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1 Bakgrund och allmänna förutsättningar 

1.1 Rapportens syfte och omfattning 
Den rapportstruktur som SKB använder sig av i planredovisningen bygger på tre 
rapporter. Dessa kan sägas till viss del ha olika målgrupper. Planredovisningen i sin 
helhet är en följd av lagstiftningen och har Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) som 
primär mottagare. Men det finns ett intresse för SKB:s verksamhet och kostnaderna för 
denna hos andra berörda parter likväl som hos många företag och institutioner med 
verksamhet inom det kärntekniska området, i Sverige såväl som utomlands. 

Planrapporten, även refererad till som huvudrapporten, ger en översiktlig beskrivning 
av det svenska finansieringssystemet och SKB:s anläggningar samt nedlagda och 
framtida kostnader. Planrapporten har en relativt stor spridning och ges ut även i en 
engelskspråkig version. Kostnaderna redovisas i rapporten på en summerad nivå, d v s 
utan fördelning på de olika tillståndshavarna. Två fall redovisas. Det ena med 
utgångspunkt från de planeringsförutsättningar som styr SKB:s verksamhet vilka i 
grunden bygger på kärnkraftsföretagens aktuella planering. Det andra fallet baserat på 
det fiktiva scenario som anges i regelverket och som ska ligga till grund för avgifter och 
säkerheter. Detta innebär en avgiftsgrundande reaktordrift om 40 år (dock minst sex års 
kvarvarande drifttid). 

Supplementet, d v s föreliggande dokument, är enbart inriktat på kostnadsunderlaget för 
att beräkna de avgifter och säkerheter som ska betalas eller ställas ut av de fyra 
tillståndshavarna Forsmarks Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag, Ringhals AB och 
Barsebäck Kraft AB. Supplementet beskriver således framtida kostnader som är 
avsedda att täckas genom medel ur de delar av Kärnavfallsfonden som är kopplade till 
dessa tillståndshavare. Syftet med dokumentet är att komplettera planrapporten med de 
mer detaljerade uppgifter som SSM behöver för sina beräkningar samt ge viss annan 
information som inte anses beröra en vidare läsekrets. Detta innebär även att 
skrivningen i supplementet i större grad förutsätter att läsaren har en ingående kunskap 
om finansieringssystemet och hanteringen kring detta.  

De kompletterande uppgifter som erhålls ur supplementet rör bland annat fördelningen 
av kostnaderna mellan de fyra berörda tillståndshavarna och fördelningen i tiden av 
dessa kostnader. Supplementet innehåller även en sammanställning och analys av 
skillnaderna gentemot den förra planredovisningen, Plan 2010. 

Underlagsrapporten, vilken utgörs av en pärm med ett för året aktuellt fliksystem, 
innehåller bakgrunds- och referensmaterial liksom olika beskrivningar som rör 
planprocessen så som SKB bedriver den. Det är viktigt att komma ihåg att underlags-
pärmen, till skillnad från planrapporten och supplementet, inte ingår i det material som 
enligt regelverket måste tillställas myndigheten vid en viss tidpunkt, vilken för 
Plan 2013 är den 7 januari 2014. Innehållet i underlagspärmen är i princip likställt med 
annat underlag som SSM kan komma att efterfråga oavsett tidpunkt under SSM:s 
handläggningsperiod. Det har dock utvecklats en praxis innebärande att det mest 
angelägna och kanske även det mest omedelbara behovet av underlagsmaterial 
sammanställs på detta sätt i en pärm och lämnas in tillsammans med de övriga två 
rapporterna. 

Uppdelningen av materialet i en del (supplementet) omfattande de detaljuppgifter som 
krävs för att SSM ska kunna beräkna avgifter och säkerheter och en annan del 



 6

(underlagsrapporten) avseende bakgrunds- och referensmaterial som underlag till SSM:s 
granskning av de inlämnade uppgifterna har i årets redovisning drivits något mer 
konsekvent än i Plan 2010. Mer om detta i avsnitt 1.2. Av supplementet framgår även de 
fördelningsprinciper som SSM behöver för att kunna fördela merkostnaderna på de fyra 
tillståndshavarna. 

Vissa uppgifter, som är att betrakta som konfidentiella eller på annat sätt bör behandlas 
enligt särskild ordning, tillställs SSM vid sidan av planredovisningen. Dessa är: 

 Uppgifter enligt finansieringsförordningen 3 § 5 angående den elenergi som 
respektive reaktorinnehavare planerar att producera de närmast kommande tre 
åren. Dessa uppgifter tillställs SSM i skrivelser direkt från reaktorinnehavarna. 

 Uppgifter enligt finansieringsförordningen 3 § 6 angående de kostnader som 
förväntas uppkomma under vart och ett av de kommande tre åren för behandling, 
mellanlagring och slutförvaring av använt kärnbränsle samt för mellanlagring 
och slutförvaring av radioaktivt avfall från nedmontering och rivning av 
reaktoranläggningarna. Dessa uppgifter tillställs SSM i särskild skrivelse från 
SKB. Uppgifterna är hämtade ur det löpande arbetet med verksamhetsplaner och 
budget inom SKB. 

 Uppgifter enligt finansieringsförordningen 3 § 6 angående de kostnader som 
förväntas uppkomma under vart och ett av de kommande tre åren för 
avställningsdrift, servicedrift och rivning av reaktoranläggningar. Dessa 
uppgifter tillställs SSM i skrivelser direkt från berörda tillståndshavare. (Berör i 
dagsläget enbart Barsebäck Kraft AB.)  

Det ska framhållas att kostnaderna som nämns i de två senare punktsatserna vad avser 
åren 2015 och 2016 även återkommer i kostnadstabellerna här i supplementet men med 
en viss distinktion. De kostnader som redovisas här utgör bland annat underlag till 
osäkerhetsanalysen. De påslag som faller ut av denna berör också dessa närliggande 
kostnader vilket innebär att referenser till Plan 2013, för de kommande tre åren, måste ta 
i beaktande att det relativt betydande påslag för oförutsett och risk som ingår i kalkylen 
och som redovisas på totalnivå rent sannolikhetsmässigt mycket väl kan komma att 
behöva utnyttjas även för åren 2015 och 2016. Likaså måste hänsyn tas till att den reala 
prisökningen, erhållen genom metoden EEF, också inkluderas i de belopp som ingår i 
planredovisningen. Konsekvenser av dessa justeringar, exempelvis påverkan på 
fondsaldot, kommer att föras vidare in i nästa planberäkning, Plan 2016, med den effekt 
det kan ha på avgiftsberäkningarna då.   

Uppgifterna enligt punktsatserna ovan tillsammans med de kostnader och övrigt 
underlag som redovisas i föreliggande rapport, exempelvis mängd restprodukter, anser 
SKB uppfyller de krav på redovisning från tillståndshavarnas sida som följer av 
finansieringslagen (2006:647) och finansieringsförordningen (2008:715). 

1.2 Erfarenhetsåterföring från Plan 2010 
1.2.1 SSM:s granskning och synpunkter i övrigt avseende Plan 2010 

SSM:s granskning av Plan 2010 och kommentarer i anslutning till denna återfinns i 
förslaget till avgifter och säkerheter (SSM 2011-153-22) där även hänvisningar finns till 
ett antal bakomliggande granskningsrapporter från extern expertis som av SSM 
uppdragits att yttra sig över SKB:s beräkningar. Under tiden fram till idag har även ett 
antal möten mellan SSM och SKB förevarit där olika frågeställningar kring planarbetet 
och planredovisningen avhandlats, vissa med överenskommelser som följd. 
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SKB har på ett systematiskt sätt gått igenom SSM:s synpunkter och utrett i vilken 
omfattning de bör få konsekvenser för Plan 2013. 

SSM:s synpunkter kan hänföras till fyra områden: 

 Planredovisningen 

 Kalkylen och kalkylresultatet exklusive EEF och osäkerhetspåslag 

 EEF 

 Osäkerhetsanalysen 

Vissa av de förändringar som SKB infört som en följd av SSM:s gransknings-
kommentarer tas upp inom respektive avsnitt nedan, exempelvis i kapitel 5 som 
avhandlar skillnader mot Plan 2010. Här följer en kortfattad sammanställning. 

Planredovisningen 

SSM har framfört två synpunkter på hur SKB redovisar planarbetet. 

SSM anser att analysen av kostnadsskillnaderna mellan aktuell planredovisning och 
föregående bör fördjupas. 

Åtgärd  SKB tillmötesgår SSM:s synpunkt. Kapitel 5 i innefattar en sådan analys, 
väsentligt utökad sedan Plan 2010. 

SSM anser att supplementet bör göras mer fristående från huvudrapporten genom att 
visst material som SKB behöver för sina beräkningar och som tidigare återfanns enbart i 
den senare tas med i båda rapporterna. 

Åtgärd  SKB ser över innehållet i supplementet och kompletterar med uppgifter som 
man bedömer att SSM behöver ha tillgång till för sina beräkningar. Bland 
annat införs tabeller rörande energiförbrukning och mängd restprodukter (se 
avsnitt 1.3). Allmän information om systemet bibehålls dock i 
huvudrapporten och den mesta information som SSM behöver för sin 
granskning av SKB:s arbete såsom bakgrundsmaterial, metodikbeskrivningar 
och referenskostnader införs i underlagspärmen. 

Kalkylen och kalkylresultatet exklusive EEF och osäkerhetspåslag 

SSM:s kommentarer är i huvudsak inriktade mot ett ifrågasättande av nivåerna i SKB:s 
kostnadsberäkningar med avseende på vissa av kalkylobjekten, där man menar att en 
underskattning torde föreligga. Framförallt rör detta avvecklingskostnader men även de 
framtida slutförvaren liksom den långsiktiga kostnadstrenden för Clab. 

Åtgärd  På avvecklingssidan har nya anläggningsspecifika studier färdigställts och 
kostnadsberäkningarna har uppdaterats baserat på detta nya underlag. Även 
övriga kalkyler har setts över och uppdaterats där det ansetts motiverat. 
Skillnaderna mot Plan 2010 redogörs för i kapitel 5. 

EEF  

När det gäller synen på den framtida reala prisutvecklingen stod SSM och SKB relativt 
långt ifrån varandra i Plan 2010, både vad avser hur olika historiska dataserier ska 
tillämpas och metoden för framskrivning. I utvecklingsarbetet inför Plan 2013 har 
SKB:s experter tagit SSM:s synpunkter under noga övervägande. En del synpunkter har 
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lett till förbättringar i metodiken medan SKB i andra avseenden står fast vid de 
antaganden som gjordes i Plan 2010, se vidare kapitel 5.  

SSM framförde kritik avseende de historiska dataserierna. Kritiken avsåg främst 
dokumentation av använt datamaterial samt sammanfogning av dataserier från olika 
källor. 

Åtgärd  En grundlig genomgång av de historiska dataserierna har gjorts, vilket lett till 
ökad spårbarhet och kvalitet av data samt även i ett fall ändring av aggregat. 
Avseende sammanfogning av olika dataserier, så har SKB:s experter 
analyserat om det finns strukturella brott i dataserierna. Strukturella brott har 
påvisats, men inte vid någon tidpunkt då byte av datakälla sker. SKB anser att 
därmed att fördelarna med långa dataserier överväger nackdelarna.  

SKB har tillämpat en linjär trendframskrivning, vilket SSM har ifrågasatt och påpekat 
att exponentiella framskrivningar är vanligast i ekonomiska sammanhang. 

Åtgärd SKB:s experter har genomfört statistiska tester för att undersöka om en linjär 
eller en exponentiell trendframskrivning är att föredra. Testerna stöder den 
linjära trendframskrivningen och SKB står därför fast vid denna.   

SKB står i princip fast vid de slutsatser som understöds av den expertis som SKB 
anlitar. Dock har vissa smärre justeringar av metodiken gjorts som en följd av de 
diskussioner som förevarit med SSM, se vidare kapitel 5.  

Osäkerhetsanalysen 

SSM har i sina granskningskommentarer utryckt ett förtroende för ”den successiva 
principen” som ett användbart verktyg för att få grepp om osäkerheterna i kalkylen men 
har synpunkter på SKB:s tillämpning. Många av dessa synpunkter rör sådant som 
rutinmässigt sker såsom översyn av fasta förutsättningar och osäkerheter att beakta 
liksom analysgruppens sammansättning och arbete. Här har SKB fortsatt sitt 
utvecklingsarbete på samma sätt som tidigare med SSM:s kommentarer som ett 
värdefullt stöd. 

Vissa specifika frågeställningar har tagits upp av SSM. 

SSM kräver allmänt en betydligt mer ingående beskrivning och motivering av de 
ställningstaganden som görs avseende fasta förutsättningar, val av osäkerheter att beakta 
och analysgruppens värderingar av dessa. Även analysgruppens sammansättning och 
arbetsmetoder ingår i detta. 

Åtgärd  SKB har i årets redovisning utvecklat detta och i underlagspärmen har en 
särskild del avsatts för en sammanhållen beskrivning av osäkerhetsanalysen 
alla ingående element. Samtidigt har då informationen rörande osäkerheterna 
skurits ner i framförallt huvudrapporten. 

