden för ombyggnaden. I en del fall har de nyare reglerna ersatt de 

ursprungliga. 

 

För att kunna få en förståelse för hur dagens regler för de svenska anläggningarna 

uppkommit behöver man titta på de regler som fanns då de första kärnkraftverken 

byggdes. Utifrån de första regler och normer som fanns kan man sedan se hur kraven 

har vidareutvecklats under åren [23]. 

 

Byggreglernas utveckling  

 

Allmänt 

 

I Svensk byggnorm SBN 67, SBN 1975 och SBN 1980 grundades beräkningsmetoderna 

på elasticitetsteori och principen om tillåtna påkänningar. Från slutet av 60-talet till 

långt in på 80-talet pågick ett nordiskt samarbete för att främja gemensamma nordiska 

säkerhets- och lastregler. Samarbetet resulterade i Retningslinier for last- och 

sikkerhtesbestämmelser for baerende konstruktioner som kom ut 1978 med en 

uppdatering 1987. Samtidigt som det nordiska samarbetet pågick tog Planverket fram 

svenska regler vilka resulterade i Svensk byggnorm SBN avd A, bakgrundsdokumentet 

Allmänna regler för bärande konstruktioner AK79/81, Boverkets handbok om 

betongkonstruktioner BBK 79 och Boverkets handbok om stålkonstruktioner BSK 87.  

 

1979 utkom SBN avd 2A vilken innehöll säkerhetsbestämmelser som baserats på 

sannolikhetsteoretiska principer och partialkoefficientmetoden. För första gången i 

svenska byggregler delas byggnader in i säkerhetsklasser och dimensionering i 

specificerade gränstillstånd. 
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1988 ersattes SBN avd 2A av Boverkets Nybyggnadsregler, NR, som därefter ersattes 

av Boverkets konstruktionsregler BKR 94. Efter det har en reviderad utgåva kommit ut 

1999 och 2010 men i princip har inget förändrats sedan SBN avd 2A tillkom. 

 

Betongkonstruktioner 

 

De betongkrav som berörde de första anläggningarna hämtades från 

Betongbestämmelserna 1949. I dessa bestämmelser grundades beräkningsmetoderna 

på elasticitetsteori och principen om tillåtna spänningar togs upp. 

 

Därefter kom Bestämmelser för betongkonstruktioner, B5, B6 och B7, 1965-68. I 

princip är dessa bestämmelser samma som de som gällde 1949 förutom att det i dessa 

bestämmelser införts högre hållfasthetsklasser för betong och armering och lägre 

skjuvspänningar i betong. Beräkningsmetoderna var dessutom utförligare. 

 

1979 utkom Bestämmelser för betongkonstruktioner 1979 (BBK 79) med ett flertal 

nya principer. I denna utgåva skilde man på bruksgräns- och brottgränstillstånd, 

partialkoefficientmetoden infördes och hänsyn började tas till plasticeringen i material. 

I början så sågs BBK 79 som ett alternativ till B5, B6 och B7 men blev 1988 ensamt 

gällande norm. 1994 och 2004 kom nya utgåvor av BBK ut men dessa har i princip 

inga förändringar jämfört med BBK 79. 

 

Innan BBK 79 kom så använde man även Kungl, Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, 

Brobyggnadsanvisningar 1965 och Statens Planverks spännbetongnormer för 

husbyggnader SBN-S25:21 för spännbetongkonstruktioner. 

 

Stålkonstruktioner 

 

Den första normen att beröra stålkonstruktioner i kärnkraftverk var Järnbestämmelser 

1938. I dessa bestämmelser togs tillåtna spänningar upp och beräkningsprocedurerna 

grundades på elasticitetsteori. Järnbestämmelserna kompletterades vid ett antal 

tillfällen bland annat med Byggsvetsnormer. 

 

Efter Järnbestämmelser 1938 kom Stålbyggnadsnormer 1970-79 (StBK-N1, -N2, -N3, 

-N4 och -N5) som innehöll fem olika enheter (N1-N5) som behandlade olika områden 

inom stålbyggnadstekniken. Även i denna norm så grundades beräkningarna på 

elasticitetsteori. 

 

Efter Stålbyggnadsnormer 1970-79 kom Bestämmelser för stålkonstruktioner 1987 

(BSK). I dessa normer skildes bruksgräns- och brottgränstillstånd åt på samma sätt 

som i BBK, hänsyn togs till partialkoefficienten och då det var möjligt togs hänsyn till 

plasticeringen av stålet. Nya utgåvor av BSK kom 1994, 1999 och 2007 men dessa 

har inte kommit med några förändringar av principerna. 

 

Övergång till Eurokoderna 

 

Den europeiska standardiseringsorganisationen European Committee for 

Standardization (CEN) har på uppdrag av EU tagit fram eurokodsystemet som är 

europeiska standarder för dimensionering av bärande konstruktioner. Eurokoderna har 

sedan årsskiftet 2010/2011 ersatt boverkets konstruktionsregler (BKR) så nu gäller 
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enbart eurokoder, europeiska konstruktionsstandarder (EKS) med tillhörande EN-

standarder. För tillfället har även varje land sina egna nationella regler, National 

Determined Parameters NDP men dessa ska tas bort så småningom [23]. 

 

3.1.4.3 Internationell forskning inom området 

 

Lyftanordningar 

 

Laster från jordbävningar och andra naturkatastrofer är fenomen som tas hänsyn till 

vid konstruktion av komponenter till kärnkraftverk. Jordbävningar har stor påverkan 

på byggnader och därför är det viktigt att studera hur t.ex. kranar påverkas av 

seismiska vågor som uppstår då en jordbävning har brutit ut. Dessa kranar är 

placerade ovanför reaktorn och bränslebassängerna, se figur 3.4. Kranarna hanterar 

stora komponenter vid underhållsperioderna samt bränslet vid bränslebyte. Sådana 

lyft är kritiska för säkerheten.  

 

 

 

 
 

Figur 3.4 Visar en bild på en kran ovanför reaktortanken [24]. 

 
För att kunna ta reda på vad en jordbävning kan orsaka har simulerade studier gjorts 

med hjälp av FEM-analys och sannolikhetsberäkningar. I dessa studier har metoder 

tagits fram för att identifiera kritiska delar och förlopp som är viktiga vid kontroll och 

kvalitetssäkring.  

 

Eftersom säkerhetskraven vid en analys av en kran i ett kärnkraftverk är så höga är en 

sådan jämförelse svår att få tag i därför har en jämförelse med en liknande kran [25] 

som också studerats med hjälp av FEM-analys gjorts. Generellt sett är kranarna 

förhållandevis lika men vissa saker skiljer dem åt som t.ex. antalet trallar som i den 

aktuella kranen var två och i den jämförande kranen var en. I den jämförande kranen 
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fanns även ett seismiskt återhållningssystem som hindrade kranen och dess tralla att 

spåra ut vid en jordbävning. Trots dessa skillnader är resultaten för de båda kranarna 

förhållandevis lika vilket tyder på att resultaten på studien är verifierbara och att den 

övergripande dynamiska modellen över kranen är en bra approximation av kranens 

dynamiska beteende.    

 

I myndigheternas föreskrifter styrs forskningsmedel till studier som underbygger de 

krav som formuleras. När det gäller lyftanordningar har SSM publicerat en rapport 

som redovisar det arbete som styrt kravbilden i Finland och USA. SSM planerar för 

mer specifika krav avseende lyftanordningar och denna rapport är stöd för detta arbete. 

 

Kvalitetssäkring av betongkonstruktioner 

 

Forskning har gjorts avseende ultrahögpresterande fiberarmerad betong (UHPFRC) 

som är en ny sorts konstruktionsmaterial [26]. Jämfört med vanlig betong så har 

UHPFRC högre hållbarhet och hållfasthet. Även sammansättningen skiljer sig 

markant från vanlig betong. 

 

En mängd olika metoder används för att kontrollera och kvalitetssäkra 

betongkonstruktioner över tid. En metod som använts under flera decennier är olika 

ultraljudsmetoder för att mäta elastiska egenskaper på konventionell betong. Däremot 

är det få studier gjorda på UHPFRC. Studier har utförts för att ta reda på om 

ultrasonic pulse velocity (UPV-metoden) och resonant frequency (RF-metoden) är 

lämpliga OFP-metoder att använda vid mätning av mekaniska egenskaper så som E-

modul och poissons konstant. Proven som användes vid undersökningen av UHPFRC 

var i form av en platta och en prisma. Som jämförelse och verifiering av dessa tester 

gjordes även statiska tester på cylinderformade och kubiska prover. 

