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Kärnämneskontrollens huvudmotiv 

• Att förhindra att kärnämnen avleds från den 

civila kärnbränsecykeln till den militära 

•  ”System  för  att  kontrollera  mängden  
kärnämne i en anläggning i syfte att förhindra 

olovlig  spridning.” (SR-Drift, s. 17) 



Varför uppmärksamma 

kärnämneskontroll? 

• Slutförvaret förmåga att uppfylla det 

internationella regelverket är av central 

betydelse för hela projektets trovärdighet 

• Tangerar frågor om monitorering under drift 

och efter förslutning 

• Aktualiserar frågan om dokumentation och 

kunskapsbevarande 

 



Kärnkraft – kärnvapen? 

• Avfallet från civil kärnkraft är tekniskt mycket svåromvandlat till 

vapenmaterial, men trots detta är det viktigt att försäkra sig om att 

inget material avleds för icke-fredliga ändamål 

• Men: Utökad kärnkraftsdrift (även från nya stater), Pu från nedrustning, 

oro för attentat av terrorgrupper, långtidsförvar av använt kärnbränsle 

och nya klimatmål mot global uppvärmning ökar alla behoven av 

kärnämneskontrollen. 

(Jmf: massförstörelsevapen kopplade till läkemedels- och kemiindustrin. 

Kan det komma att utvecklas safeguards här?) 
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IAEA:s ärnämneskontroll 

Fram till 1990-talet hade IAEA begränsat mandat att utöva 

kontroll inom NPT, endast deklarerade anläggningar fick 

inspekteras. IAEA fokuserade på verifiering av deklarerat 

material och deklarerade anläggningar. 

 

Upptäckten av Iraks kärnvapenprogram 1991 ledde till en 

omvärdering av IAEA:s verksamhet. Fokus även på att upptäcka 

odeklarerat material/aktiviteter, ökat informationsflöde om 

kärntekniska verksamheter samt förbättrade verfierande 

åtgärder (INFCIRC/540, Tilläggsprotokollet eller AP). 

 

Tilläggsprotokollet innebär att hela bränslecykeln skall redovisas 

(från gruva till slutförvar). Vidare ska samhällshistorien redovisas 

samt all relevant forskning. 



IAEA:s föreskrifter 

• Fundamental Safety Principles 

• Safety Requirements 

• Specific Safety Guides 

• Technical Reports 



EURATOM (1958) 

Euratom-fördraget med förtydliganden och 

rekommendationer innehåller långtgående 

specifikationer av åtgärder, tekniker och 

verifikationer av kärnämnen vid kärntekniska 

anläggningar i Europa. Till sitt förfogande har 

Euratom c. 160 inspektörer och deras aktivitet 

redovisas i årsrapporter. 

(Se t.ex. Report on the Implementation of 
Euratom Safeguards in 2014)   

 



Kärnämneskontroll och fysiskt skydd 

• . Med kärnämneskontroll menas att det nukleära 

material som förvaras eller används måste vara 

underställt ett juridiskt accepterat och väl 

fungerande system för verifikation av korrekthet 

och fullständighet.  

• Fysiskt skydd handlar om mer påtagliga åtgärder 

för att (1) förhindra obehörigt intrång och 

sabotage vid anläggning som kan leda till 

radiologiska skador och (2) förhindra obehörig 

befattning med kärnämnen som kan leda till 

spridning av kärnvapen  



Kärnämneskontrollens tre faser 

(1) under den pre-operativa fasen innan 

deponering,  

(2) under operativa fasen då det använda 

kärnbränslet deponeras  i slutförvaret och  

(3) under perioden efter förslutningen av 

förvaret.  



Den pre-operativa fasen 

• Technical report  2010 (NW-T-1.21) 

• Platsbeskrivning 

• !nspektioner och kontroller för att försäkra sig om 

att det inte finns oredovisade underjordiska 

utrymmen förberedda för utrustning som kan 

öppna kärnbränslekapslarna och upparbeta det 

använda kärnbränslet för vapenbruk (DIV, Design 

Information Verification)  

  



Den operativa fasen 

• Centralt:  ”Att  det  använda  bränslet  har  de  
förväntade egenskaperna och att materialet som 

skall vara på en viss plats vid en viss tidpunkt 

också  är  det”  (Anni  Fritzell  2007,  s.  11). 
• Inleds när det inkapslade kärnavfallet börjar 

levereras till slutförvarsanläggningen 

• C/S,  ”containment and surveillance”,  dvs.  
förseglingar och övervakningsutrustning. 

• Förhindrande av att kärnavfall återförs till ytan 

genom fläkttrummor och andra förbindelser. 



Den post-operativa fasen 

• Kontroll genom satellitövervakning, 

flygfotografering olika former av elektronisk 

utrustning som upplyser om förhållandena i 

förvaret  

• Viss motsättning mellan en linje som 

framhäver de passiva barriärernas funktion 

och en annan linje som framhäver aktiv 

kärnämneskontroll också efter förslutning.  



SSM:s föreskrifter 

• Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och 

allmänna råd om om kontroll av kärnämne 

m.m. (SSMFS 2008:3) 

• Anknyter till IAEA:s krav på 

anläggningsbeskrivning, kontrollsystem och 

inventarieförteckning 

• Framhävande av organisationens betydelse 

• Tyngdpunkten på kärnämneshantering vid 

kärnkraftverk 

 



Kärnämneskontroll i SKB:s ansökan 

• Kontroll av kärnbränsle inom KBS-3-systemet 
(2010). Bilaga till SR-Drift.  

• ”SKB  kommer i god tid innan driftstart av Clink 

…och  slutförvarsanläggningen  inlämna,  ”Basic  
Technical Characteristic”,  BTC  till  Euratom  och  
”Design  Information  Questionnaire”,  DIQ…” 

• DIV 

• Fastställande  av  KMP,  ”Key Measurment 

Points” 

 

 

 



Den post-operativa fasen 

• Viss osäkerhet om vad som krävs i den post-

operativa fasen. 

• SR-Site (s. 207): inga rättsliga krav på 

övervakning efter förslutning 

• Bäckblom &  Almén  (2004,  s.  8):  ”Med  hänsyn 

till att ansvaret för förvaret efter förslutning 

överförs till staten, är det då också nödvändigt 

att klarlägga ansvaret för att dessa 

observationer genomförs.”  



Krav på kompletteringar 

• Fortsatt diskussion om kärnämneskontroll i 

den post-operativa fasen (krav från 

Kärnavfallsrådet, Naturskyddsföreningen och 

MKG) 

• SKB:s svar (april 2013): ingen monitorering av 

slutförvaret men fortsatt kontroll enligt IAEA:s 

bestämmelser 



Avslutande reflektioner 

• Intrikata och detaljtyngda bestämmelser 

• Kärnämneskontroll utgör en inkörsport till 

nästan alla delar av slutförvarsfrågan och hela 

kärnbränslecykeln alltifrån utvinning av 

kärnbränsle till dess slutliga deponering. 

• Svår avvägning mellan öppenhet och säkerhet  