En fråga som har varit föremål för diskussioner mellan SSM och SKB under lång tid har 
varit frågan om avgiftsunderlaget ska baseras på medianvärdet eller medelvärdet. 
Medianvärdet utgjorde praxis under lång tid men i sitt senaste avgiftsförslag har SSM 
tillämpat medelvärdet, bland annat med hänvisning till skrivningen i förordningen. 

Åtgärd  SKB väljer att avsluta denna diskussion och i årets redovisning tillämpa 
medelvärdet eftersom det bedöms troligt att detta kommer att ligga till grund 
för SSM förslag till avgifter. SKB vidhåller sin åsikt i frågan, nämligen att 
medianvärdet är ett rimligare val under de speciella omständigheter som råder 



 9

och har inte avhänt sig rätten att hävda detta i andra sammanhang, till 
exempel i samband med översyn av regelverket. 

SKB tillämpar en metod där vissa osäkerheter undantas vid beräkningen av avgifts-
underlaget men medtas vid framtagandet av kompletteringsbeloppet. Metodiken 
benämns kategorisering av osäkerheter vilka anges med kategori 1 respektive 
kategori 2. SSM avvisar denna hantering i sina kommentarer och menar att en 
probabilistisk kalkyl per definition bör innefatta alla osäkerheter samlat. 

Åtgärd  SKB tillmötesgår inte SSM på detta område. Det finns, enligt SKB:s mening, 
fortfarande goda skäl för tillämpningen med kategorisering. Även om 
införandet av principen en gång i tiden byggde på mer eller mindre 
pragmatiska skäl så har tillämpningen i dagsläget visst stöd i förordningen där 
SKB:s tolkning är att kompletteringsbeloppet ska avse händelser åtskilda från 
de som berör grundkostnaden. 

SSM har även framfört synpunkter på att det så kallade troliga värdet i den successiva 
kalkylen i SKB:s tillämpning utgörs av kalkylvärdet i ”kalkyl 40 (real)”. Detta till 
skillnad från den klassiska successiva principen där analysgruppen ansätter det troliga 
värdet genom sin bedömning av objektet ifråga. 

Åtgärd  SKB är medveten om detta avsteg från den klassiska metodiken men av 
praktiska skäl kan inte analysgruppen åläggas att göra en sådan bedömning. 
Objekten representerar var för sig en alltför stor kostnad och är ofta av alltför 
komplex teknisk natur för att det ska vara möjligt för en person utan särskild 
kompetens att uttrycka en åsikt om vad som är en trolig kostnad. Istället 
bedömer analysgruppens medlemmar trovärdigheten i den kalkyl som 
föreläggs dem i termer av optimism eller pessimism hos kalkylerare, detta 
som en generell osäkerhet. Samtidigt har i år särskild vikt lagts vid att 
bedöma ”mognadsgraden” hos de olika kalkylobjekten d v s hur nära ett 
slutligt utförande man befinner sig. Denna bedömning har haft en viss 
betydelse för omfattningen av de så kallade objektsvariationerna. SKB står 
alltså fast vid metoden att i första hand utnyttja kalkylvärdet i kalkyl 40 (real) 
som det troliga värdet.  

Avslutningsvis ska nämnas att SKB sedan föregående planarbete genomfört en egen 
översyn av metodiken med hjälp av utomstående expertis. De synpunkter som där 
framkom gav inte anledning till några principiella förändringar i årets arbete. En allmän 
synpunkt om behov av förenklingar och minskning av antalet variabler att hantera har 
SKB tagit till sig. I mån av signifikant betydelse berörs detta i kapitel 5. Annars 
återfinns detta i den samlade beskrivningen av osäkerhetsanalysen i underlagsrapporten. 
Arbetsformerna för analysgruppen har också varit uppe till diskussion. Bland annat har 
gruppen själv diskuterat detta under de sessioner som förevarit inför Plan 2013. 
Diskussionen har medfört ett antal mindre förändringar. 

1.2.2 Sammanfattning av de redovisningsmässiga förändringarna 

Följande är en sammanfattning av de viktigaste redovisningsmässiga förändringarna i de 
tre rapporterna som ingår i planredovisningen. 

Huvudrapporten 

Endast smärre förändringar i dispositionen av materialet har gjorts. Den enda 
principiella förändringen av innehållet är att beskrivningen av de osäkerheter som 
beaktats i den successiva kalkylen skurits ner betydligt. Detta beroende på att 
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osäkerhetsanalysen nu hanteras som ett sammanhållet block ingående i 
underlagspärmen. 

Supplementet (föreliggande rapport) 

Material som är att betrakta som underlag till det siffermaterial som SKB redovisar har 
nu mer konsekvent flyttats över till underlagsrapporten. Detta berör särskilt EEF och 
osäkerhetsanalysen men även historik rörande elproduktionen. 

Genomgången av de allmänna förutsättningarna har nu kompletterats med tabeller över 
den framtida energiproduktion och den mängd restprodukter som legat till grund för 
kalkylerna, avsnitt 1.3. 

Avsnittet om begreppsförklaringar har inte tagits bort men getts en mindre framträdande 
plats i bilagedelen. 

Underlagsrapporten (pärm med flikregister) 

Dispositionen av pärmen med sitt fliksystem har gjorts om i första hand för att medge 
en sammanhållen beskrivning av osäkerhetsanalysen och EEF.  

1.3 Elproduktion och mängd restprodukter 
Tabellerna i detta avsnitt är i princip desamma som återfinns i huvudrapporten. 
Tabell 1-1 visar historiska data rörande den totala elproduktionen och den 
genomsnittliga utnyttjningsfaktorn till och med år 2013 (de sista månaderna för 2013 
utgör en prognos). 

Tabell 1-2 utgör en summering av reaktorernas historiska driftdata samt antaganden om 
framtida elproduktion och mängd använt kärnbränsle. Mängden bränsle anges som ton 
uran. Tabellen avser det driftscenario för reaktorerna som stipuleras i finansierings-
förordningen, d v s 40 år. För Plan 2013 innebär villkoret om minst sex års kvarvarande 
drift att samtliga reaktorer antas drivas minst till och med 2020. För några av 
reaktorerna innebär detta drift utöver 40 år: 

 Forsmark 1 – 40,1 år 

 Oskarshamn 1 – 48,9 år 

 Oskarshamn 2 – 46,1 år 

 Ringhals 1 – 45,0 år 

 Ringhals 2 – 45,7 år 

I figur 1-1 illustreras schematiskt per reaktor de tidpunkter då driften permanent antas 
upphöra. För jämförelsens skull visas även fallet i referensscenariot d v s reaktordrift i 
enlighet med kärnkraftsföretagens nuvarande planering. 
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Figur 1-1. Schematisk bild över reaktorernas avställningstidpunkter som underlag för 
Plan 2013. 

I och med att avgiftsinbetalningarna normalt baseras på producerad el (öre/kWh) bör det 
råda en samstämmighet mellan den elproduktion som utgör underlag för kostnads-
beräkningarna (utförs av SKB) och den elproduktion som ingår i beräkningarna av 
avgifter (utförs av SSM). I praktiken har det visat sig att den senare vanligtvis brukar 
vara något lägre. De kostnader som SKB redovisar är därmed något högre än vad som 
skulle varit fallet om SSM:s prognos med åtföljande mindre mängd använt kärnbränsle 
tillämpats. Av denna anledning har SKB under avsnitt 2.3 inkluderat ett antal diagram, 
ett för varje reaktorinnehavare, ur vilka ett belopp kan erhållas som ger den 
kostnadsminskning, totalt sett, som bör följa av en anpassning till SSM:s antaganden 
om framtida elproduktionen. Diagrammen är upprättade för olika kalkylräntor. 

Antalet kopparkapslar som mängden använt kärnbränsle enligt tabell 1-2 ger upphov till 
framgår av tabell 1-3. I tabellen anges även de volymer av annat radioaktivt avfall som 
måste beredas plats för i de olika slutförvaren. Volymerna avser de behållare med 
radioaktivt avfall som är färdiga för slutförvaring. Tabellen innefattar inte de 
avfallsmängder som läggs i de deponier för mycket lågaktivt kärnavfall som finns på 
kraftverksområdena. 
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Tabell 1-1. Energiproduktion och genomsnittliga utnyttjningsfaktorer för de 

senaste tio åren (TWh)  

 

 

Tabell 1-2. Drifttider, elproduktion och mängder använt kärnbränsle 

 

 

År Energi- UtnyttjningAnmärkning
produktion faktor %

2004 75,2 92
2005 69,6 87 Barsebäck 2 ställdes av 2005-05-31.
2006 65,0 83
2007 64,3 82
2008 61,3 78
2009 50,0 63
2010 55,7 71
2011 58,1 74
2012 63,8 81
2013 63,2 80

Start kommersiell drift Termisk effekt/ Bränsle Drifttid

nettoeffekt till och medelvärde till och enligt fin.- Drift till Energi Använt

med 2013 från och med 2013 lagen och med produktion bränsle

med 2014

MW TWh TWh/år ton uran år TWh ton uran

F1 (BWR) 1980-12-10 2 928 / 984 228 7,5 823 40,1 2020-12-31 282 984

F2 1) (BWR) 1981-07-07 2 928 / 990 222 7,5 803 40,0 2021-07-06 282 984

F3 (BWR) 1985-08-22 3 300 / 1 170 244 8,8 817 40,0 2025-08-21 347 1 097

O1 (BWR) 1972-02-06 1 375 / 473 100 3,5 371 48,9 2020-12-31 124 441

O2 (BWR) 1974-12-15 1 800 / 638 154 6,4 533 46,1 2020-12-31 199 645

O3 (BWR) 1985-08-15 3 900 / 1 400 226 11,2 766 40,0 2025-08-14 356 1 131

R1 (BWR) 1976-01-01 2 540 / 855 181 6,4 671 45,0 2020-12-31 225 805

R2 (PWR) 1975-05-01 2 652 / 866 194 6,3 595 45,7 2020-12-31 239 723

R3 (PWR) 1981-09-09 3 135 / 1 051 205 8,2 655 40,0 2021-09-08 267 824

R4 (PWR) 1983-11-21 2 775 / 935 196 7,3 620 40,0 2023-11-20 269 824

B1 (BWR) 1975-07-01 1 800 / 600 93 - 423 1999-11-30 93 423

B2 (BWR) 1977-07-01 1 800 / 600 108 - 442 2005-05-31 108 442

BWR totalt 22 371 / 7 710 1 556 51 5 649 2 017 6 953

PWR totalt 8 562 / 2 852 595 22 1 871 775 2 372

Samtliga totalt 30 933 / 10 562 2 152 73 7 520 2 792 9 325

1) Forsmark 2 har sedan hösten 2012 tillstånd för provdrift till högst 3253 MW termisk effekt vilket motsvarar 1120 MW elektrisk nettoeffekt.

Den högre effekten har effektuerats våren 2013. Plan 2013 bygger på en tidigare gjord prognos för F2. 

Totalt för grundkostnadEnergiproduktion
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Tabell 1-3. Inkapslat kärnbränsle och radioaktivt avfall att deponera 

 

 

1.4 Kalkylen ”kalkyl 40 (real)” – en beskrivning 
Kostnadsuppgifterna i supplementet grundas på en kalkyl som går under arbetsnamnet 
kalkyl 40 (real). Beteckningen ”40” syftar på den begränsning av reaktordriften till 40 år 
vid beräkning av avgiftsunderlaget som stipuleras i regelverket. Beteckningen ”(real)” 
indikerar att kostnadsuppgifterna inkluderar effekten av framtida reala prisförändringar, 
d v s prisförändringar utöver KPI. Dessa prisförändringar hanteras inom EEF (externa 
ekonomiska faktorer), se vidare avsnitt 1.5. 

Kalkyl 40 (real) är en av flera kalkyler som SKB sammanställer för olika syften. En kort 
repetition av den beskrivning som återfinns i huvudrapporten görs nedan. 

Centralt för SKB:s kalkylarbete är en grundläggande kalkyl som avser den så kallade 
referenskostnaden. Den bygger på ett scenario med drift av reaktorerna i 50 alternativt 
60 år vilket härrör från kärnkraftsföretagens aktuella planering. Detta ger i sin tur den så 
kallade referensutformningen av de system SKB ansvarar för. Referensutformningen 
med tillhörande kostnader redovisas i huvudrapporten men vissa kompletterande 
detaljer återfinns även i underlagsrapporten. Kalkyl 40 (real) tas fram baserat på denna 
referenskalkyl genom en nedskalning med utgångspunkt från den minskning i mängden 
restprodukter som blir följden av den kortare drifttiden vid kärnkraftverken.  

Figur 1-2 avser att visa sambandet mellan de kalkyler som tas fram. De gröna rutorna 
markerar de kalkyler som redovisas i supplementet. De gula rutorna representerar de 
påslag som görs för oförutsett och risk. Dessa påslag faller ut av den osäkerhetsanalys 
som görs baserad på metoden successiv kalkyl. För en detaljerad beskrivning av den 
successiva kalkylen hänvisas till underlagspärmen. 