 

Sambanden mellan E-modulen för det statiska testet och E-modulen för de dynamiska 

testerna är relativt bra med en felmarginal på mindre än 10 % för UPV-värdena men 

felmarginal på ca 11-14 % för RF-metoden. Vad gäller värdena på poissons konstant 

så överskattas det statiska värdet för UPV-metoden medan det för RF-metoden 

tenderar att underskatta det statiska värdet.   

 

En nackdel med RF-metoden är att den bara kan utföras i laboratorium medan UPV-

metoden kan utföras i laboratorium och i en anläggning. Med bättre felmarginal vid 

undersökning av E-modul är därför UPV-metoden att föredra vid OFP-provning.       

Impact echo-metoden är en annan OFP-metod för att studera betong. I denna metod 

används spänningsvågor för att upptäcka sprickor. Användandet av impact echo- 

metoden och ultraljud är två vanligt använda metoder när man vill studera viktiga 

betongdelar.  

 

När man studerar tjocka betongstrukturerer kan ultraljud vara problematiskt på grund 

av spridningen och dämpningen av ljudenergin i betongen och det dåliga signal-

brusförhållandet. Därför utvecklades impact echo-metoden på 80-talet för att kunna 

studera även tjocka strukturer.  Man har kommit fram till [27] att man kan finna porer 

i betongen. Impact echo-provning går ut på att spänningspulser riktas mot betongen 

som sedan går ner i materialet och når en spricka. Pulsen reflekteras då tillbaka och 

man får information om sprickan eller håligheten. Pulsen består av kompression- och 

skjuvningsvågor som breder ut sig inuti betongen och Rayleighsvågor som breder ut 
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sig längs betongytan. Vid ytan reflekteras sedan pulserna tillbaka ner i betongen och 

nya värden kan fås.  

Vid studier av betongattrapper som är tjockare än 1300 mm har defekter hittats på ett 

djup av 500 mm. Med impact echo-metoden kan man även ta reda på om de armerade 

stängerna är korrekt ingjutna vilket är en viktig del i kvalitetsäkring av 

tillverkningsprocessen. 

 

Kvalitetssäkring av stålkonstruktioner 

 

Finland har varit med i internationella provningsprogram (Round Robin Programmes) 

under ledning av amerikanska myndigheten NRC, t.ex. PISC3 som även stötts av 

europiska OECD/CSNI och CEC där man studerat detekterbarheten vid oförstörande 

provning [28]. I delstudierna ”stålrör och blandmetallsvetsar”, ”austenitisk 

strålprovning” och ”provning av rör till ånggeneratorer” har flera av testerna gjorts i 

Finland och baseras på de provningar som sker i den periodiska kontrollen i finska 

kärnkraftverk.  

 

Man har använt ett flertal olika ultraljudsmetoder för att upptäcka defekter under den 

austenitiska pläteringen i reaktortryckkärlen bland annat har SAFT-tekniken (syntetic 

aperature focussing technique), longitudinal/longitudinal-transverse wave technique 

(LLT-metoden) använts. Dessa program pågår fortfarande och nya tekniker jämförs 

och prövas ständigt mot varandra för att kontinuerligt kunna tillhandahålla de mest 

effektiva kontrollmetoderna. 

3.2 Finland 
 

3.2.1 Nuvarande situation 

 

Finland började bygga sin kärnkraft på 70-talet och har fyra reaktorer fördelade på två 

kraftverk. I Loviisa finns två tryckvattenreaktorer av typen VVER och i Olkiluoto 

finns två BWR-reaktorer. För närvarande byggs en tredje reaktor i Olkiluoto (OL3). 

Den tillverkas av det franska företaget Areva och är en så kallad European Pressurized 

Water Reactor (EPR). 

 

Inför utbyggnaden har finska strålsäkerhetscentralen (STUK) varit med i 

internationella arbetsgrupper och grupper inom OECD som har behandlat områden 

avseende att bygga ut kärnkraft. STUK har även samarbete med SSM och har möten 

två gånger om året och har informerat SSM om sina erfarenheter men något direkt 

utbyte de båda regulativa organen emellan angående utbyggnad har inte riktigt 

kommit igång ännu då SSM än så länge håller på att bygga upp sin verksamhet för 

granskning av sådana ansökningar. 

 

Utbyggnaden av OL3 har dragit ut på tiden och det beror på flera olika faktorer. Den 

huvudsakliga anledningen har troligtvis varit att konstruktionen inte var tillräckligt 

detaljerad innan leverantören började bygga. Det initiala byggnadstillståndet var 

baserat på konstruktionen på kärnkraftverksnivå medan konstruktionen på systemnivå 

inte var tillräckligt detaljerad. Denna tillverkning startade emellertid samtidigt vilket 

utgjorde ett problem. Ett annat problem var även att leverantören inte visste om de 
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finska kraven, att man i Finland måste godkänna allt i de högsta säkerhetsklasserna 

innan man kan börja tillverka och eftersom de inte hade dokumenten för att kunna 

godkänna så drog processen ut på tiden. Det var även så att vissa komponenter inte 

blev godkända och man var därför tvungen att tillverka nya. 

 

Eftersom Finland har planer på att bygga en till reaktor i Olkiluoto (OL4) och bygga 

ett nytt kärnkraftverk i Pyhäjoki är det viktigt att man i möjligaste mån kan undvika 

de problem som uppstått i samband med OL3-reaktorn i Olkiluoto. Det man tagit 

lärdom av inför fortsatt utbyggnad är att STUK måste godkänna detaljplaneringen 

innan tillverkningen kommer igång. Man ska även förändra kraven angående hur 

tillståndshavaren ger sin oberoende säkerhetsbedömning av sina ansökningar [29]. 

 

3.2.2 Säkerhetsklasser  

 

Vid tillverkning och installation i ett kärnkraftverk finns många fler besiktningssteg 

än vid en konventionell anläggning men egentligen så är det inte så stor skillnad 

mellan ett kärnkraftverk och en konventionell anläggning. 

 

Vid konventionella anläggningar följer man tryckkärlsdirektivet, PED, men vid 

kärnkraftsanläggningar måste man även följa YVL-direktiv och den finska lagen då 

PED bara berör den icke-nukleära säkerhetsklassen EYT. EN-standarder används 

mycket till säkerhetsklass 4 och 3. Till mekaniska komponenter användes EN-

standarder. För säkerhetsklass 1 och 2 används bara nuclear codes - KTA, R-CCM, 

ASME. Dessa koder behandlar kärnkraftsreaktorer och sådana komponenter. I 

säkerhetsklass 3 kan även nuclear codes användas men EN-standarder är vanligare. 

 

Med de nya YVL-direktiven och utbyggnaden av kärnkraften kommer det ske vissa 

förändringar där kontrollorganen får fler granskningsuppgifter. Då Finland även 

planerar att göra om sitt system för säkerhetsklasser från fyra klasser och en icke-

nukleär klass till bara tre klasser kommer STUK ge kontrollorganen mer att göra då 

de i framtiden kommer att ha hand om hela säkerhetsklass 3 och delar av 

säkerhetsklass 2. OL3-reaktorn berörs av det befintliga systemet med fyra 

säkerhetsklasser men de reaktorer som kommer byggas framöver berörs av de nya 

föreskrifterna med tre klasser [29]. 

 

3.2.3 Kontrollordning  

 

TH har huvudansvaret för säkerheten på kärnkraftverket och att kvaliteten på 

strukturer och komponenter upprätthålls sedan kontrollerar STUK att detta efterlevs. 

STUK ska dessutom övervaka så att TH följer de riktlinjer som finns i konstruktions- 

och tillverkningsdokumenten. Innan STUK granskar någon dokumentation måste det 

ha godkänts av tillståndshavaren. Tillståndshavaren utför och godkänner också 

inspektioner innan STUK gör det. 