Slutförvar Fördelning på respektive kärnkraftverk
enligt förordning 3 § b

F
o
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m
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k
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ar
sh
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n

R
in

g
h
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s

B
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se
b

äc
k

Använt BWR-bränsle Antalet kapslar

Använt PWR-bränsle 4 560 kapslar Kärnbränsleförvaret 1 445 1 040 1 663  413

Övrigt använt bränsle

(MOX, Ågesta, Studsvik)

Driftavfall från 44 200 m3 SFR

kärnkraftverken

Rivningsavfall från 73 300 m3 SFR 21 550 19 571 16 273 15 906

kärnkraftverken

Drift- och rivningsavfall från kärn- 3 700 m3 SFL 1 088  988  821  803

kraftverken (härdnära komponenter)

Driftavfall från Clab och 2 500 m3 SFR
inkapslingsanläggningen

Rivningsavfall från Clab och 400 m3 SFR

inkapslingsanläggningen

Driftavfall från SVAFO och Studsvik 11 500 m3 SFR

Rivningsavfall från SVAFO och Studsvik 13 000 m3 SFR

Avfall från SVAFO och Studsvik 11 800 m3 SFL

Totalt kortlivat radioaktivt avfall 144 900 m3 SFR

Totalt långlivat radioaktivt avfall 15 500 m3 SFL

Mängd att
slutförvara



 14

Kalkylen ”kalkyl dec 2014 (real)” enligt figur 1-2 utgör underlag för den delen av 
finansieringsbeloppet som det åligger SKB att redovisa, se kapitel 3. Denna kalkyl 
erhålls ur kalkyl 40 (real) genom att den mängd använt kärnbränsle som reaktorerna 
ännu ej laddats med (per 2014-12-31) lyfts ur kalkylunderlaget med åtföljande effekt på 
kostnaden. Osäkerhetspåslaget, procentuellt uttryckt, behålls oförändrat från 
kalkyl 40 (real). 

 

Figur 1-2. Kalkyler som redovisas i supplementet  

1.5 Externa ekonomiska faktorer – EEF 
Metoden enligt EEF för att hantera förväntade framtida relativa reala prisförändringar 
för olika kostnadsslag har i plansammanhang tillämpats sedan Plan 2007 och får vid det 
här laget anses väl inarbetad i modellen. Metoden beskrivs på en översiktlig nivå i 
huvudrapporten och mera i detalj i underlagsrapporten där även resultatet av 
analysarbetet i form av ett antal trendlinjer presenteras. 

De trendlinjer som tas fram inom EEF används i två sammanhang. Det ena och mest 
uppenbara är att med utgångspunkt från prisnivån januari 2013 justera de framtida 
kostnaderna år för år (från och med 2015) med hänsyn till den antagna reala 
prisutvecklingen inom vissa områden. Områdena har valts ut inom metodiken för EEF 
såsom varande representativa för den aktuella kostnadsmassan, exempelvis 
arbetskostnader, vissa insatsmaterial och energi. 

Det andra användningsområdet för trendlinjerna är att de, adderat med KPI, ger det 
underlag som behövs för att räkna upp prisnivån i äldre kalkyler till den som gäller 
allmänt för planredovisningen, d v s januari 2013. Med äldre kalkyler menas sådana 
delkalkyler rörande referenskostnaden som har upprättats vid andra tidpunkter än under 
beräkningsåret för Plan 2013 och som därför är gjorda och redovisade i äldre prisnivåer. 
Många delkalkyler faller inom denna kategori. De som är upprättade i prisnivå januari 
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2013 är i första hand de som avser pågående verksamhet och som hanteras inom SKB:s 
arbete med budget- och verksamhetsplanering. 

Den totala effekten av EEF anges här som summan av de två rutiner som beskrevs ovan. 
För exempelvis kalkyl 40 (real) uppgår detta påslag till cirka 2 300 miljoner kronor eller 
2,9 % (odiskonterat belopp). Till skillnad från osäkerhetspåslaget, som beskrivs i nästa 
avsnitt, kan påslaget från EEF inarbetas i de årsfördelade kostnaderna vilket är gjort i 
kostnadstabellerna i kapitel 2 och 3. 

1.6 Osäkerhetsanalysen och räntans betydelse i denna 
Osäkerhetsanalysen, som är central inom planarbetet alltsedan systemet med säkerheter 
infördes, bedrivs enligt ”den successiva principen”. Metoden är kortfattat beskriven i 
huvudrapporten men i underlagsrapporten finns en sammanhållen och mycket detaljerad 
beskrivning av metoden, dess genomförande samt resultatet av analysen. 

Två egenheter bör beaktas vid appliceringen av osäkerhetspåslaget. Den ena är att 
osäkerhetspåslaget inte låter sig kopplas till ett visst kassaflöde. Detta är en följd av att 
det är en probabilistisk metod som används i framtagandet av beloppet. Tidpunkten för 
utfallet av en möjlig fördyring alternativt kostnadsminskning är en osäkerhet i sig 
liksom själva beloppet. Av denna anledning redovisas osäkerhetspåslaget separat i 
kostnadstabellerna i kapitel 2 och 3. Avsikten är att detta totala osäkerhetspåslag ska 
kunna införas i avgiftsberäkningen utan att först fördelas över tiden. Detta förfarande 
kräver emellertid att kalkylräntan beaktas separat vilket leder till den andra egenheten 
hos detta påslag. 

Den andra egenheten är att osäkerhetspåslagets relativa storlek påverkas vid 
nuvärdesberäkning beroende på vilken kalkylränta som används. Med relativ storlek 
menas här osäkerhetsbeloppet uttryckt som procent av kalkylen i sin helhet. Att denna 
förändras sammanhänger med att den kostnadsmässiga effekten av omfattande 
avvikelser från det valda scenariot, om de infaller långt fram i tiden, väsentligt 
förminskas vid ansättandet en positiv realränta. Ju högre ränta desto större minskning. 
Närliggande händelser påverkas inte i lika hög grad. Till detta kommer att större 
tidsplaneförändringar även kan påverka kalkylunderlaget rent systemmässigt bland 
annat beroende på kärnbränslets avklingning.  

Detta ränteberoende gör att de belopp som redovisas i kostnadstablåerna och som avser 
odiskonterade belopp är mer av en illustration än av praktiskt värde i 
avgiftsberäkningen. De korrekta värdena måste istället utläsas ur de diagram som är 
införda i anslutning till kostnadstabellerna och som ger påslaget som en funktion av 
vald diskonteringsränta. Dessa diagram är också redovisade i tabellform i bilagorna 1 
och 2.  

1.7 Övergripande tidsplaner 
1.7.1 År belastade med kostnader  

Figur 1-5 ger en överblick av kostnadernas fördelning i tiden. Markeringarna i 
tidsplanen återger år där kostnader finns inlagda i kalkylen. Av markeringarna kan man 
inte utläsa beloppens storlek men detaljer kring detta återfinns i underlagsrapporten.  

1.7.2 Tidsplan för avveckling av reaktoranläggningarna 

Avveckling av en reaktoranläggning omfattar ett flertal aktiviteter för att uppnå en 
friklassad anläggning såsom inledande förberedelser, avställnings- och servicedrift samt 
nedmontering och rivning. Därefter slutförs den konventionella rivningen och marken 
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återställs med målet att ny elproduktion eller annan industriell verksamhet ska etableras 
på platsen. 

Figur 1-3 visar en mer detaljerad tidsplan av avvecklingsförloppet. Nedan följer en 
beskrivning som bland annat refererar till de färgkoder som används i figuren. 

a. (ofylld röd) Driften av reaktorn pågår fram till en viss tidpunkt, se figur 1-1.  

b. (fylld röd) Efter stängningen vidtar avställningsdrift, som i kalkylen antas vara 
en period på ett år då allt bränsle transporteras bort för förvaring i Clab. 

c. (gul) Vid behov vidtar därefter en uppehållande drift vid anläggningen fram till 
att nedmontering och rivning påbörjas. Denna benämns servicedrift. I dagsläget 
berörs enbart Oskarshamn 1, Barsebäck 1 och Barsebäck 2. Orsaken till att en 
sådan drift kan komma att aktualiseras kan vara att stängningen av en annan 
reaktor och borttransporten av det kärnbränsle som finns där måstes inväntas 
innan rivningen kan påbörjas.  

d. (brun) Innan slutgiltig avställning påbörjas förberedelser. Detta är konkreta 
åtgärder som planering och förberedande åtgärder för att avvecklingen ska 
kunna genomföras på ett säkert och effektivt sätt. Bland annat handlar det om 
införskaffande och etablering av lyft- och transportutrustning, särskild 
ventilation samt avfallshanteringsstationer. I kalkylen antas att rivnings-
förberedelserna omfattar 2-5 år. För Barsebäck gäller speciella förutsättningar. 

e. (blå) Nedmontering, rivning och återställning. Tipsplanerna för dessa aktiviteter 
är anpassade efter varje reaktoranläggning och plats. Tiden varierar mellan 4,5 
och 7 år. Radioaktivt rivningsavfall förpackas och transporteras till SFR eller till 
förvaret för långlivat avfall, SFL (eventuellt föregånget av en mellanlagring). I 
ett visst skede kommer anläggningen att friklassas varefter rivningen och 
återställningen blir av konventionell typ. För Forsmark, Oskarshamn och 
Ringhals undantas schablonmässigt 10 % av kostnaden för den konventionella 
byggrivningen. Detta anses motsvara besparingen av att inte riva sekundära 
byggnader (reaktor- och turbinbyggnaderna rivs inom ramen för de kostnader 
som täcks av Kärnavfallsfonden). För Barsebäcks del inkluderas dock 
kostnaderna för den konventionella byggrivningen fullt ut. 

Beträffande drifttiden för respektive reaktor som underlag för att bestämma när i tiden 
kostnaderna för avveckling och rivning kan förväntas infalla så bestäms den av kraft-
företagens aktuella planering. Detta ska inte förväxlas med den drifttid som enligt 
förordningen ska ligga till grund för fonduppbyggnaden. I det senare fallet ska drifttiden 
återspegla den tid under vilken en framräknad kostnad (återstående grundkostnad plus 
merkostnad) ska slås ut som en avgift på löpande energiproduktion. Denna drifttid är i 
förordningen satt till totalt 40 år (eller minst sex år) vilket också bestämmer de bränsle- 
och avfallsmängder som ska ingå i detta kostnadsunderlag. 

Det avvecklingsskede som redovisas i figur 1-3 ligger till grund för osäkerhetsanalysen,  
den ”successiva kalkylen”, där avvikelser från denna tidsplan beaktas, både senare- och 
tidigareläggningar. 
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Figur 1-3. Tidsplan för avveckling av reaktoranläggningarna som underlag för 
kalkylen 

1.8 Fördelning av kostnader mellan intressenter 
1.8.1 Kostnader för SKB:s verksamhet som inte fondfinansieras 

Kalkyl 40 (real) avser enbart kostnader som ska täckas av medel ur den del av 
kärnavfallsfonden som är kopplad till kärnkraftsföretagen. SKB:s verksamhet rör 
emellertid hantering av radioaktivt avfall inom ett vidare område. Slutförvaring av 
driftavfall från kärnkraftverken är den större delen av detta men även hantering av 
nuvarande och framtida avfall från externa intressenter såsom SVAFO och Studsvik. Ett 
första steg i fördelningen av kostnader är således att avskilja kostnaderna för dessa ej 
fondfinansierade aktiviteter. 

När detta är gjort fördelas resterande kostnader på de fyra kärnkraftsföretagen. 
Fördelningen sker i enlighet med två civilrättsliga avtal – konsortialavtalet (för en 
mindre del) samt intressentavtalet. Avtalen beskrivs nedan. Framförallt intressentavtalet 
är föremål för en mer eller mindre kontinuerlig översyn och omförhandlas med vissa 
intervall för att vara i linje med driften av kärnkraftverken och utvecklingen av SKB:s 
verksamhet.  

Figur 1-4 visar schematiskt hur fördelningen sker i dessa två steg. Fördelningarna i 
figuren är ungefär skalriktigt återgivna. Av detta framgår att de kostnader som faller 
utanför finansieringslagen relativt sett är små 
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Figur 1-4. Illustration av fördelningen av kostnader i ett första steg mellan vad som ska 
fondfinansieras och vad som ska betalas på annat sätt och i ett andra steg mellan 
tillståndshavarna av den del som ska fondfinansieras 

Omhändertagande av radioaktivt driftavfall från reaktoranläggningarna bekostas direkt 
av SKB:s delägare. Detta berör i huvudsak det nuvarande slutförvaret för denna typ av 
avfall, SFR vid Forsmark, samt tillhörande transporter av avfallskollin. Genom att en 
del av SKB:s verksamhet på detta sätt bekostas vid sidan av Kärnavfallsfonden görs 
även en motsvarande fördelning av vissa SKB-gemensamma kostnader, se tabell 1-4. 
En procentuell andel av dessa betalas direkt av delägarna. Denna princip antas gälla så 
länge som reaktorer antas vara i drift plus ytterligare två år d v s den tid som det bedöms 
ta innan driftavfallet är slutligt omhändertaget. 

Det radioaktiva avfall från andra intressenter som i dagsläget ingår i underlaget för 
SKB:s framtida verksamhet utgörs av såväl kort- som långlivat drift- och rivningsavfall 
från SVAFO1 och Studsvik. Härvid gäller att kostnader för det kortlivade driftavfall 
som ska förvaras i SFR undantas på samma sätt som för övrigt avfall som ska förvaras i 
det nuvarande SFR. Det långlivade avfallet kommer att dela utrymme med långlivat 
avfall från rivningen av reaktoranläggningarna. En procentuell avräkning baserad på 
uppskattade avfallsvolymer görs i kalkylunderlaget. 

I tabell 1-4 finns de anläggningar redovisade som berörs av uppdelningen och den 
procentuella fördelningen mellan kostnader som ska täckas av tillståndshavarnas fond-
andelar respektive på annat sätt. Siffrorna återger de antaganden som legat till grund för 
framtagandet av kalkyl 40 (real). 

                                                 

1 De fåtal kapslar som innehåller använt bränsle inom ramen för SVAFO:s ansvarsområde ingår i 
omhändertagandet men eftersom referensscenariot inte är baserat på en exakt avstämning av antal kapslar 
utan en avrundad siffra så behöver inte dessa beaktas här. 

Forsmark

Oskarshamn

Ringhals

Barsebäck

Avgår kostnader som betalas direkt.
Huvudsakligen:

- SFR (kostnader för driftavfall)

- Den andel av den totala kostnaden
för transportsystemet som avser 
driftavfall (ca 7%)

- Tillhörande administrativa 
kostnader (ca 5% av SKB centralt)

Avgår kostnader som betalas av 
andra än delägarna.
Huvudsakligen:

- Utrymme i SFR och SFL
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Tabell 1-4. Andelen framtida kostnader för SKB:s verksamhet och för rivning av 
reaktoranläggningar som täcks vid sidan av tillståndshavarnas fondandelar  

 

1.8.2 Avtal mellan SKB:s delägare om fördelning av kostnader 

I och med att SKB är ett företag som ägs gemensamt av Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft 
Sverige AB, OKG Aktiebolag och Forsmark Kraftgrupp Aktiebolag (SKB:s delägare) 
och bedriver sin verksamhet på uppdrag av dessa måste alla utgifter som SKB har 
fördelas mellan dessa enligt avtalade regler. Sådana regler är idag fastlagda i två 
civilrättsliga avtal. Det ena, benämnt konsortialavtalet är i detta sammanhang av 
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Förklaringar

SKB gemensamt
Finans- och affärsstöd 2015-2027 8% - 8% Reaktorer i drift plus två år

2028- 0% - 0%

Säkerhet, kvalitet och miljö 2015-2027 8% - 8%
2028- 0% - 0%

Kommunikation - - -

Fud - - -

Transporter investering Se förklaringar Beror av användningsområdet för respektive
investering.

Transporter drift 2015-2022 25% - 25% Transporter av driftavfall till SFR undantas.
2023-2027 15% - 15% Andelen transporter till de olika mottagande
2028- 0% - 0% anläggningarna bestämmer andelen från tid till annan.

Bränsle
Clab - - -

Kapseltillverkning - - -

Inkapslingsanläggning - - -

Kärnbränsleförvaret - - -

Låg- och medleaktivt avfall
SFR investering 2015 - 2017 0% 5% 5% SVAFO och Studsvik förhandsbetalt till viss del

2018 - 2024 5% 5% 10% Direktfinansiering avser driftavfall

SFR drift och reinvest 2015 - 2021 100% - 100% Avtal finns med SVAFO
2022 - 2027 80% - 80% Direktfinansiering avser driftavfall
2027 - 0% - 0%

SFL - 10% 10% Avtal finns med SVAFO. 

Rivning av kärnkraftverken
Aktiva delar Alla 0% - 0%

Konventionell rivning Forsmark 10% - 10%
Oskarshamn 10% - 10%
Ringhals 10% - 10%
Barsebäck 0% - 0%

Andel att täckas av 
medel utanför 

tillståndshavarnas 
fondandelar
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betydelse för fördelningen av utgifter för viss allmän verksamhet vid SKB. Utgifterna 
fördelas då i relation till fördelningen av aktiekapitalet mellan delägarna2. Konsortial-
avtalet tecknades ursprungligen 1972 men ersattes 1981 av det som idag är i kraft. 
Endast en mindre kostnadspost att hänföras till SKB:s administration följer fördelningen 
angiven i konsortialavtalet. 

Det andra avtalet, benämnt intressentavtalet, reglerar delägarnas inbördes betalnings-
ansvar för SKB:s verksamhet i övrigt. Intressentavtalet är egentligen ett större 
avtalspaket omfattande dels ett ramavtal med allmänna bestämmelser, dels ett antal 
tillämpningsavtal för olika verksamheter eller anläggningar. Intressentavtalet utgör 
fördelningsgrund för den helt dominerande andelen av kostnaderna i kalkylen och 
behandlas därför mer utförligt i nästa avsnitt.  

På samma sätt som beskrevs ovan beträffande fördelning av utgifter inom eller utanför 
Kärnavfallsfonden är det fördelningsmässiga huvudsyftet med de båda avtalen att 
fördela de faktiska utgifter som SKB har. För de framtida kostnaderna, d v s de som 
omfattas av redovisningen i Plan 2013 med början 2015, görs en bästa uppskattning 
utifrån de parametrar (avfallsmängder eller annat) som fördelningen baseras på. Detta 
ska emellertid betraktas enbart som en prognos. En anpassning till det verkliga utfallet 
kommer successivt att ske. 

1.8.3 Intressentavtalet 

Intressentavtalet är i grunden baserat på en princip som delägarna antagit innebärande 
att de kostnader som huvudsakligen är oberoende av mängd använt kärnbränsle eller 
volym radioaktivt avfall ska fördelas efter de mängder som är att hänföra till de första 
25 årens drift av respektive reaktor. Sådana kostnader avser dels investeringar i 
nödvändiga anläggningar, dels driften av dessa under den tid som omfattar mängden 
restprodukter efter 25 år samt slutligen rivning. Därtill erforderligt forsknings- och 
utvecklingsarbete. Kostnader för rivning av reaktoranläggningarna ingår även men det 
bör påpekas att SKB:s andel av dessa aktiviteter är begränsad till vissa gemensamma 
studier och liknande. Rivningskostnaden i stort tillhör begreppet särkostnader och 
fördelas inte mellan delägarna utan var och en bär sina egna kostnader. Däremot 
fördelas kostnaderna för slutförvaret för rivningsavfall vilket utgörs av den planerade 
utbyggnaden av SFR. Denna utbyggnad faller under SKB:s ansvar. Mer om detta nedan. 

25 års drift som fördelningsgrund för dessa volymsoberoende kostnader ansågs vid 
tiden för avtalets tecknande vara en lämplig tidshorisont baserat på affärsmässiga 
grunder. Att detta sammanföll med den då gällande avgiftsgrundande driften var en 
tillfällighet eller möjligen en följd av att även denna hade baserats på liknande 
resonemang.  

Praktiskt hanteras kostnadsfördelningen på så sätt att alla utgifter såväl fasta som rörliga 
som hänför sig till denna 25-åriga driftperiod anses utgöra en enhet och fördelas enligt 
vissa procenttal. Dessa är angivna i avtalen. Den del av den totala kostnaden som 
behandlas på detta sätt benämns i avtalet ”baskostnad”. Procenttalen är framräknade på 
basis av den uppskattning av bränsle- och avfallsmängder som gjordes då avtalet 
upprättades. I likhet med konsortialavtalet görs ingen löpande (automatisk) justering av 
dessa procenttal mot det verkliga utfallet eller mot nya prognoser. Eventuella 
förändringar föregås alltid av förhandlingar intressenterna emellan. 

                                                 

2 Fördelningen grundade sig på kraftverkens då koncessionerade nettoeffekt. Fördelningen är oförändrad 
även om det fram till idag har skett väsentliga förändringar i nettoeffekter.   
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Kostnader som hänför sig till omhändertagande av använt bränsle eller radioaktivt avfall 
som härrör från drift utöver 25 år beräknas enligt marginalkostnadsprincipen på 
självkostnadsbasis. Var och en av delägarna ansvarar för de egna kostnaderna fullt ut. 
Om till exempel en delägare genererar ytterligare bränsle för ett antal kapslar utöver de 
som ingår i baskostnaden, så svarar denne för samtliga tillkommande kostnader i 
systemet på grund av detta oavsett var kostnaderna uppkommer. Denna del av den totala 
kostnaden benämns i avtalet ”merkostnad”3. Några förutbestämda procenttal som styr 
fördelningen här finns inte utan merkostnaden beräknas från fall till fall (förändras från 
en plankalkyl till nästa). Det bör noteras att några faktiska utgifter för SKB relaterade 
till merkostnaden inte kommer att falla ut förrän långt fram i tiden, uppskattningsvis 
mot slutet av 30-talet då allt bränsle från 25 års drift är omhändertaget inklusive en tänkt 
sluthärd (gäller fondfinansierade merkostnader). 

Sammanfattningsvis baseras alltså fördelningen av ”baskostnaderna” på de bränsle- och 
avfallsmängder från 25-års drift som prognostiserades vid avtalstillfället. Fördelningen 
av merkostnader baseras på de mängder som därutöver uppkommer och som kan 
hänföras till respektive delägare. En väsentlig fördel med detta principiella upplägg är 
att betalningsansvaret för en av delägarna inte med automatik påverkas av beslut om 
framtida driftstrategier eller faktiska förändringar i driftförhållandena hos de andra 
delägarna4. 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av fördelningsprinciperna för vart och ett av de 
sex tillämpningsavtalen. I tabell 1.5 ges de procenttal som är inskrivna i det nu gällande 
avtalet. 

T1. Inkapsling och deponering av använt bränsle. Fördelningen av baskostnaden 
bygger på antalet kopparkapslar som var och en av delägarna ger upphov till. 
Detta beroende på att kapslarna är de egentliga kostnadsbärarna både avseende 
inkapsling och utbyggnad i slutförvaret. Merkostnaden, som i plankalkylen måste 
bygga på ett antagande om tillkommande kapslar inom det scenario som valts, 
fördelas efter andelen tillkommande kapslar per delägare. 

T2. Clab. Clab tillhör den typ av anläggning som har en fast omfattning och alltså i 
princip är volymsoberoende (ett eventuellt Clab 3 beaktas inte här). Innebörden av 
25-årsprincipen tolkas här som att varje delägare har rätt att disponera en volym i 
Clab i proportion till dennes mängd använt bränsle från 25 års drift (ton uran). Ej 
utnyttjad volym kan mot skälig ersättning överlåtas på annan delägare. Fördel-
ningsbasen för baskostnaden är således mängd använt bränsle uttryckt i ton uran. 
De merkostnader som senare infaller hänför sig till den ökade driftkostnad som 
uppkommer genom att Clab:s drifttid förlängs under den tid då bränsle från 
drifttider utöver 25 år inkapslas och deponeras. Fördelningen av merkostnaderna 
kommer alltså att följa samma princip som i tillämpningsavtal T1 ovan. 

T3. SFR – utrymmen avsedda för avfall från reaktordrift m m. Kostnader för denna 
del av SFR ingår inte i avgiftsunderlaget och principerna för fördelningen har 
därför ingen relevans i detta supplement. SFR i sin nuvarande utformning 
betraktas i likhet med Clab som en volymsoberoende anläggning.  

                                                 

3 Merkostnaden ska i detta sammanhang inte förväxlas med begreppet merkostnad i förordningen. Det 
senare avser statens utgifter och beräknas av SSM. 

4 Inte heller stängningen av Barsebäck påverkar fördelningen eftersom de två anläggningarna gemensamt 
som medelvärde passerade 25 års drift.  
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T4. Transportsystemet (sjötransporter, transportbehållare samt terminalfordon). 
Transportsystemet betraktas som ett delsystem ingående i respektive mottagande 
anläggning. D v s utgifter i samband med bränsletransporter till Clab fördelas 
enligt de principer som anges i T2. Framtida utgifter för transport av kapslar 
fördelas enligt T1. Det bör observeras att eftersom kostnader för nuvarande SFR 
inte inkluderas i avgiftsunderlaget så kommer ej heller transporterna till denna 
anläggning att inkluderas och följaktligen faller en del av transportkostnaden 
utanför den återstående grundkostnaden (underlag till avgifter). Jämför 
uppgifterna i tabell 1-4. 

T5. Omhändertagande och slutförvaring av långlivat låg- och medelaktivt avfall 
(SFL). Fördelningen av de framtida kostnaderna görs efter en uppskattning av 
dessa avfallsmängder. Uppskattningen baseras på det utredningsmaterial som idag 
föreligger avseende metodik och kostnader för rivning av kärnkraftverk. 
Tillämpningsavtalet är avsett att i framtiden kompletteras med fördelningstal när 
ett mer definitivt underlag föreligger. 

T6. Slutförvar för rivningsavfall - framtida utbyggnad av SFR.5 Fördelningen av de 
framtida kostnaderna sker på samma principiella sätt som i T5 och även här 
avvaktar en framtida komplettering av tillämpningsavtalet. 

1.8.4 Fördelning av den gemensamma delen av grundkostnaden 
(samkostnaderna) baserad på andel restprodukter 

I tabell 1-5 anges fördelningstalen för olika systemdelar samt i förekommande fall de 
bränsle- eller avfallsmängder som utgör grund för fördelningen. I tabellen görs 
åtskillnad mellan ”baskostnader” och ”merkostnader” enligt definitionen ovan. 