 

För att ett kontrollorgan ska få utföra kontroll och besiktning av strukturer och 

komponenter måste de ha godkänts av STUK och dessutom blivit ackrediterat av det 

finska ackrediteringsorganet FINAS. När STUK ändrar sina föreskrifter kommer 
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kontrollorganen att kontrollera tillverknings- och installationsdokumenten. Kontrollen 

av konstruktionsprinciperna görs av STUK i alla tre säkerhetsklasserna. 

 

Det är TH:s ansvar att se till att alla organisationer som har hand om konstruktion, 

tillverkning, installation, provning och kontroll av strukturer och komponenter har 

lämpliga kvalitets- och ledningssystem och personal som har den kunskap som 

behövs för det arbete de utför. TH ska se till så att myndighetskrav och föreskrifter 

efterlevs. 

 

Kontrollen av konstruktionsdokument skiljer inte nämnvärt mellan de olika 

säkerhetsklasserna och innehållet på kontrollerna är detsamma oavsett om STUK eller 

kontrollorganet granskar. Det som ingår i den övergripande kontrollen är följande: 

 

 Tillverkarens godkännande (tryckkärl) eller beskrivning av tillverkaren 

 OFP-organisationens godkännande 

 Ackrediteringscertifikat av FP-organisation 

 Komponent/struktur konstruktionsbasis 

 Drifterfarenehet och/eller type test data 

 Materialspecificering eller konstruktionsmaterial 

 Hållfasthetsanalys/strukturell analys 

 Specificering av svetsprocedur och deras kvalificering 

 Strukturella eller isometriska ritningar 

 Ytbeläggning 

 Kvalitetskontrollplaner 

 OFP-metoder även inklusive funktionell, tryck och täthetsprovning 

 

Vid ackreditering av ett kontrollorgan så baseras ackrediteringen på standarden EN 

ISO/IEC 17020 (typ A). I de fall där kontrollorganet ska granska 

konstruktionsdokument måste de även vara ackrediterade enligt standarden EN 45011. 

 

STUK övervakar kontrollorganets arbete genom att göra observationer vid 

anläggningen. Varje månad måste kontrollorganen rapportera sitt arbete till STUK. De 

måste även skicka in en årlig rapport och delta på årliga möten där personalen får 

återkoppling på sin kunskap [18]. 

 

Tillståndshavaren har hand om val av reaktor men STUK gör först en preliminär 

säkerhetsbedömning och kan komma med synpunkter så kallade ”show stoppers” där 

de påpekar om det finns några större angelägenheter om säkerheten men så länge de 

rätta säkerhetskraven uppfylls finns inga restriktioner angående val av reaktortyp. 

 

När kontrollorganet ska göra sina undersökningar går man igenom en 

konstruktionsplan och ser så att alla standarder, YVL-direktiv etc uppfylls. En viktig 

del i konstruktionsplanen är den så kallade ”final inspection plan". I den är alla 

tillverkningssteg beskrivna, materialkrav och de certifikat som behövs nämnda och 

denna plan följs under tillverkningen. I final inspection plan beskrivs även hold-

kontroll och witness-kontroll. Hold-kontroll är det steg där tillverkningen måste 

avbrytas och kontrollorganet, kunden eller TH behöver undersöka någonting medan 

witness-kontroll inte kräver att tillverkningen måste stannas om ingen kommer och 

kontrollerar, vilket är obligatoriskt för hold-kontroll. När sedan konstruktionsplanen 
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är godkänd av AK kan man börja tillverkningen. 

 

När tillverkningen är klar gör man en slutlig kontroll där man ser till att produkten har 

en godkänd konstruktion och att man får tillverkningsdokumenten. Därefter kan 

produkten skickas till anläggningen för installation. Innan installation måste man gå 

igenom installationsplanen. När produkten sedan är installerad så ser man efter så att 

installationen är utförd enligt planen och dokumenterar detta. När all installation är 

färdig börjar drifttagningsfasen. 

 

Om det behövs, enligt kontrollplaneringen, åker man från kontrollorganet eller STUK, 

beroende på säkerhetsklass, till de som tillverkar komponenten. Det är ingen skillnad 

på kontrollen om komponenten är tillverkad i Finland eller utomlands. Beroende på 

vad det är för komponent görs olika tester så som provtryckning eller visuell provning 

och övervakning med witness-kontroll. Man kontrollerar olika certifikat så som 

materialcertifikat och svetscertifikat etc. 

 

I framtiden kommer även STUK ha hand om en liten del av ackrediteringen. Det är 

STUK som besiktigar betongen i Finland men i de lägre säkerhetsklasserna kan 

tillståndshavaren kontrollera betongen själv. De finska kontrollorganen har för 

tillfället ingen ackreditering som omfattar betongområdet utan de fokuserar bara på 

mekaniska komponenter och stålstrukturer. 

 

STUK har möte med kontrollorganen två, tre gånger per år [19, 29]. 

 

3.2.4 Föreskrifter som berör lyftanordningar och 

betongkonstruktioner 

 

STUK håller nu på att uppdatera sina föreskrifter. För OL3 används de befintliga 

föreskrifterna medan den fjärde reaktorn som planeras att byggas i Olkiluoto och det 

nya kärnkraftverket i Pyhäjoki kommer att beröras av de nya uppdaterade 

föreskrifterna. Dessa föreskrifter planerades att vara uppdaterade redan 2010 men på 

grund av ett alltför omfattande arbete drog det ut på tiden och i början av 2011 skedde 

kärnkraftsolyckan vid Fukushima i Japan vilket medförde att man valde att avvakta 

med föreskrifterna för att ta lärdom av vad som hände där. De nya föreskrifterna 

beräknas vara färdigställda i slutet av 2013. 

 

Till skillnad från andra länder i Europa så skrivs de finska föreskrifterna för nya 

reaktorer vilket gjort att Finland ändå kände sig förberedda när OL3 började byggas 

trots att föreskrifterna inte var nya. Varje gång föreskrifterna uppdateras görs en 

separat del för redan befintliga reaktorer. 

 

Vid uppdaterandet av föreskrifterna så tittade man på de säkerhetsstandarder IAEA 

har givit ut och försöker vara på samma nivå som IAEA fastän deras regler är mer 

omfattande. Precis som Sverige tas även hänsyn till severe accident management som 

varken IAEA eller USNRC kräver för tillfället. Finland har även tagit hänsyn till vad 

WENRA har för krav. När Finland började bygga kärnkraftverk på 70-talet baserades 

föreskrifterna på NRC:s föreskrifter [19, 29]. 
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3.2.4.1 Lyft- och transportaktiviteter i kärntekniska anläggningar 

 

Lyftanordningen ska hålla för de krav som ställs på den och de ingående delar som 

tillhör ska hålla under lyftkranens hela livslängd. Det ska styrkas genom beräkningar, 

prover och drifterfarenheter. 

 

När ett nytt kärnkraftverk planeras ska lyftanordningen tas med i den preliminära 

säkerhetsanalysrapporten. Vid förändringar av en ny lyftanordning eller ändringar av 

en lyftanordning som är i drift ska en principplan tas fram där man tar upp ändringen. 

 

Tillståndshavaren ska ha tillgång till en specifik systembeskrivning för 

lyftanordningen. I den ska ingå de principiella kraven för detaljplaneringen av 

lyftanordningens tekniska delområden. Det ska även ingå konstruktionsprinciper och 

vilka utredningar som rör lyftanordningen i den preliminära säkerhetsanalysrapporten. 

I säkerhetsanalysrapporten ingår även kraven gällande tillverkning, montage, 

underhåll, provning och kontroll. 

 

I kontrollplanen finns de prover och kontroller som görs på lyftanordningens 

konstruktionsmaterial, struktur och funktion innan lyftanordningen tas i bruk. Där 

ingår även de kontrollinstruktioner och standarder som används och de witness- och 

hold-kontroller som utförs av STUK eller ett godkänt kontrollorgan.   

 

Instruktioner för kontroll och tillsynsåtgärder ska finnas för tillverkningen, montage 

och funktionsproverna för lyft- och transportanordningen. I provningsplanen ska 

instruktioner finnas om förstörande provning på konstruktionsmaterialen där 

materialcertifikat och övervakning, tillverkningsmetoder, oförstörande provning samt 

testning av den färdiga produkten ska vara specificerade [30]. Kontrollplanen ingår i 

lyftanordningens konstruktionsplan där ska även bland annat anges tillverkare och 

provningsorganisation. 