Anmärkning: Enligt SKB:s uppfattning innefattar tabell 1-5 tillsammans med den 
information som ges i tabell 1-3 den redovisning av andel 
restprodukter per reaktorinnehavare som krävs i enlighet med 
finansieringsförordningen 3 § 3b. 

Hänvisning görs i tabellen till tillämpningsavtalen enligt föregående stycke (T1 – T6). 
Hänvisning till konsortialavtalet anges med ”K”. 

1.8.5 Fördelning av kompletteringsbeloppet 

Beräkningen av kompletteringsbeloppet sker på totalkostnadsnivå. Något särskilt 
underlag för att fördela kompletteringsbeloppet på respektive delägare tas således inte 
fram. Istället fördelas beloppet schablonmässigt i proportion till respektive 
reaktorinnehavares andel av den återstående grundkostnaden vid den aktuella 
diskonteringsräntan. 

Kompletteringsbeloppet hämtas ur den sannolikhetsfördelning av kostnaderna som är 
resultatet av osäkerhetsanalysen. Kostnaderna för Barsebäck Kraft AB inkluderas i 
beräkningarna men eftersom detta företag inte omfattas av skyldigheten att redovisa 
kompletteringsbelopp skiljs detta belopp av före redovisningen här. Det belopp som 
skiljs av beräknas på samma sätt som de övrigas d v s i proportion till den återstående 
grundkostnaden.  

                                                 

5 I avtalet refereras till den äldre benämningen SFR 3 av den delen av SFR. 
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Tabell 1-5. Fördelningstal för framtida samkostnader ingående i grundkostnaden 
samt fördelningsgrundande bränsle- och avfallsmängder (se även tabell 1-3)  
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Förklaringar

SKB gemensamt 31,5 25,5 42,8 0,2
Finans- och affärsstöd K 30,0 22,0 36,0 12,0 Ej baserat på mängd restprodukter

Säkerhet, kvalitet och miljö K 30,0 22,0 36,0 12,0 Ej baserat på mängd restprodukter

Kommunikation K 30,0 22,0 36,0 12,0 Ej baserat på mängd restprodukter

Fud använt kärnbränsle T1 31,8 21,3 32,9 14,0 Huvudsakligen T1
låg- och medelaktivt avfall T5 34,8 24,1 27,9 13,2 Varierar med typ av avfall (kort- eller lång-

T6 29,4 26,7 22,2 21,7 livat avfall)
Transporter investering T4 Varierar med typ av investering, se 1.7.3

Transporter drift T4 Bestäms av vilka mottagande anläggningar
som berörs under olika perioder och vilka
fördelningstal som gäller för dessa

Använt kärnbränsle
Clab T2 32,9 25,2 30,5 11,4 Ton uran i Clab som grund, alltså exklusive

bränsle som gått till upparbetning
Kapseltillverkning T1 31,8 21,3 32,9 14,0

Inkapslingsanläggning T1 31,8 21,3 32,9 14,0

Kärnbränsleförvaret T1 31,8 21,3 32,9 14,0

Låg- och medelaktivt avfall
SFR (rivningsavfall) T6 29,4 26,7 22,2 21,7 Fördelningen är baserad på

platsspecifika rivningsstudier

SFL T5 34,8 24,1 27,9 13,2 Fördelningen är baserad på SKB R-04-44
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Förklaringar

Ägarandel i SKB K Se ovan
Antal kapslar med använt bränsle T1 933 625 966 410 Inklusive MOX
Ton uran, vikt före utbränning T2 1 986 1 334 1 839 874 Dito
(Ej aktuellt i avgiftsunderlaget) T3 SFR - kostnader avseende driftavfall
(Hängavtal till övriga) T4 Se ovan Varierar periodvis med destination av transp.

Volym (m3) långlivat avfall T5 1 088 988 821 803 Med volym avses behandlat och förpackat

Volym (m3) kortlivat rivningsavfall T6 21 550 19 571 16 273 15 906 avfall, det vill säga volym i slutförvar.
Antal kapslar med använt bränsle Fördelningsgrund för merkostnader 512 415 697 3 Gemensam fördelningsgrund T1-T6

Fördelning av baskostnader 
(definition enligt intressentavt.) 

[%]

Fördelning av merkostnader 
(definition enligt intressentavt.) 

[%]

Fördelningsbas
Jämför förordningen 3 § 3b

Mängd bränsle, kapslar eller 
radioaktivt avfall per delägare 

som fördelningsbas

Antal kapslar per delägare 
härrörande från drift utöver 25 år 

som fördelningsbas

All fördelning av mer-
kostnader baseras på 
antal extra kapslar vid 

drif t utöver 25 år
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2 Den återstående grundkostnaden 

Den återstående grundkostnaden från och med 2015 redovisas dels som ett avgifts-
underlag på totalkostnadsnivå (avsnitt 2.1), dels uppdelad på sam- och särkostnader 
(avsnitt 2.2). Den senare redovisningen inkluderar inte påslag för oförutsett och risk 
eftersom detta påslag inte låter sig fördelas på delägarens andel av den totala 
samkostnaden respektive totala särkostnaden. Anledningen till detta är att den 
sannolikhetsbaserade analysen bygger på att det slumpmässiga utfallet av olika risker 
eller variationer (innebärande minskningar eller ökningar av kostnader) fritt kan 
förflytta sig över den totala kalkylstrukturen där sär- och samkostnader behandlas 
gemensamt. Att inte öronmärka påslaget för oförutsett och risk ligger också i linje med 
det sätt som Kärnavfallsfonden redovisar tillståndshavarnas respektive fondandelar. Där 
görs ingen fördelning mellan olika användningsområden för de innestående medlen. 

2.1 Återstående grundkostnad fördelad per tillståndshavare 
Figur 2-1 visar utfallet av montecarlosimuleringen (ett led i den successiva kalkylen) i 
form av en sannolikhetsfunktion (S-kurva). I plansammanhang benämns kurvan även 
”kostnadsfunktionen”.  

Diagrammet ska läsas på följande sätt. Sannolikheten för att ett visst belopp ej ska 
överskridas (säg 100 miljarder kronor) fås genom att avläsa den vertikala skalan vid 
skärningen med kurvan. Som exempel ur figuren nedan ger beloppet 110 miljarder 
kronor en konfidensgrad av 81 %. Vid sannolikheten 50 % erhålls medianvärdet, ett 
värde där sannolikheten för överskridande är densamma som för underskridande. 
Medelvärdet, d v s det värde som kommer att användas för beräkning av avgifterna och 
som redovisas i tabellerna i detta kapitel, kan inte direkt utläsas ur diagrammet utan 
erhålls beräkningsmässigt ur resultatet från montecarlosimuleringen. 

 

Figur 2-1. Sannolikhetsfördelningen för den återstående grundkostnaden (odiskonterat 
belopp)  
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Den återstående grundkostnaden per tillståndshavare är sammanställd i tabell 2-1. 
Redovisningen är uppdelad i två delar av skäl som angavs ovan. En av dessa delar avser 
den andel som kan tidsfördelas. Denna motsvarar kalkyl 40 (real) och betecknas med  
i tabellen. Den andra delen, som inte kan tidsfördelas, motsvarar de påslag som erhålls 
ur montecarlosimuleringen för att nå medelvärdet. Denna del betecknas med  i 
tabellen. 

Det icke tidsfördelade beloppet i tabell 2-1, markerat , hämtas ur kalkylmodellen efter 
att montecarlosimuleringen gjorts för den valda kalkylräntan. En uppskattning av 
påslaget  för olika värden på kalkylräntan kan utläsas ur figur 2-2 (med tillhörande 
tabell i bilaga 2). Räntorna i diagrammet antas vara konstanta över tiden. 

 

Figur 2-2. Påslaget för oförutsett och risk i grundkostnaden för kalkylräntor konstanta 
över tiden, MSEK prisnivå januari 2013 inklusive EEF. Kostnaden är baserad på 
medelvärdet vid montecarlosimuleringen. Tabelldata återfinns i bilaga 1. 

I tabell 2-2 redovisas den återstående grundkostnaden summerad och uppdelad per 
tillståndshavare och anläggning. 
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Tabell 2-1. Den återstående grundkostnaden per tillståndshavare 
MSEK prisnivå januari 2013 inklusive EEF  

 

Återstående grundkostnad

30 340 23 728 32 717 13 969 100 754

Kostnad exklusive påslag för oförutsett och risk (inklusive EEF)

År Forsmark Oskarshamn Ringhals Barsebäck Summa
2015 499 363 503 325 1 690
2016 440 320 442 276 1 478
2017 512 376 507 280 1 675
2018 627 474 601 377 2 079
2019 602 448 584 381 2 016
2020 621 465 598 414 2 098
2021 676 500 662 498 2 335
2022 689 592 689 618 2 588
2023 721 602 752 964 3 039
2024 678 571 811 1 054 3 115
2025 649 823 1 080 832 3 384
2026 474 774 1 287 516 3 052
2027 399 554 1 263 430 2 646
2028 327 285 835 590 2 038
2029 320 231 778 527 1 856
2030 328 241 539 137 1 245
2031 334 245 494 139 1 212
2032 344 249 361 137 1 090
2033 344 256 357 137 1 094
2034 343 249 357 137 1 086
2035 377 369 391 152 1 289
2036 355 854 364 140 1 713
2037 350 750 348 149 1 597
2038 385 523 374 162 1 443
2039 387 315 392 161 1 254
2040 389 266 464 160 1 279
2041 643 344 816 190 1 993
2042 1 066 302 979 167 2 514
2043 1 502 300 1 045 160 3 007
2044 1 284 256 1 092 151 2 783
2045 1 086 285 889 149 2 409
2046 1 076 535 636 117 2 363
2047 892 756 669 72 2 388
2048 963 956 366 73 2 359
2049 805 709 357 75 1 945
2050 457 669 346 95 1 568
2051 452 377 336 106 1 271
2052 263 300 306 68 937
2053 258 228 318 46 850
2054 264 206 340 29 839
2055 262 204 337 29 833
2056 166 124 202 34 526
2057 171 129 209 34 543
2058 177 133 218 32 560
2059 223 179 300 7 709
2060 234 183 304 21 743
2061 132 101 167 18 418
2062 109 89 149 1 348
2063 64 52 88 205
2064 65 52 88 205
2065 76 61 103 241
2066 76 61 103 241
2067 74 60 101 236
2068 13 10 17 40
2069 47 38 64 148
2070 42 34 57 133
2071
2072
2073
2074

Summa 25 112 19 429 26 834 11 370 82 746

Påslag för oförutsett och risk (medelvärde)

5 227 4 299 5 882 2 599 18 008

Kalkyl 40 (real)

Kalkyl 40 (real) + påslag för oförutsett och risk

1

2

1 2+
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Tabell 2-2. Den återstående grundkostnaden uppdelad per tillståndshavare och 
anläggning, MSEK prisnivå januari 2013 inklusive EEF  

 

2.2 Uppdelning av kostnader på sam- och särkostnader 
Den tidsfördelade andelen av den återstående grundkostnaden i tabell 2-1 ovan 
(betecknad ) kan redovisas med åtskillnad mellan samkostnaden (i huvudsak SKB:s 
verksamhet) och de fyra särkostnaderna som avser rivning av reaktoranläggningarna. 
Påslaget för oförutsett och risk kan däremot inte delas upp på samma sätt utan 
hänvisning måste göras till totalbeloppet per delägare vilket framgår av tabell 2-1 i 
kombination med figur 2-2 (även bilaga 1).  