 

Provningsorganen ska kunna styrka sin behörighet med ett godkännandebeslut från 

STUK där även giltighetstiden ingår. Då ett kontrollorgan är ackrediterat ska det 

framgå i det levererade materialet för information till STUK. STUK godkänner även 

kontrollorganen. 

 

Tillståndshavaren ska se till att nödvändiga provningar och kontroller utförs på 

användningen av lyftanordningen, konstruktionsmaterial och strukturer. Det är TH:s 

ansvar att se till att konstruktionskontrollen av lyftanordningen blir gjord samt att se 

till att witness- och hold-kontroller sker enligt den godkända kontrollplanen. 

Konstruktionskontrollen för lyft- och transportanordningen utförs innan 

montagearbetet påbörjas. I och med driftsättningskontrollen så kan en 

provbelastningskontroll göras av kranen. 

 

Konstruktionskontrollen ska visa: 

 

 Att de krav som ställs i konstruktionsplanen överensstämmer med 

konstruktionsmaterial, tillverkning, strukturer och användningen av 

lyftanordningen. 
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 Att resultaten från kontrollerna och provningarna av konstruktionsmaterialen 

är godkända och utförda enligt kontrollplanen. 

 

I konstruktionskontrollen ingår okulärkontroll av lyftanordningen, övervakning av 

tester och granskning av tillverkningsrapporter. 

 

TH ska utföra en mottagningskontroll innan lyftanordningen monteras. Kontrollen 

utföras för att försäkra sig om att lyftanordningen är levererad i sin helhet och 

överensstämmer med konstruktionsplanen. 

 

Vid installation av lyftanordningen ska en montageplan följas som TH har upprättat. 

Montageplanen ska innehålla följande: 

 

 Montageanvisningar och ritningar 

 Certifierade svetsinstruktioner om sådana ingår i montaget 

 Kontrollplan för montaget 

 

Kontrollen av drifttagningen utförs av STUK både i säkerhetsklass 3 och 4. För att 

driftsättningskontrollen ska få göras måste följande vara uppfyllt: 

 

 Konstruktionsplanen ska vara godkänd 

 Montageplanen är godkänd 

 Lyftanordningen, buffertar, stödsystem, stödstrukturer och kranbana är 

monterad på den slutliga uppställningsplasten 

 Lyftanordningen har blivit godkänd vid konstruktions- och montagekontrollen 

 

Driftsättningskontrollen är uppdelad i två faser. Den första fasen består av en 

verifikationskontroll där anordningen provkörs. Därefter börjas den andra fasen där 

funktionsproverna görs. För att få drifttillståndet beviljat måste funktionsproverna 

vara godkända [31]. Den tillsyn som görs och fördelning mellan STUK och 

kontrollorgan kan ses i tabell 2.  

 
Tabell 2: Visar en tabell över tillsyn och fördelning av inspektionsuppgifter gällande 

lyftanordningar i kärntekniska anläggningar [21]. 
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3.2.4.2 Betong i kärntekniska anläggningar 

 

De betongkonstruktioner som finns i ett kärnkraftverk tillhör någon av klasserna 1,2,3 

eller EYT. I den finska föreskriften YVL 4.1 tas endast säkerhetsklass 2 och 3 upp. 

Vilka krav som ställs på betongen vid konstruktion, tillverkning, installation, provning 

och kontroll avgörs av vilken säkerhetsklass komponenten tillhör. De strukturer som 

tillhör klass 1, vanligtvis de betongstrukturer som tillhör reaktortryckkärlet, berörs av 

separata föreskrifter om det anses nödvändigt. För de betongstrukturer som tillhör den  

icke-nukleära klassen ska den finska byggkoden RakMK [32] följas. I övrigt följs 

finska bygglagar och amerikanska föreskrifter [33]. 

 

I YVL 4.1 räknas även armerad betong och efterspänd betong in i begreppet betong. 

 

De krav som tas upp i direktivet gäller främst nykonstruktion men kan även i viss mån 

gälla reparationer och ändringar i befintlig betong. 

 

STUK:s verksamt innefattar följande uppdrag: 

  

 Granskning av den preliminära och slutliga säkerhetsanalysrapporten 

 Besiktning av klassificeringsdokumentet 

 Granskning av program för kvalitetssäkring 

 Granskning av betongstrukturernas konstruktionsdokument 

 Övervaka tillverkningen av betongkonstruktioner 

 Kontroll av drifttagningen 

 Kontroll under drift 

 

För strukturer i säkerhetsklass 2 ska bland annat kriterier för periodisk kontroll ingå i 

den preliminära säkerhetsanalysrapporten. 

 

Konstruktionsdokument för säkerhetsklass 2 och 3 ska innehålla följande: 

 

 Beskrivning av organisationen 

 Tillämpliga föreskrifter, koder och standarder 

 Konstruktionsdata 

 Strukturella beräkningar 

 Ritningar 

 Specifikationer 

 Kvalitetskontrollplan 

 Besiktningsplan för periodisk kontroll 

 Plan för tryck- och läckageprover för reaktorinneslutningen 

  

Den slutliga besiktningsplanen för periodisk kontroll ska ha lämnats in till STUK för 

godkännande innan reaktorn laddas. 

 

De strukturer, material och prover som används måste uppfylla finska föreskrifter, 

koder och standarder. Om de finska kraven är otillräckliga så kan utländska standarder 

användas. 
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Kvalitetskontroll och besiktningar berör följande objekt: 

 

 Blandaranläggning och laboratorium 

 Beståndsdelar av betong 

 Färsk betong 

 Härdning och härdad betong 

 Armerade stål 

 Armeringsskarvar av stål och slutförankring 

 Förspända system 

 Stålkomponenter som överför laster 

 Speciella bruk och betongsorter 

 Användningen av färger och ytbeläggning 

 Typgodkända produkter 

 

Varje gång en kvalitetskontrollåtgärd görs eller då en kontroll utförs enligt 

kvalitetskontrollplanen ska det skriftligen uppges vilken metod som använts samt 

omfattning och krav på kontrollen. 

 

I en objektspecifik kvalitetskontroll ska följande ingå: 

 

 Vilka objekt som besiktigats och vilka åtgärder som tagits 

 Resultat av prover/besiktningar 

 Datum för registrering och vem som utfört kontrollen 

 

Den periodiska kontrollplanen ska innehålla de kontroller som ska göras på strukturer 

vid bestämda intervaller under drift men även hur dessa kontroller utförs och hur 

resultaten ska registreras.  

3.3 USA 
 

3.3.1 Nuvarande situation 

  

USA är världens största producent av kärnkraft och står för mer än 30 % av den 

kärnkraft som produceras i världen. För tillfället har USA 104 reaktorer i drift i 31 

stater varav 69 st är PWR och 35 BWR och står för 20 % av landets elförsörjning [34]. 

Under se senaste decennierna har det inte byggts några nya reaktorer i USA vilket dels 

har berott på att gasproduktionen ansågs mer lönsam men även ett motstånd att utöka 

kärnkraften sedan olyckan vid Three Mile Island 1979. Fokus har istället legat på att 

förbättra tillgången, öka effektiviteten och förnya licensavtalen. För närvarande har 

75 % av alla reaktorer antingen fått förnyat licensavtal, ansökt om att få det eller har 

för avsikt att söka om förnyelse[35-36]. 

 

För närvarande är det två anläggningar som fått beviljad licens för att uppföra och 

driva nya reaktorer, så kallad COL-licens. Dessa är Vogtle enhet 3 och 4 och V.C. 

Summer enhet 2 och 3 där en AP1000-reaktor (Advanced Passive PWR) ska byggas 

på varje enhet [37].     
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3.3.2 Säkerhetsklasser  

 

Som nämnts tidigare så är system, strukturer och komponenter i amerikanska 

kärnkraftverk uppdelade i fyra klasser varav klass 1,2 och 3 ska se till att 

kärnsäkerheten upprätthålls medan den fjärde klassen är för utrustning som inte berör 

kärnsäkerheten. 

 

Då flera system kan upprätthålla en viss säkerhetsklass och ett av systemen klarar av 

att uppnå kraven av sig självt (t.ex. redundans, diversifiering och kapacitet) ska det 

systemet ges den säkerhetsklass som den uppnår medan den eller de andra systemen 

ska klassas som icke-nukleära. 

 

Säkerhetsklass 1 

 

I säkerhetsklass 1 ingår tryckbärande delar och sådana delar som tillhör 

reaktorkylmedlets tryckgräns som t.ex. tryckkärl, rör, pumpar och ventiler som tillhör 

eller är kopplat till reaktorns kylmedelssystem. Om ett fel skulle uppstå i någon av 

dessa delar skulle det kunna medföra att kylmedlet minskade och inte uppfyller de 

krav som finns angivna i ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section III (ASME-

koden) [38]. 

 

Säkerhetsklass 2 

 

I säkerhetsklass 2 ingår tryckbärande delar och stöd till primära inneslutningen och 

annan mekanisk utrustning enligt ASME-koden som inte tillhör säkerhetsklass 1. 

 

Komponenter i säkerhetsklass 2 ska uppfylla följande säkerhetskrav: 

 

 Vara barriär för kärnbränslet. 

 Sänka värmen från det primära inneslutningsutrymmet eller ta bort radioaktivt 

material vid en nödsituation. 

 Sänka eller höja reaktiviteten. 

 Att vid nödsituation kunna kyla härden. 

 Ha tillräckligt med reaktorkylmedel för att vid nödsituation kunna kyla härden. 

 

Säkerhetsklass 3 

 

Den utrustning som inte tillhör säkerhetsklass 1 eller 2 ska tillhöra säkerhetsklass 3 

och då bland annat kunna uppfylla följande säkerhetskrav: 

 

 Tillhandahålla funktioner som definieras i säkerhetsklass 2, där utrustning, 

eller delar av utrustningen, inte omfattas av ASME-koden. 

 Tillhandahålla stöd, isolering eller värmebortföring av de radioaktiva ämnena i 

den sekundära inneslutningen. 

 Ta bort radioaktivt material från trånga utrymmen utanför den primära 

inneslutningen till lämpliga nivåer. 

 Introducera underskottsreaktivitet för att åstadkomma eller upprätthålla 

underkritiska reaktorförhållanden (t.ex. bor-sammansättningen). 

 Se till att det finns tillräckligt med kylmedel för härdkylning. 
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 Behålla formen inuti reaktorn så att reaktivitetskontrollen eller 

kylningskapaciteten säkerställs. 

 Garantera säkerhetsfunktioner som ges av utrustning i säkerhetsklass 1, 2 och 

3. (t.ex. ge smörjning åt pumparna i säkerhetsklass 2 och 3) 

 

I den icke-nukleära klassen finns sådan utrustning som inte tillhör någon av klasserna 

1-3 och inte har till uppgift att utföra någon säkerhetsfunktion [10]. 

3.3.3 Kontrollordning 

 

Både industrin och NRC har ansvar för att säkerheten upprätthålls både under normala 

förhållanden och vid en eventuell olycka. De som licensieras av NRC är ansvariga för 

säkerheten vid konstruktion, provning och drift av kärnkraftsreaktorer. Genom 

licensieringen och tillsynsprogram garanteras att tillståndshavaren uppfyller kraven. 

 

NRC godkänner också tekniska specifikationer för enskilda anläggningar som 

tillståndshavaren måste följa för att försäkra att rätt säkerhetsutrustning finns 

tillgänglig för att kunna stänga av driften vid en olycka. NRC har full rätt att vidta de 

åtgärder som behövs för att skydda allmänheten från fara vilket kan innebära 

omedelbara åtgärder av tillståndshavaren till att en anläggning måste tas ur drift. 

 

Enligt den amerikanska kärnenergilagen, Atomic Energy Act 1954, har NRC rätten att 

göra besiktningar på anläggningarna där det ingår att arbetet på anläggningen sker på 

ett korrekt sätt och att utrustningen underhålls så att arbetet kan utföras säkert. De 

som besiktigar övervakar tillståndshavarens arbete och informerar ledningen om 

något inte stämmer. Sedan görs en ny besiktning för att försäkra att tillståndshavaren 

har vidtagit nödvändiga åtgärder. 

 

Granskning av reaktorerna sker främst av personer som bor i närheten av 

anläggningen och är knutna till en av NRC:s fyra regioner i USA där kärnkraftverket 

ligger. Det arbetar åtminstone två granskare per anläggning som utför oberoende 

granskningar. Eftersom de bor i närheten av anläggningen kan de arbeta vissa helger 

och kvällar. 

 

Granskarnas arbete kompletteras även av ingenjörer och specielister från NRC:s 

närmsta regionalkontor och huvudkontoret. Om något skulle hända vid en specifik 

anläggning kan NRC skicka ett speciellt team från regionalkontoret och 

huvudkontoret. 

 

Specialisterna granskar säkerheten på anläggningarna, hur en nödsituation skulle 

hanteras, utför periodisk provning av en anläggnings system och utrustning etc. Under 

ett år så kan specialisterna utföra 10-25 rutininspektioner vid varje anläggning 

beroende på behov. Då teamet skickas ut kan de fokusera på ett visst område på en 

anläggning t.ex. att undersöka ett visst driftproblem eller en olycka [39]. 
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NRC:s regulativa process är uppdelad i fem huvudområden: 

 

 Bidra med föreskrifter och direktiv 

 Att licensiera och certifiera ansökningar för att använda kärnmaterial eller 

driva ett kärnkraftverk. De är även NRC som säger upp en licens vid 

avveckling av en anläggning 

 Granskar tillståndshavarna och ser till att de följer säkerhetskraven 

 Utvärderar det arbete och de erfarenheter som uppstår vid anläggningarna 

 Bedriva forskning och utföra oberoende granskningar [40]  

 

NRC utfärdar ett konstruktionscertifikat, design certificate (DC), som godkänner ett 

kärnkraftverks konstruktionsansökan. Certifikatet är oberoende av anskökan om 

uppförande och drift och är giltig i 15 år från och med den dagen certifikatet 

utfärdades.  

 

NRC granskar ansökningens säkerhetsaspekter relaterade till den tänkta 

konstruktionen av anläggningen. Under denna period kontaktas alla intressenter som 

kommer att vara inblandade i processen [41]. 

 

För uppförande och drift av en anläggning utfärdar NRC en kombinerad licens, 

combined license (COL), som är giltigt i 40 år från och med licensen utfärdats. 

Licensen kan sedan förlängs i 20 år till. För att utfärda en licens så tittar NRC på 

ansökarens kvalificering, konstruktionssäkerheten, miljöpåverkan, driftprogram och 

anläggningssäkerheten. Det går även igenom ITAAC. ITAAC står för Inspections, 

Tests, Analyses, and Acceptance Criteria och är ett antal standarder som måste vara 

uppfyllda för att anläggningen ska få uppföras och tas i drift. Vanligtvis utgår ITAAC 

från konstruktionscertifikatet för en specifik reaktorteknik som en anläggning 

använder. De resterande ITAAC är anläggningsspecifika och ingår i COL- eller ESP-

ansökan. ESP (Early Site Permit) är ett tillstånd som NRC utfärdar för godkännande 

av en eller flera anläggningar. Utfärdandet av ESP är oberoende av ansökan om 

tillverkan eller COL-ansökan. ESP är giltigt i 10-20 år och kan förlängas i 10-20 år.  

 

En granskning av COL-ansökan görs i enlighet med kärnenergilagen (Atomic Energy 

Act), NRC:s föreskrifter, nationella miljöpolicylagen [42-44].  

 

3.3.4 Föreskrifter som berör lyftanordningar och 

betongkonstruktioner 

 

NRC har ett antal dokument, Standard Review Plans (SRPs), som används av NRC:s 

personal för granskning av ansökningar om föreslagna licensieringsåtgärder och 

behandlar bland annat konstruktion och drift. För lite mer övergripande dokument för 

kärnkraftverk finns NUREG-0800. Vid andra typer av licensieringsåtgärder finns 

standarder som är komplement till NUREG-0800 som används av personalen då de 

granskar licensansökningar för ESP-tillstånd och effekthöjningar [45].  
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I föreskrifterna, Regulatory Guides (RG), finns information som är till för 

tillståndshavarna och de som ansöker så att de ska veta hur de ska tolka NRC:s regler, 

Det tekniker som NRC:s personal använder sig av när de utvärderar specifika problem, 

antagna olycksscenarier eller data som behövs av personalen när de granskar 

ansökningar om tillstånd eller licenser finns också beskrivna där. Föreskrifterna är 

indelade i tio olika områden, varav de föreskrifter som berör reaktorer tillhör område 

1 [46].  