Forsmark Oskarshamn Ringhals Barsebäck Summa

SKB centralt & Fud 2 799 1 997 3 074 1 130 8 999
Transporter 743 587 726 251 2 307
Clab 2 780 2 154 2 760 783 8 477
Kapseltillverkning och inkapslingsanläggning 3 766 2 642 4 172 1 292 11 872
Kärnbränsleförvaret

- drift och reinvesteringar 1 394 996 1 586 423 4 399
- ovan mark 1 752 1 173 1 812 771 5 508
- under mark 3 888 2 758 4 378 1 240 12 263

Slutförvar långlivat avfall (SFL) 491 343 398 185 1 417
Slutförvar för kortlivat rivningsavfall (del av SFR) 1 179 1 063 940 810 3 991
Rivning av kärnkraftverken 6 322 5 717 6 987 4 485 23 511

Summa exklusive påslag för oförutsett och risk 25 112 19 429 26 834 11 370 82 746

Påslag för oförutsett och risk enligt tabell 2-1 5 227 4 299 5 882 2 599 18 008

Totalt fr o m 2015 30 340 23 728 32 717 13 969 100 754
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Tabell 2-3. Den återstående grundkostnaden exklusive påslag för oförutsett och 
risk uppdelad på sam- och särkostnad, MSEK prisnivå januari 2013 inklusive EEF  

 

Sam- och särkostnader exklusive påslag för oförutsett och risk

Samkostnad Summa
År Forsmark Oskarshamn Ringhals Barsebäck

2015 1 572 119 1 690
2016 1 385 93 1 478
2017 1 610 65 1 675
2018 1 984 95 2 079
2019 1 904 3 110 2 016
2020 1 966 3 128 2 098
2021 2 147 9 180 2 335
2022 2 176 103 309 2 588
2023 2 267 102 18 652 3 039
2024 2 132 100 122 761 3 115
2025 2 040 370 419 556 3 384
2026 1 493 440 806 313 3 052
2027 1 258 271 856 261 2 646
2028 1 037 46 506 448 2 038
2029 1 012 448 396 1 856
2030 1 039 3 203 1 245
2031 1 057 3 152 1 212
2032 1 084 3 4 1 090
2033 1 085 9 1 094
2034 1 083 3 1 086
2035 1 188 101 1 289
2036 1 106 4 603 1 713
2037 1 084 6 507 1 597
2038 1 177 8 258 1 443
2039 1 177 10 50 17 1 254
2040 1 176 13 1 89 1 279
2041 1 496 166 5 326 1 993
2042 1 286 656 9 563 2 514
2043 1 273 1 096 9 630 3 007
2044 1 109 932 7 735 2 783
2045 1 108 733 37 531 2 409
2046 1 117 720 278 249 2 363
2047 995 575 516 303 2 388
2048 980 651 721 7 2 359
2049 978 493 473 1 1 945
2050 1 009 132 427 1 1 568
2051 1 013 128 130 1 1 271
2052 843 94 1 937
2053 826 23 1 850
2054 839 1 839
2055 833 833
2056 526 526
2057 543 543
2058 560 560
2059 709 709
2060 743 743
2061 418 418
2062 348 348
2063 205 205
2064 205 205
2065 241 241
2066 241 241
2067 236 236
2068 40 40
2069 148 148
2070 133 133
2071
2072

Summa 59 235 6 322 5 717 6 987 4 485 82 746

1) Påslag för oförutsett och risk per delägare redovisas enbart på grundkostnadsnivå
   och framgår av tabell 2-1, figur 2-2 och bilaga 3

Särkostnader
Kalkyl 40 (real) 1)

1
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2.3 Grundkostnadens beroende av den totala elproduktionen 
I beräkningen av avgifterna (öre/kWh) ingår den framtida elproduktionen, d v s den 
elproduktion på vilken avgifterna ska tas ut. SSM gör vid beräkningen en egen 
bedömning av denna vilken vanligtvis är lägre än den som utgjort underlag för de 
kostnadsberäkningar SKB redovisat. SKB anser det vara rimligt att samma elproduktion 
ska ligga till grund för den mängd restprodukter som utgör bas för kostnads-
beräkningarna som för avgifterna. Mängden använt kärnbränsle är den större 
kostnadsbäraren och en enkel jämkning kan därför räknas fram baserat på denna. 
Diagrammen nedan, figur 2-3 a,b,c, är avsedda att ge den kostnadsjustering som krävs 
om den prognos som SKB använder för kostnadskalkylen skiljer sig från den som SSM 
kommer att välja som grund för avgiftsberäkningen. Diagrammen är upprättade för den 
totala elproduktionen under 40 års drift eller drift minst till och med år 2020 
(sexårsregeln). 

Den kostnadsdifferens som erhålls ur diagrammen är avsedd att appliceras på den 
återstående grundkostnaden så som den ingår i formeln för SSM:s avgiftsberäkning. 
Kostnadsdifferensen varierar således med vald kalkylränta såsom framgår av 
diagrammen. 

 

Figur 2-3a. Avvikelse på totalkostnadsnivå vid varierande antagande om total elproduktion vid 
drift av samtliga reaktorer i 40 år eller minst till och med år 2020. Gäller för Forsmark 
Kraftgrupp AB för olika värden på kalkylräntan. Kalkyl 40 (real) är baserad på en total 
elproduktion av 191 TWh.  
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Figur 2-3b. Avvikelse på totalkostnadsnivå vid varierande antagande om total elproduktion vid 
drift av samtliga reaktorer i 40 år eller minst till och med år 2020. Gäller för OKG Aktiebolag 
för olika värden på kalkylräntan. Kalkyl 40 (real) är baserad på en total elproduktion av  179 
 TWh. 

 

Figur 2-3c. Avvikelse på totalkostnadsnivå vid varierande antagande om total elproduktion vid 
drift av samtliga reaktorer i 40 år eller minst till och med år 2020. Gäller för Ringhals AB för 
olika värden på kalkylräntan. Kalkyl 40 (real) är baserad på en total elproduktion av  197 
 TWh. 
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2.4 Känslighetsanalyser 
2.4.1 Känslighetsanalys med avseende på osäkerheter 

I enlighet med principerna i den ”successiva kalkylen” kan osäkerheterna rangordnas 
efter storleken av deras respektive varianser. En grov uppskattning erhålls då av de 
osäkerheter som har den största betydelsen för utfallet. I vårt fall ger dock denna 
information enbart en begränsad bild av vilken betydelse olika variationer har. Detta 
beroende på att syftet med plankalkylen inte i första hand är att ge en bild av 
kostnaderna utan fastmera att ge underlag för en förtida finansiering. Därför bör 
variationerna rangordnas efter deras betydelse för de två specifika belopp som utgör 
grund för finansieringen nämligen den återstående grundkostnaden och kompletterings-
beloppet. Variansen ger inget bra mått på detta. 

En mer rättvisande bild av betydelsen av en variation erhålls om man upprepar en 
fullständig beräkning med denna variation undantagen. Detta är tidskrävande om det 
skall göras för alla variationer och därför kan en alternativ metod användas som är 
snabb men ändå ger tillräcklig noggrannhet. Denna bygger på att man utnyttjar de 
registrerade mellanresultaten ur simuleringen och i en enkel summeringsprocess uteslu-
ter den variation som skall studeras.  

Informationen som man på detta sätt får fram ger ett gott underlag för inriktningen av 
analysarbetet fram till nästa planredovisning. Figur 2-4 ger en översiktsbild av hur 
betydelsen av de olika variationerna trappar av (exemplet visar betydelsen för den 
återstående grundkostnaden). En lista över de 10 mest betydelsefulla variationerna av 
dessa återfinns nedan.  

 

Figur 2-4. Illustration av hur betydelsen av de olika variationerna trappar av. Illustrationen 
avser grundkostnaden men profilen är ungefär densamma för kompletteringsbeloppet. Baserat 
på diskonterade belopp.  

De tio mest betydelsefulla variationerna hämtade ur figur 2-4 i ordning efter betydelse 
(den mest betydande med nummer 1 motsvarar den översta stapeln i figur 2-4). 
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Ordningen är framtagen för nuvärdesberäknade kostnader6 vilket bland annat innebär att 
händelser relativt nära i tiden väger tyngre. De nummer som anges för respektive 
variation hänför sig till redovisningen i underlagsrapporten. 

  

Övriga variationer (cirka 70 st) minskar därefter successivt i betydelse. Någon distinkt 
gräns mellan variationer av betydelse och sådana som är försumbara finns inte vilket 
framgår av figur 2-4. 

2.4.2 Känslighetsanalys med avseende på EEF 

Metoden som SKB använder för att täcka in framtida reala prisförändringar och som går 
under beteckningen externa ekonomiska faktorer, EEF, bygger på att trender som 
sträcker sig över hela kalkylperioden ska kunna ställas upp för ett lämpligt urval av 
kostnadskategorier. Sammantaget ska dessa kategorier täcka 100 % av kalkylen. För en 
mera utförlig genomgång av metodiken hänvisas till underlagsrapporten. Sju områden 
har valts ut samt växelkursen SEK/USD, alla med den egenskapen att ett omfattande 
historiskt underlag finns att tillgå som stöd för antagandet rörande dessa trender. I och 
med att det är den reala kostnadsutvecklingen som behandlas kan trenderna med 
tillräckligt god precision definieras som rätlinjiga. 

Känsligheten med avseende på dessa trendlinjer definieras som den totala kostnadens 
beroende av förändringar i de trender som ställts upp, alltså i praktiken lutningen av 
dessa linjer. Av praktiska skäl görs känslighetsanalysen enbart för kalkyl 40 eftersom 
det är endast den som är definierad i tiden. Resultatet som erhålls kan lätt justeras för 
påslaget för oförutsett och risk genom proportionering med hjälp av diagrammet i 
avsnitt 2.1, figur 2-2. 

Känslighetsanalysen redovisas här enbart för den totala arbetskostnaden, den 
dominerande andelen av kostnaderna. Den totala arbetskostnaden är en sammanslagning 
av de två EEF-faktorerna ”real arbetskostnad per producerad enhet i tjänstesektorn” 
(EEF 1) respektive ”real arbetskostnad per producerad enhet i byggindustrin” (EEF 2). 

Analysen genomförs i tre steg. 

Första steget är att bestämma hur stor del av den totala kostnaden som är att hänföra till 
den aktuella EEF-faktorn. Detta förbereds redan i referenskalkylen genom att det 
kodningssystem som används innefattar denna information.7 I vårt fall, för den totala 
arbetskostnaden, blir det tidsfördelade resultatet enligt diagrammet i figur 2-5 där den 
gråa bakgrundsprofilen representerar den totala kostnaden. 

                                                 

6 Vid nuvärdesberäkningen har en real kalkylränta av 2 % använts. 

7 Beträffande projektets nedbrytning och det kodsystem som används så finns detta detaljerat beskrivet i 
Plan 2013 – Underlag för kostnadsberäkningar. 

101 Myndighetskrav kärnteknik utom avveckling
102 Myndighetskrav avveckling
104 EEF 1 - arbetskostnad tjänstesektorn
215 Realism i kostnadsuppskattningar - Kärnbränsleförvarets skedeskalkyl
103 Myndighetskrav konventionell verksamhet
212 Effektivisering av deponeringsprocessen i Kärnbränsleförvaret
406 Tillgång till kompetens vid avveckling av kärnkraftverken
105 EEF 2 - arbetskostnad byggsektorn
404 Inlärningseffekt vid avveckling av kärnkraftverken
907 Objekt 907: Avveckling kkv – rivning och återställning
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Figur 2-5. Den totala arbetskostnadens andel (grön) av kalkyl 40 (d v s kostnad utan påslag för 
oförutsett och risk). 

Steg nummer två är att utifrån den valda trendlinjen göra avvikelser och studera 
effekten på den totala referenskalkylen. Eftersom trendlinjerna beskriver en över tiden 
ökande eller minskande kostnadsfaktor bör känsligheten ställas i relation till trendlinjens 
lutning. SKB har funnit det praktiskt att uttrycka lutningen såsom slutvärdet 2070 
(slutåret för kalkylen). Det är således detta slutvärde som varieras. 

Ett lämpligt riktvärde för att ange känsligheten är att öka eller minska slutvärdet för 
trendlinjen med 10 procentenheter. Är slutvärdet, som i vårt fall, 1,29 så studeras 
variationen 1,19 (1,29-0,10) eller 1,39 (1,29+0,10). Resultaten blir desamma fast med 
olika tecken. Avvikelsen ger i belopp räknat ca ± MSEK 1 670 motsvarande 2,0 % av 
kalkyl 40.  

Det tredje steget slutligen är att uttrycka känsligheten på ett praktiskt användbart sätt 
och även redovisa hur känsligheten variera med varierande kalkylränta vid diskontering. 
Detta görs i diagramform som visas i figur 2-6. Innebörden av diagrammet framgår av 
figurtexten. 
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Figur 2-6. Känsligheten i referenskostnaden för varierande kalkylränta för avvikelser i EEF-
faktorn för den reala arbetskostnaden per producerad enhet. Känsligheten utrycks som den 
beloppsmässiga förändringen av referenskostnaden vid en ökning eller minskning av EEF-
faktorn med tio procentenhet vid slutåret 2070, d v s från 1,29 till 1,19 respektive 1,39. 

2.5 Marginalkostnader 
Med marginalkostnad menas den kostnadsförändring som sker i systemet vid en ökning 
eller minskning av mängden restprodukter att deponera. Vanligtvis beror förändringen i 
mängden restprodukter av förändrad elproduktion eller drifttid för en eller flera 
reaktorer. Om detta är fallet så kan två principiellt olika kostnadseffekter urskiljas. Den 
ena utgörs av de förändringar i hanteringssystemet som är avhängigt förändringarna i 
mängden restprodukter. Den andra beror av kostnader som är knutna till reaktorn och 
som faller bort eller tillkommer som en följd av att drifttiden förändras. Hit hör 
exempelvis vissa myndighetskostnader och kostnader för avställningsdrift vid avställd 
reaktor eller effekter av förskjutningar i rivningstidsplanen. Dessa senare 
kostnadseffekter kan inte beräknas generellt utan måste studeras från fall till fall. 

Marginalkostnader som beror av förändrade mängder av restprodukter kan däremot 
analyseras på generell basis. När det gäller belopp som faller under finansieringslagen 
utgörs härvid den helt dominerande kostnadsbäraren av det använda bränslet vilket i sin 
tur kan uttryckas som mängd kapslar. Marginalkostnaden kan då uttryckas som kostnad 
per tillkommande eller avgående kapsel. 