 

3.3.4.1 Lyft- och transportaktiviteter i kärntekniska anläggningar 

 

Lyftanordningen ska byggas så att den klarar konstruktionslaster och de funktionella 

krav som ställs. I slutet av tillverkningsperioden ska eventuella justeringar göras så att 

kranen kan användas i en kärnkraftsanläggning. När tillverkningen är klar ska en 

noggrann genomgång göras med hjälp av oförstörande provningsmetoder. Vilka 

metoder som ska användas, i vilken utsträckning de görs och vilka resultat som är 

acceptabla ska definieras i konstruktionsspecifikationen. 

 

När kranen är färdigmonterad ska en fullständig kontroll göras av kranens mekaniska 

och elektriska system för att försäkra att installationen är rätt genomförd och redo för 

provning. 

 

Den information om hållfasthetsprovning som tillverkaren gjort på de tillverkade 

komponenterna ska finnas tillhanda då undersökning och provning ska göras där 

kranen har blivit installerad. 

 

När kranen är installerad ska ett statiskt lasttest utföras på kransystemet. Testet går ut 

på att kranen utsätts för last på 125 % av MCL (maximala kritiska lasten). Testen ska 

utföras i alla positioner där maximal töjning i kranbryggan och trallan uppstår utifrån 

de rekommendationer som tillverkarna givit. När det statiska testet blivit godkänt och 

eventuella justeringar gjorts ska kranen utsättas för ett nytt test där lasten uppgår till 

100 % av MCL och kranen provas i alla hastigheter och rörelseriktningar som kranen 

är tillverkad för. 

 

Man bör utföra funktionsprover på kransystemen för att bekräfta rätt funktion av 

gränslägesbrytare och andra säkerhetsanordningar fungerar som avsett.    

 

Efter installation så utstår kranen vanligtvis degradering. Det uppstår nötning på delar 

i rörelse så som wirar, kugghjul och bromsar kommer att försämras. Med bra 

underhåll så kan man se till att degraderingen inte understiger kranens förmåga till 

design load rating med 15 %. För att slippa onödig degradering så undersöks 

regelbundet [47]. 

3.3.4.2 Betong i kärntekniska anläggningar 

 

Beskrivning av inneslutningen 

 

Planer och delar av inneslutningen granskas för att säkerställa den strukturella 

integriteten. Följande områden undersöks: 

 

 Armerade och förspända betongen för BWR-inneslutningarna där 
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tryckdämpningskonceptet används. 

 Armerad betong för PWR-inneslutningar där tryckdämpningskonceptet 

används med iskondensorelement. 

  Armerad betong för inneslutningar för PWR-reaktorer som ska fungera vid 

undertryck. 

 Armerad och förspänd betong för PWR-inneslutningar som ska fungera vid 

normalt tryck. 

 

Inneslutningens geometri granskas för att ta reda på hur skyddskåpan påverkas av 

omgivande strukturer och de inre väggarna och golvet. Detta görs för att se vad dessa 

strukturer kan ha för påverkan på randvillkoren och hur inneslutningen kommer att 

påverkas av konstruktionslaster.  

 

När undersökningen är gjord på inneslutningen så jämförs resultaten med tidigare 

undersökningar på liknande inneslutningar. Denna information finns i SAR-rapporter 

och underlättar sökandet av förändringar. Då något är annorlunda behövs ytterligare 

undersökning och utvärdering. 

 

Konstruktions- och analysmetoder 

 

Vid undersökning av konstruktion och analysmetoder följs Article CC-3000 i ASME-

koden och RG 1.136 framförallt med avseende på följande: 

 

 Antagande om randvillkor 

 Hantering av axiellt och icke-axiellt symmetriska laster 

 Betongens skademekanismer 

 Beskrivning av de datorprogram som används vid konstruktion och analys 

 Åtgärdar den tangentiella skjuvningen som uppstått på grund av seismiska 

krafter  

 Utvärdering av de analytiska resultat av effekterna som uppstått vid 

variationer i materialens fysiska egenskaper 

 Hantering av stora, tjocka penetreringsområden 

 Hantering av tätplåten och dess förankring 

 Betonginneslutningens bärighet  

 Strukturell revision 

 Inlämning av konstruktionsrapport för granskning 

 

Vid granskning så utvärderas eventuella undantag från ASME-koden från fall till fall 

och ser till att de uppfyller gällande krav.   

 

Material, kvalitetskontroll och speciella konstruktionstekniker 

 

Undersökningarna sker i enlighet med ASME-koden Article CC-2000 och RG 1.136 

Följande är av vikt vid undersökning av material: 

 

 Betongens beståndsdelar 

 Armerade stänger och fogar 

 Det förspännda systemet 

 Tätplåten 
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 Tätplåtens förankring och tillhörande utrustning 

 Konstruktionsstål som används för ingjutning  

 Korrosionshämmande sammansättning som används till förspänd 

spännarmering  

 

Genomgång av kvalitetskontrollprogrammet för tillverkning och konstruktion av 

inneslutningen görs och jämförs med artiklarna CC-4000 och CC-5000 i ASME-

koderna och RG 1.136. I denna fas ingår också att undersöka materialen och avgöra 

betongens och det armerade stålets fysiska egenskaper etc.    

 

Om den som ansöker har använt ett material som inte använts i en tidigare 

licensansökan måste den som ansöker ge tillräckligt stöd i form av tester och data för 

att garantera att materialet är acceptabelt. Samma sak gäller vid ett nytt 

kvalitetskontrollprogram eller konstruktionsteknik. Då måste det styrkas att inte 

någon degradering sker som kan påverka inneslutningens hållfasthet, tätplåten eller 

dess förankringssystem. 

 

Provning och periodisk övervakningskrav 

 

Det är viktigt att man utför periodisk kontroll vid kritiska områden. Undersökningar 

görs på den färdiga inneslutning och individuella komponenter i enlighet med artikel 

CC-3000 i ASME-koden. Undersökningen inkluderar även periodiska 

övervakningsprogram som t.ex. kontinuerlig övervakning och besiktning av 

inneslutningen och förspänd spännarmering. Periodisk övervakning görs sedan på 

komponenter som inneslutningen är beroende av för att uppfylla de krav som ställs i 

ASME-koden sec XI, subsec IWL [48]. 

 

I figur 4.1 och 4.2 visas två bilder på inneslutningar från Forsmark och Ringhals. 

 

 
 
Figur 4.1 Visar horisontell sektion genom inneslutning och vy av bottenplatta från Forsmark I 

(BWR). I figuren betecknar 2 tätplåten, 3 vertikal spännarmering, 4 horisontell spännarmering, 

7 slakarmering, 8 pelare som bär upp reaktorn, 11 stålprofiler som utgör rotstöd för svetsning 

av de plåtar som bildar tätskärmen mot bottenplattan. [20] 
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Figur 4.2 Visar en sektion genom Ringhalsverket III (PWR). I figuren är 1 tätplåten, 2 

den vertikala spännarmeringen, 3 det lastbärande betongskalet och 4 det inre 

missilskyddsskalet av betong. [20] 
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4 Resultat 
 

Arbetet med kärnkraft är väl utvecklat i alla tre länder som studerats i denna analys 

och de föreskrifter som respektive land har för att bedriva en så säker kärnkraft som 

möjligt är bra underbyggda. De stora säkerhetskrav som ställs på kärnkraften gör att 

förändringar av naturliga skäl sker mycket långsamt. De system och ordningar som 

finns i de olika länderna är mycket väl inarbetade och beprövade vilket innebär att det 

i flera fall inte blir så stora förändringar avseende organ och ansvar för 

kontrolluppgifter då föreskrifter uppdateras.  