Marginalkostnaden för en tillkommande eller avgående kapsel har beräknats till cirka 
6,8 miljoner kronor (odiskonterat belopp). Denna marginalkostnad kan exempelvis 
användas vid variationsanalyser för att utröna effekten av varierande energiutnyttjnings-
faktor, utbränningsgrad eller annat som i begränsad utsträckning påverkar antalet 
kapslar. Vid diskontering blir nuvärdeseffekten betydande (minskning av kostnaden) 
beroende på att kostnaderna för de kapslar som tas bort eller läggs till infaller i slutet av 
deponeringsperioden. Av figur 2-7 framgår hur marginalkostnaden varierar med 
kalkylräntan. 
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Figur 2-7. Marginalkostnaden för en tillkommande eller avgående kapsel för olika värden på 
kalkylräntan. Kurvan kan sägas vara relevant för kapselmängd upp till cirka 300 stycken. 
Därefter visar diagrammet för höga värden, mer ju fler kapslar.   

Vid en mer omfattande förändring av dimensionerande kapselmängd måste dock hänsyn 
tas till att antalet driftår ökar (eller minskar) i en sådan grad att nuvärdesfaktorn för de 
tillkommande (eller avgående) kostnaderna förändras liksom att tröskeleffekter kan 
tillkomma. Marginalkostnaden kan då inte visas i ett diagram liknande figur 2-7. Ett 
diagram som ska visa effekten av större förändringar måste upprättas för en specifik 
kalkylränta.   

Den angivna marginalkostnaden är att hänföra till kostnader som faller under 
finansieringslagen och inkluderar de påslag för oförutsett och risk som kommer ut av 
den successiva kalkylen. 
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3 Underlag för finansieringsbelopp 

Underlaget för finansieringsbeloppet ligger till grund för en av de två säkerheter som 
ska ställas. Denna säkerhet ska stå som garanti för avgifter som ännu inte betalats inom 
ramen för 40-årsscenariot. Finansieringsbeloppet i sin helhet erhålls efter att SSM lagt 
till de så kallade merkostnaderna, även de reducerade med hänsyn till drifttiden enligt 
nedan. 

Underlaget för finansieringsbeloppet beräknas på samma sätt som den återstående 
grundkostnaden men med bränslemängder erhållna ur en reaktordrift fram till och med 
året innan kalkylen tar vid, d v s i vårt fall till och med 2014. Antalet kapslar minskar då 
med 785 från 4 560 i 40-årsscenariot till totalt 3 775. Detta innebär en avkortning av 
drifttiden för de anläggningar som berörs med 4,4 år. 

Redovisningen i tabell 3-1 är uppställd på samma sätt som i avsnitt 2.1 och de 
förklaringar som ges där gäller även för denna redovisning. 

 

Figur 3-1. Påslaget för oförutsett och risk i underlaget för finansieringsbeloppet för 
kalkylräntor konstanta över tiden, MSEK prisnivå januari 2013 inklusive EEF. 
Kostnaden är baserad på medelvärdet vid montecarlosimuleringen. Tabelldata 
återfinns i bilaga 2.  
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Tabell 3-1. Underlag för finansieringsbeloppet per tillståndshavare 
MSEK prisnivå januari 2013 inklusive EEF  

 

Underlag för finansieringsbelopp

28 559 22 125 30 781 13 970 95 435

Kostnad exklusive påslag för oförutsett och risk (inklusive EEF)

År Forsmark Oskarshamn Ringhals Barsebäck Summa
2015 499 363 503 325 1 690
2016 440 320 442 276 1 478
2017 512 376 507 280 1 675
2018 627 474 601 377 2 079
2019 602 448 584 381 2 016
2020 621 465 598 414 2 098
2021 676 500 662 498 2 335
2022 689 592 689 618 2 588
2023 721 602 752 964 3 039
2024 678 571 811 1 054 3 115
2025 645 819 1 076 832 3 373
2026 470 771 1 283 516 3 041
2027 393 549 1 256 430 2 628
2028 321 279 829 590 2 020
2029 309 221 765 527 1 822
2030 315 229 525 137 1 206
2031 319 232 478 139 1 168
2032 327 234 342 137 1 039
2033 327 240 339 137 1 043
2034 326 234 338 137 1 035
2035 360 354 372 152 1 238
2036 338 839 345 140 1 662
2037 335 738 324 149 1 546
2038 369 511 350 161 1 392
2039 371 303 368 160 1 203
2040 373 254 440 160 1 227
2041 623 325 794 190 1 932
2042 1 086 314 1 019 167 2 586
2043 1 520 310 1 085 160 3 076
2044 1 302 269 1 125 151 2 847
2045 1 105 298 921 149 2 472
2046 1 049 508 615 117 2 289
2047 857 718 653 72 2 300
2048 925 916 340 74 2 254
2049 784 681 359 75 1 899
2050 440 648 346 96 1 530
2051 381 317 244 106 1 048
2052 181 229 209 68 687
2053 153 136 194 45 528
2054 171 120 242 29 562
2055 203 144 294 30 671
2056 175 123 242 34 575
2057 110 76 135 34 355
2058 85 58 97 32 272
2059 61 44 93 6 204
2060 67 46 83 21 217
2061 74 51 97 18 240
2062 71 51 115 1 238
2063 49 35 80 1 164
2064 23 17 38 79
2065 42 31 69 1 142
2066 25 18 41 85
2067
2068
2069

Summa 23 527 18 002 25 110 11 371 78 010

Påslag för att täcka osäkerheter (ej tidsfördelat)

5 032 4 122 5 672 2 599 17 425

Kalkyl dec 2014 (real)

Kalkyl dec 2014 (real) + påslag för oförutsett och risk

Påslag att täcka osäkerheter i underlaget för "kalkyl dec 2014 (real)" 

1

2

1 2+
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4 Kompletteringsbelopp 

Kompletteringsbeloppet ligger till grund för den andra av de två säkerheter som ska 
ställas. Denna säkerhet ska stå som garanti för oplanerade händelser i vid mening. 
Skyldighet att redovisa kompletteringsbelopp berör enbart tillståndshavare med 
reaktorer i drift d v s de tre reaktorinnehavarna Forsmarks Kraftgrupp AB, 
OKG Aktiebolag och Ringhals AB. Beloppet redovisas enbart på totalkostnadsnivå per 
reaktorinnehavare d v s utan åtskillnad mellan sam- och särkostnader. 

4.1 Konfidensgrad och kalkyränta 
Två parametrar av avgörande betydelse vid beräkningen av kompletteringsbeloppet är 
konfidensgrad och kalkylränta vid diskontering. Beträffande den förra så handlar det om 
hur begreppet ”skäligt” som återfinns i förordningen ska tolkas8. SKB och dess delägare 
anser att skälighetsbegreppet bör kunna motsvaras av en konfidensgrad på 80 %.  

SSM har emellertid tidigare valt att basera sitt förslag till säkerhet på ett 
kompletteringsbelopp utifrån 90 % konfidensgrad. SKB väljer därför att redovisa 
kompletteringsbeloppet för både konfidensgrad 80 % och 90 %. Som tidigare förordar 
SKB 80 %. 

Liksom för grundkostnaden och finansieringsbeloppet är det SSM som i sitt förslag till 
säkerhetsbelopp sätter kalkylräntan vid diskontering. Eftersom kompletteringsbeloppet 
inte kan beräknas utan kännedom om kalkylräntan väljer SKB att presentera resultatet i 
ett diagram liknande de som finns i kapitel 2 och 3. På begäran från SSM kan annan 
kalkylränta appliceras och nytt kompletteringsbelopp räknas fram.  

4.2 Kompletteringsbelopp per reaktorinnehavare 
Sannolikhetsfördelningen för kompletteringsbeloppet (inklusive Barsebäck) framgår av 
figur 4-1. 

Vid beräkning av kompletteringsbeloppet används i den ”successiva kalkylen” en 
bredare uppsättning av osäkerheter inkluderande även händelser av sådan art som inte 
ryms inom referensscenariot. Ett exempel på en sådan händelse kan vara att lokali-
seringen av Kärnbränsleförvaret inte hamnar vid Forsmark som planerat och ej heller 
vid Oskarshamn utan en ny lokaliseringsprocess måste igångsättas. Med dessa 
tillkommande osäkerheter får fördelningskurvan en något annorlunda form jämfört med 
den som gäller för den återstående grundkostnaden. Principen framgår av figur 4-2 där 
kurvan för den återstående grundkostnaden som jämförelse är inlagd med en streckad 
linje. 

                                                 

8 Enligt förordningen (2008:715): ”kompletteringsbelopp: ett belopp som motsvarar en skälig 
uppskattning av kostnader som….” 
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Figur 4-1. Sannolikhetsfördelningen som underlag för kompletteringsbelopp för 
odiskonterat belopp. Prisnivå januari 2013. Diagrammet inkluderar även kostnader för 
Barsebäck. 

Kompletteringsbeloppet bestäms som skillnaden mellan ett belopp motsvarande 
konfidensgraden 80 % (alternativt 90 %) och grundkostnaden vid samma diskonterings-
ränta. Grundkostnaden utgör medelvärdet erhållet vid montecarlosimuleringen. 

Principen illustreras i figur 4-2 där det framgår hur kompletteringsbeloppet avläses. 

 

Figur 4-2. Illustration av hur kompletteringsbeloppet erhålls ur fördelningskurvorna 
där den streckade kurvan är hämtade ur beräkningen av grundkostnaden, se figur 2-1.  
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I figur 4-3a (konfidensgrad 80 %) respektive 4-3b (konfidensgrad 90 %) visas hur 
kompletteringsbeloppen för de olika reaktorinnehavarna varierar med val av 
kalkylränta. Tillhörande data återfinns i bilaga 3. Andra värden kan tas fram efter 
önskemål från SSM. 

 

Figur 4-3a. Kompletteringsbeloppet per reaktorinnehavare vid konfidensgraden 80 % 
för ett urval av kalkylräntor, MSEK prisnivå januari 2013 inklusive EEF. Tabelldata 
återfinns i bilaga 3.  

 

Figur 4-3b. Kompletteringsbeloppet per reaktorinnehavare vid konfidensgraden 90 % 
för ett urval av kalkylräntor, MSEK prisnivå januari 2010 inklusive EEF. Tabelldata 
återfinns i bilaga 3.  
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5 Jämförelse med Plan 2010 

5.1 Likställd prisnivå som jämförelsebas 
Jämförelsen som görs i detta kapitel avser den återstående grundkostnaden, 
kalkyl 40 (real). Ett första steg i jämförelsen mellan Plan 2013 och Plan 2010 är att 
likställa prisnivån. Prisnivån i Plan 2010, januari 2010, måste överföras till prisnivå 
januari 2013 för att de reella differenserna mellan kalkylerna ska framträda. 
Uppräkningen hänför sig till KPI för åren 2010 – 2012. Effekten av den reala 
prisutvecklingen såsom hanterad i EEF är redan omhändertagen i och med att kalkylen 
innefattar denna (beteckningen ”real” i kalkylens benämning).  

Av tabell 5-1 framgår resultatet av indexuppräkningen. Den första kolumnen avser 
återstående grundkostnad såsom den redovisades i Plan 2010.  Den andra kolumnen 
redovisar resultatet av uppräkningen till prisnivå januari 2013. Totalt blir denna 
prisuppräkning MSEK 3 380 eller motsvarande cirka 4,3 %.  

Tabell 5-1. Uppräkning av Plan 2010 till prisnivå januari 2013 - MSEK 

 

 

5.2 Jämförelse avseende kalkyl 40 (real) 
5.2.1 Treårseffekten – kalkylen stegar fram 

Mellan varje planredovisning stegar starttidpunkten för kalkylen fram tre år. Detta får 
ett antal konsekvenser.  

Med treårseffekten avses således sådana förändringar som är direkt kopplade till det nya 
startåret för kalkylen och som är att betrakta som oundvikliga och i princip sker med 
automatik. Under de tre år som förflutit sedan föregående redovisning har forsknings- 
och utvecklingsarbetet liksom projekteringen av de kommande anläggningarna drivits 
vidare och kunskapsläget förbättrats, det senare även för befintliga anläggningar, men 

Plan 2010 Plan 2010 Plan 2010

ursprunglig kalkyl ursprunglig kalkyl effekt av

i prisnivå 2010 i prisnivå 2013 prisnivå-

inkl framtida EEF inkl framtida EEF justeringen

SKB centralt 6 170 6 430 260

Fud 3 510 3 660 150

Transportsystemet 2 440 2 540 100

Clab 7 820 8 160 340

Kapseltillverkning 5 590 5 830 240

Inkapslingsanläggning 5 110 5 340 230

Kärnbränsleförvaret 20 900 21 810 910

SFR (rivningsavfall) 2 920 3 050 130

SFL 1 480 1 540 60

Avveckling Forsmark 5 930 6 190 260

Avveckling Oskarshamn 5 840 6 100 260

Avveckling Ringhals 6 370 6 640 270

Avveckling Barsebäck 3 920 4 090 170

Summa 78 010 81 390 3 380
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den återverkan på kostnaderna som detta haft inkluderas inte under treårseffekten utan 
behandlas som systemanknutna förändringar och tas upp i avsnitten nedan. 

Treårseffekten innebär följande: 

 Kostnaderna för de första tre åren i den äldre kalkylen faller bort. (De fyller 
istället ut en post i ”nedlagda kostnader” men då baserade på det verkliga 
utfallet.) 