 

Förutom alla händelser i världens anläggningar som ger avtryck i föreskrifterna finns 

det några saker som identifierats under detta arbete som håller på att utvecklas 

avseende kravbilden. Den svenska modellen avseende kontrollorganens uppgifter 

behandlas i den WENRA-rapport som tagits fram och ser ut att ha gett avtryck i de 

europeiska kärnkraftländerna. T.ex. nämner den finska myndigheten att 

kontrollorganet kommer att spela en större roll framöver. 

 

Sverige 

 

SSM har precis påbörjat sitt arbete med att omarbeta samt skriva nya föreskrifter som 

kommer att gälla både befintliga och nya reaktorer. Detta medför att de i dagsläget 

inte vill kommentera eller är redo att diskutera om hur kraven kommer att se ut 

framgent. I slutet av 2013 har de kommit länge i sitt arbete och kan då eventuellt börja 

svara på vissa frågor. För närvarande är det föreskrifterna från 2008 som gäller. 

 

Finland    

 

Finland ligger ett antal år före Sverige när det gäller ny kärnkraft då de redan är i gång 

med att bygga en reaktor i Olkiluoto. När finska strålsäkerhetscentralen skriver sina 

direktiv beaktas både befintliga reaktorer och krav för nya reaktorer och kärnkraftverk. 

Detta medförde att den nya reaktorn som byggs nu kommer att beröras av de 

befintliga direktiven eftersom strålsäkerhetscentralen inte hunnit fastställa de nya 

direktiven ännu.  

 

Några av de förändringar som kommer att ske är att kontrollorganen kommer att få 

mer ansvar i framtiden så att kontrollen i de lägre säkerhetsklasserna kommer att 

utföras av kontrollorganen. Strålsäkerhetscentralen kommer även att ta bort den lägsta 

säkerhetsklassen, klass 4, i de nya föreskrifterna. Detta kommer ju att underlätta vid 

framtida jämförelser då de flesta av länderna med kärnkraft i Europa men även USA 

har tre säkerhetsklasser.    

 

USA 

 

Även USA ligger några steg före Sverige då den amerikanska 

strålsäkerhetsmyndigheten har beviljat fyra licenser som ger tillståndshavarna rätt att 

uppföra och bedriva två reaktor vardera. Två stycken reaktorer får byggas vid 

anläggningen Vogtle och de två andra vid anläggningen V.C. Summer. 

 

Enligt NRC:s hemsida påbörjades 2006 ett arbete där alla befintliga föreskrifter gicks 

igenom men fokus låg på de föreskrifter som berör licensiering av nya reaktorer. Ett 
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år senare var den första analysen klar och man kom fram till att föreskrifterna var 

tillfredställande utan att någon granskning behövde göras. Arbetet med att gå igenom 

alla föreskrifter håller på fortfarande.    
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5 Diskussion 
 

Vid jämförelse mellan Sverige, Finland och USA ser man att det är ganska stor 

skillnad mellan respektive lands kontrollordning. Sverige har precis som Finland och 

USA en strålsäkerhetsmyndighet som har det högsta ansvaret och de som ger ut 

föreskrifter för kärnkraftsverksamheten. SSM har delegerat mycket av 

kontrolluppgifterna till ackrediterade kontrollorgan, kvalificeringsorgan och 

ackrediterade laboratorier. Sverige har också ackrediteringsorganet SWEDAC som 

sköter ackrediteringen för kontrollorgan och laboratorier verksamma inom området.  

 

I USA däremot styrs i princip allt från strålsäkerhetsmyndigheten NRC. Det är 

personal från NRC som gör alla kontroller. I Finland har finska 

strålsäkerhetscentralen, STUK, också det mesta av ansvaret vid kontroller men 

Finland har även kontrollorgan med begränsat ansvar. När STUK nu uppdaterar sina 

föreskrifter kommer mer ansvar delegeras till kontrollorganen. Finland har precis som 

Sverige ett ackrediteringsorgan, FINAS, som sköter ackrediteringen. I framtiden 

kommer STUK att ha större inflytande avseende ackrediteringen av de finska organen 

och laboratorierna. 

 

Det finns både för- och nackdelar med att allt ansvar ligger under en myndighet. I 

NRC:s fall kan de lätt reglera och förändra den egna strukturen samt snabbt reglera 

och utveckla sin kompetens i den riktning de anser nödvändig. Det kan däremot bli ett 

omfattande arbete och innebära höga kostnader för ett regulativt organ om de reglerar 

alla kontroller inom myndigheten. De måste hela tiden se till att ha spetskompetens 

inom alla områden. I Sverige där kontrollordningen är uppdelad i olika instanser har 

varje organ eller laboratorium sitt eget ansvarsområde och SSM blir därför inte 

beroende av förändringar på samma sätt som NRC. 

 

Sverige uppfyller redan många av WENRA:s mål för ett gemensamt harmoniserande 

system inom den europeiska kärnkraftsindustrin med bland annat kontrollorgan och 

ackreditering med tredjepartsställning. WENRA förespråkar även ett gemensamt 

erkännande av ackreditering i de fall där de nationella säkerhetssystemen är likartade. 

Detta skulle underlätta samarbetet mellan de olika länderna då ackrediteringen har 

samma status i alla länder. Finland har tagit fasta av att de flesta länder med kärnkraft 

i Europa har tre säkerhetsklasser och STUK har därför bestämt att ta bort en klass.  

 

Efter att ha analyserat WENRA:s benchmarkingstudie dras även slutsatsen att detta är 

ett viktigt arbete för att underlätta och bibehålla hög säkerhet i och med att 

kärnkraftleverantörerna jobbar internationellt och är mycket angelägan om att 

harmonisera krav i så stor utsträckning som möjligt. Även leverantörer av 

kontrolltjänster jobbar mer internationellt och behöver följa och ta till sig sådana 

studier för att kunna planera sitt arbete. 
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6 Slutsatser  
 

Detta arbete omfattar framförallt en kartläggning av kraven i Sverige, USA och 

Finland. En viktig studie i form av WENRA:s rapport om jämförelse mellan olika 

länders kravbild har även analyserats. De slutsatser som dras av detta arbete är: 

 

 Sverige ligger långt framme avseende kravbild för kontroll och provning i en 

internationell jämförelse. 

 Amerikanska krav används till stor del i de länder som jämförs och även i 

Sverige. 

 Lyft- och betongområdet identifieras som områden där kravbilden är under 

utveckling i Sverige. 

 Nationella krav skiljer sig åt och är mycket viktiga för de aktörer som är 

inblandade i projekt att förstå. Även processen skiljer sig åt i de olika länderna 

vilket bland annat är identifierat i de finska kärnkraftprojekten som innehållit 

en del förseningar bland annat beroende på detta. 

 En rad olika metoder finns för provning och kvalitetssäkring och dessa 

jämförs och kvalitetssäkras mot varandra i internationella jämförelseprojekt. 

En del av dessa metoder har analyserats. 

 Kontrollorgan har en viktig roll och kommer att ha en viktig roll framöver i de 

projekt som planeras i Sverige och Finland. 
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Bilaga 1 
 

Frågor till Ulla Arnehorn Zetterberg 

 

1. Beskriv kontrollorganets uppgifter vid tillverkning/installation av 

mekaniska komponenter 

 

2. Beskriv skillnaderna mellan tillverkning/installation vid en 

konventionell anläggning och en nukleär 

 

3. Vilka steg ser du som viktigast avseende: 

a) Kontrollorganets uppgifter 

b) Laboratoriets uppgifter 

c) Anläggningens interna kvalitetskontroll (QA/QC) 

 

4.  Vilka områden ser du behöver förändras om vi skulle bygga nya 

anläggningar? 

 

5. Hur ser det ut avseende kontrolluppgifter för betongkonstruktioner, 

armering, spännarmering på konventionella anläggningar och nukleära 

anläggningar? 

 

6. Kan du säga något om skillnader i andra länder, tex Finland? 

 

7. I vilken riktning tror du kraven kommer utvecklas framgent? 

 

8. Ser du områden där det finns saker som inte täcks av dagens föreskrifter 

om vi skulle bygga ny kärnkraft i Sverige? 

9. Hur dokumenterar ett kontrollorgan sin kontroll? 

 

10. Hur ser de där dokumenten ut? 

 

11. Vad händer om det kommer upp nya frågeställningar? 

 

12. Kan du förklara skillnaden mellan PSG/FSG? 

 

13. Tror du kontrollerna AL och AK gör kommer att förändras vid de nya 

anläggningarna? 

 

14. Vilka områden tror du det kommer att läggas ner vikt vid när nya 

anläggningar byggs (utöver betgong)? 

 

15. Tror du att det kommer att vara olika svårt att uppfylla de nya kraven? 
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Bilaga 2 
 

Frågor till Pekka Simpanen 

 

1. Beskriv kontrollorganets arbete under tillverkning och installation av 

mekaniska komponenter. 

 

2. Beskriv skillnaderna mellan tillverkning/installation vid en 

konventionell anläggning och en nukleär. 

 

3. Har det varit några avgörande förändringar (eller nya förändringar i 

 framtiden) när Finland bygger ut sin kärnkraft? 

 

4. Tror du att de nya YVL-föreskrifterna kommer att påverka arbetet för 

kontrollorganet eller kontrollordningen? 

 

5. Vad tror du kommer att vara de största utmaningarna för de 

ackrediterade laboratorierna? Tex organisationen eller kunskap? 

 

6. Vilka steg ser du som viktigast att lära sig från när ni har arbetat med 

den nya reaktorn (jämfört med arbetet med gamla reaktorer) avseende: 

a) Kontrollorganets uppgifter 

b) Laboratoriets uppgifter 

c) Anläggningens interna kvalitetskontroll (QA/QC)) 

 

7. Hur dokumenteras kontrollorganets arbete? 

 

8. Har det uppstått nya områden som är viktiga, tex betongkonstruktion, 

armering, spännarmerad betong eller något annat område?) 

 

9. Hur hanterar kontrollorganet nya frågeställningar? 

 

10. Hur hanterar kontrollorganet lyftanordningar avseende konstruktion- 

och tillverkningskontroll? 

 

11. Hur mycket är kontrollorganet involverat i kontrollen av komponenter 

och strukturer som är tillverkade utomlands (tex betong och svetsning)? 

Är det kontrollorganet eller STUK som gör kontrollerna? Vilken sorts 

kontroller görs och hur noggranna är de? Räcker det med att se ett 

certifikat? 

 

12. Ändras kontrollorganets roll beroende på vilken säkerhetsklass en 

komponent tillhör? 

 

13. Har förseningen av OL3-reaktorn orsakat några problem för 

kontrollorganet? 
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Bilaga 3 
 

Frågor till Kirsi Alm-Lytz 

 

1. Kan du förklara hur det regulativa arbetet fungerar i Finland med 

regulativt organ, ackrediterade kontrollorgan etc? 

 

2. Det finns många nya YVL-direktiv som inte är färdigställda ännu, är det 

någon speciell anledning till att de inte blev fastställda innan den nya 

OL3-reaktorn började byggas? 

 

3. Hur mycket var förberett/utvecklat innan OL3 började byggas? 

 

4. Har Finland följt något av IAEA:s och NRC:s direktiv? 

 

5. Studerade Finland USA:s  förberedande arbete för deras planerade 

reaktorbyggen? Om ja, har det varit till någon fördel för Finland? Vad 

lärde ni er? 

 

6. Kommer kontrollen bli annorlunda med den nya reaktorn? Om ja, vad 

kommer det bli för förändringar? 

 

7. Hur arbetar SSM och STUK angående föreskrifter, finns det något 

samarbete mellan SSM och STUK? 

 

8. I Sverige har SSM givit kontrollorganet större ansvar jämfört med 

kontrollorganet i Finland där STUK istället gör dessa uppgifter. 

Kommer det att bli någon förändring i framtiden, med mer ansvar åt 

kontrollorganet? 

 

9. Tillverkningen av den nya NPP har tagit längre tid än planerat, har det 

att göra med olika krav mellan franska och finska direktiv? Att Finland 

stödjer sig mer på PED och att Areva inte har känt till de finska kraven? 

 

10. Har Finland undersökt den tillverkning och svetsning etc som 

producerats utomlands? 

 

11. Hur besiktigade eller kvalitetsbedömde STUK/kontrollorganet arbetet 

med betongstrukturer (inneslutning och byggnader)? Skiljer sig denna 

process från när de andra reaktorerna byggdes? Vad är de huvudsakliga 

skillnaderna? 

 

12. Hur hanterar ni provning av svårprovade komponenter som tex tjocka 

rör som inte kan undersökas med ultraljud? Vilka krav finns på provning 

av nya rör och komponenter som ska användas i kärnkraftverket?  

 

13.  Kommer OFP-laboratoriernas arbete att förändras i framtiden när den 

nya reaktorn är i drift? 

 

 



49 

 

14. Hur har samarbetet varit mellan kontrollorganet och STUK under 

 konstruktionstiden av OL3? 

 

15. Har det använts några nya material till den nya reaktorn? Vad är 

fördelarna med dessa material? 

 

16. Vad har Finland lärt sig av byggandet av OL3-reaktorn? Kommer det att 

vara några förändringar när ni bygger OL4-reaktorn eller det nya 

kärnkraftverket i Pyhäjoki? 

 

17. Vem är ansvarig för uppköpet av en ny reaktortyp? Ska STUK licensiera 

reaktortypen? Vilken roll har kontrollorganet inom detta område? 

 

18. Har STUK gjort någon utredning om kontrollordningen och de olika 

ansvarsområdena för de olika organen som ingår i kontrollordningen nu 

när en ny reaktor är under uppbyggnad? 

 

19. Hur används PED och eurokoder inom kärnkraftsområdet i Finland? 

 

 

Frågor angående WENRA 

 

1. Tror du att det är möjligt att få ett harmoniserat system i Europa?

 Kommer det arbete WENRA bedriver att bidra till det? 

 

2. Har det varit något samarbete mellan WNERA-länderna/förändringar 

sedan riktlinjerna togs fram? 

 

3. På vilket sätt  har WENRA:s arbete förändrat/påverkat ert regulativa 

arbete? 

 

4. Hur ser Finland på WENRA:s arbete? Kommer det bli något ytterligare 

arbete (tex framtagande av fler riktlinjer, utökad undersökning)? 
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Bilaga 4 
 

Frågor till Carol Moyer 

 

1  Explain shortly how the nuclear inspection system is built up in the US, 

with regulatory body, inspection bodies, NDE laboratories etc? 

 

2 Will the expansion of the nuclear industry affect the regulatory work 

regarding the system for inspection? If yes, in what way? 

 

3 What is the cooperation like between NRC and the states that have NPPs, 

is each state independent or is everything controlled on a national level 

by NRC? 

 

4  Which steps are the most important to learn from when you have 

worked with the new reactor compared to the work with the old reactors 

regarding: 

a)  the work of the inspection body? 

b)  the work of the NDT laboratories? 

c) the internal quality control of the plant? 

 

5  Will the pre-service inspection be different for the new reactors 

compared to what it was like when the old reactors were built? Will the 

in-service inspection be different between the new and the old reactors? 

 

6  Describe the work of the inspection body during manufacturing and 

installation of mechanical components.  

 

7  Has the regulations of IAEA influenced the American regulations (or 

vice versa), do you think that the regulations of NRC have a higher 

safety standard than the regulations of IAEA? What are the differences, 

please explain shortly? 

 

8  Has NRC studied the work of any other country that is going to build or 

is currently building new reactors, such as Finland, France, or China 

(which is also building AP1000 reactors)? What did you learn from 

those studies? 

 

9  How has NRC taken the Fukushima accident into account regarding new 

reactors? 

 

10   Are there any new inspection areas to be harder regulated in 

consideration for the expansion of reactors, e.g.: 

a)  concrete construction, rebar, stress reinforced concrete? 

b)  lifting equipment (hoisting and transfer functions)?  

c) welding, weld issues? 

d)  any other area? 

 

11  Are there any new materials used for the new reactors? If yes, what are 

the benefits of these materials? 
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12 According to NRC's homepage, all the Regulatory Guides will be 

reviewed and revised. Focus has been on those most needed to support 

new, near-term reactor licensing activities. Has there been any major 

changes regarding licensing? Has any other regulation regarding new 

reactors been changed?  

 

 

 

 

 

 

 