 Ett antal driftår för reaktorerna tillkommer med motsvarande tillkommande 
mängd restprodukter att ta hand om. Detta gäller reaktorer med en drifttid som 
faller under sexårsregeln. Totalt tillkommer tolv år fördelat på fyra reaktorer, se 
avsnitt 1.3. De extra år, eller delar av år, som tillkommit ger kärnbränsle 
motsvarande cirka 90 kapslar.  

 På sikt kan tidsplanerna för avvecklingen komma att påverkas. I nuläget blir det 
ingen påverkan eftersom tiderna ges av kärnkraftsföretagens planering vilken 
omfattar 50 alternativt 60 års drift. 

Ny prisnivå kommer att gälla. I diskussionen under avsnitt 5.2.4 betraktas emellertid 
inte denna ändring som ingående i treårseffekten eftersom den redan omhändertagits 
under avsnitt 5.1. 

 

Tabell 5-2. Kostnadsförändringar orsakade av treårseffekten (MSEK) 

 

 

5.2.2 Nytt dataunderlag och nya trendlinjer inom EEF 

Under de gångna tre åren har nytt statistiskt underlag rörande prisutvecklingen för åren 
2009 till 2011 tillkommit och samtidigt har SKB utfört en översyn av metodiken bakom 
framtagandet av de trendlinjer som SKB använder sig av i kalkylarbetet. Dessutom har 
en genomgång av de historiska dataserierna längre tillbaka i tiden lett till ändringar. 
Sammantaget innebär detta att det föreligger en skillnad mellan antagandena om den 
reala prisutvecklingen, både den historiska och den framtida. Effekten av detta kan 
studeras approximativt genom att de historiska dataserierna såväl som trendlinjerna i 
Plan 2010 appliceras på Plan 2013. En indikation på effekten finns redovisat i tabell 5-3. 

Plan 2010 Plan 2010

Ursprunglig Avdrag för Tillägg för ökat Summa efter 

kalkyl kostnader antal kapslar hänsyn til l

se tabell 5-1 2012-2014 (6-årsregeln) treårseffekten

SKB centralt 6 430 - 780 30 5 680

Fud 3 660 - 1 010 10 2 660

Transportsystemet 2 540 - 540 30 2 030

Clab 8 160 - 870 80 7 370

Kapseltillverkning 5 830 110 5 940

Inkapslingsanläggning 5 340 - 180 40 5 200

Kärnbränsleförvaret 21 810 - 720 220 21 310

SFR (rivningsavfall) 3 050 - 110 20 2 960

SFL 1 540 - 30 1 510

Avveckling Forsmark 6 190 6 190

Avveckling Oskarshamn 6 100 6 100

Avveckling Ringhals 6 640 6 640

Avveckling Barsebäck 4 090 - 30 4 060

Summa 81 390 - 4 270 540 77 650

Treårseffekten
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Tabell 5-3. Kostnadseffekten av nya EEF (MSEK) 

  

Not:  
Rivningskostnaderna för Forsmark, Oskarshamn och Ringhals i Plan 2010 baserades inte på 
detaljerade kalkyler utan togs fram med hjälp av en skalmodell som utgick ifrån den kalkyl som 
upprättades för Barsebäck. Det går således inte att analysera skillnaden mellan kostnaderna i 
Plan 2010 respektive Plan 2013. Man kan bara notera skillnaden i belopp och understryka att 
kalkylen i Plan 2013 nu är baserad på ett nytt utredningsmaterial och en regelrätt applicering av 
EEF. 

5.2.3 Nya kalkylförutsättningar i Plan 2013 

Vid sidan av prisnivå och treårseffekten finns ett antal förändringar i förutsättningarna 
för Plan 2013 jämfört med vad som gällde för Plan 2010.  

Förändrade prognoser för elproduktionen har inneburit att kapselantalet har kunnat 
reduceras med 30 stycken. 

En av de viktigaste förändringarna är att idrifttagningen av Kärnbränsleförvaret har 
senarelagts med fyra år. Den beräknas nu starta år 2029,vilket även ger konsekvenser 
för andra verksamheter.    

Deponeringstakten i Kärnbränsleförvaret har ökat från 160 kapslar per år till 180, detta 
för att kompensera för senareläggningen av driftstarten. Det bör poängteras att ökningen 
avser det fiktiva scenariot enligt finansieringslagen. Möjligheten till denna ökning är 
delvis en följd av senareläggningen. Som helhet betraktat blir bränsleinventariet äldre 
med lägre strålningsnivå och värmeavgivning. Ökningen av deponeringstakten ger inte 
någon större effekt på kostnaderna för själva anläggningen eftersom den dimensioneras 
för 200 kapslar per år. Betydelsen ligger främst i att deponeringen kan avslutas ett antal 
år tidigare än om kapaciteten skulle ha bibehållits och, eftersom deponeringen styr 
tidpunkten för avveckling av SKB:s verksamhet, får detta betydelse på stora delar av 
systemet. Eftersom förkortningen av tidsplanen berör kostnader i slutskedet motverkas 
detta något genom att påverkan av nuvärdesberäkningen blir betydande med 
motsvarande mindre påverkan på avgiftsunderlaget.  

Uppskattning av

kostnadseffekten

av nya trendlinjer

SKB centralt - 160

Fud - 100

Transportsystemet 30

Clab - 150

Kapseltillverkning 90

Inkapslingsanläggning - 120

Kärnbränsleförvaret 970

SFR (rivningsavfall) - 40

SFL 30

Avveckling Forsmark se not nedan

Avveckling Oskarshamn se not nedan

Avveckling Ringhals se not nedan

Avveckling Barsebäck 160
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Den planerade driften för samtliga reaktorer i Forsmark har förlängts från 50 till 60 år. 
Detta medför att rivningen läggs tio år senare jämfört med Plan 2010.  

Den planerade driften för O1 har kortats ner från 60 till 50 år. Detta ger en 
tidigareläggning av avveckling av O1.  Man har valt att lägga in två år med servicedrift 
innan nedmontering och rivning påbörjas varför avkortningen blir åtta år.  

Den planerade driften för R3 och R4 har förlängts från 50 till 60 år. Detta medför att 
rivningen för dessa läggs tio år senare jämfört med Plan 2010. 

5.2.4 Skillnader i kostnader – tabell och analys 

Tabell 5-4 visar den systemanknutna kostnadsdifferensen mellan Plan 2010 och 
Plan 2013. 

Differensen, efter att hänsyn tagits till treårseffekten, uppgår totalt till MSEK 5 110, 
motsvarande en ökning med 6,6 %. Som framgår av tabellen är detta nettoeffekten av 
såväl ökningar som minskningar av kostnader för de enskilda objekten.  

Tabell 5-4. Systemanknuten kostnadsdifferens mellan Plan 2010 och Plan 2013 
(MSEK) 

 

Nedan följer en objektsvis beskrivning av denna kostnadsdifferens samt en diskussion 
avseende varje enskilt objekt. Beträffande effekten av nya EEF hänvisas till värden i 
tabell 5-3. Som nämndes i avsnitt 5.2.2 går det inte att göra någon meningsfull analys av 
skillnader i avvecklingskostnader för Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. 

 

SKB centralt (MSEK -1 180) 

SKB centralt innefattar allmänna funktioner för verksamhetsstöd, kommunikation, 
säkerhet, kvalitet och miljö samt direktion. Delar av denna verksamhet pågår till och 
med att slutförvarsanläggningen för använt kärnbränsle är riven och försluten. 
Resursinsatserna anpassas till det varierade behovet under driftskedet. 

Plan 2010 Plan 2013 Differens

Summa efter Prisnivå 2013

hänsyn ti l l inklusive Plan 2013 - 

treårseffekten framtida EEF Plan 2010

SKB centralt 5 680 4 500 - 1 180

Fud 2 660 4 500 1 840

Transportsystemet 2 030 2 310 280

Clab 7 370 8 480 1 110

Kapseltillverkning 5 940 6 090 150

Inkapslingsanläggning 5 200 5 780 580

Kärnbränsleförvaret 21 310 22 170 860

SFR (rivningsavfall) 2 960 3 990 1 030

SFL 1 510 1 420 - 90

Avveckling Forsmark 6 190 6 320 130

Avveckling Oskarshamn 6 100 5 720 - 380

Avveckling Ringhals 6 640 6 990 350

Avveckling Barsebäck 4 060 4 490 430

Summa 77 650 82 750 5 110
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Den största förändringen i förhållande till Plan 2010 har skett inom verksamhetsstöd 
(numera organiserat under avdelning Finans och affärsstöd) främst avseende 
personalkostnader. I Plan 2010 gjordes en bedömning av det framtida personalbehovet 
som nu visat sig vara överskattat. Vidare har kostnaden per årsanställd analyserats och 
reducerats med 200 tkr till 800 tkr. 

Samarbetet med Vattenfall har ökat vilket för SKB:s del innebär att Vattenfall 
tillhandahåller leveranser i en större omfattning än tidigare. Detta ger 
samordningsvinster inom exempelvis IS/IT, HR och upphandling. 

Vidare har SKB initierat ett effektiviseringsprogram med avsikt att på kort och lång sikt 
minska kostnaderna, vilket till viss del har inarbetats i denna kalkyl för åren 2015-2018. 

En mindre förändring hänförs till att andelen kostnader som finansieras av 
Kärnavfallsfonden har ökat.  

Fud (MSEK + 1 840) 

Kostnadsposten Fud innefattar kostnader främst från avdelningen Teknik. Även andra 
avdelningar inom SKB bidrar med kostnader som redovisas under Fud. Framförallt de 
avdelningar som utvecklar kunskap och teknik för de framtida 
slutförvarsanläggningarna. 

En del av kostnadsökningen utgörs av kostnader som i år har förts på kalkylobjekt Fud 
istället för som tidigare på de framtida slutförvarsanläggningarna. Totalt utgörs detta av 
cirka MSEK 700 (teknikutveckling avseende Kärnbränsleförvaret och säkerhetsanalyser 
för SFL).  

Den resterande kostnadsökningen om MSEK 1 240 fördelas på följande: 

 En utökad omfattning av teknikutvecklingen inom området hantering av 
kärnbränsle. 

 Kostnadsökningar inom avdelningen Teknik. Huvudsakligen förklaras detta av 
ökade kostnader för säkerhetsanalyser och Äspölaboratoriet. Arbetet med 
säkerhetsanalyser följer utvecklingen inom tillståndsprocessen och projektet där 
tidigare en betydande underskattning av behovet av dessa analyser förelegat.  

 Utökat behov av Fud-insatser och säkerhetsanalyser främst för SFR.  
 

En del av ovanstående kostnadsökning är en följd av en längre tidsutsträckning av 
tillståndsprövningen för KBS-3-systemet. Förutom kostnader för arbete med 
tillståndsprövningen ger detta också utökade kostnader på grund av att SKB:s 
laboratorier får en längre drifttid då driftstarten av anläggningarna förskjuts.  

Transportsystemet (MSEK +280) 

Transportsystemet innefattar kostnaderna inom tre områden, kostnader för SKB:s 
personal och konsulter, fartygsentreprenaden samt investeringar. 

Personalstyrkan har utökats, bland annat med en särskilt sammansatt bränslegrupp, d v s 
en grupp som agerar rådgivare allmänt rörande frågor kring hantering och transport av 
använt kärnbränsle. 

Fartygsentreprenaden har bedömts komma att bli något dyrare än vad som tidigare 
antagits. 
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Clab (MSEK +1 110) 

Kostnadsökningen för Clab hänför sig till största delen (cirka 70 %) till drift och 
underhåll. Resterande ökning hänför sig till reinvesteringarna (cirka 30 %). 

Reinvesteringskostnaden ökar främst beroende på en ny bedömning av resursbehovet 
för SKB:s konstruktionskontor där verksamheten har sträckts ut under hela driftskedet. 
Kostnaderna för konstruktionskontoret fördelas ut på de olika anläggningarna, där Clab 
tar en relativt stor andel i närtid.  

Kapseltillverkning (MSEK +150) 

Kostnader för kapseltillverkningen avser investering och drift av kapselfabriken samt 
kapselkomponenter.  

Inför Plan 2013 har kostnaderna för investering och kapselkomponenter setts över. 
Kostnaderna för investeringen har ökat, men detta kompenseras av samordningsfördelar 
till följd av ett fördjupat samarbete med Posiva. För kapselkomponenterna har 
översynen inte medfört några kostnadsförändringar.  

Inkapslingsanläggning (MSEK +580) 

Offerter för system- och detaljprojektering har kommit in och indikerat betydande 
kostnadsökningar för dessa aktiviteter. Resterande del av kostnadsökningen hänför sig 
till projektorganisationen. För den senare har förseningen i tillståndsprövningen 
påverkat kostnaden, men ökningen beror även på en utökning av organisationen. 

Avseende kostnader för driften av anläggningen har denna minskat något då drifttiden 
minskat med två år.  

Kärnbränsleförvaret (MSEK +860) 

Kostnader för teknikutveckling, 300 MSEK, har flyttats och redovisas under rubriken 
Fud, se ovan. Om hänsyn tas till denna omfördelning erhåller Kärnbränsleförvaret i 
realiteten en kostnadsökning med cirka 1 160 MSEK. Av denna utgörs MSEK 970 av 
effekten av nya EEF.  

Plan 2013 baseras på i stort sätt samma underlag som för Plan 2010. Ändringar har 
gjorts med hänsyn till en längre tidsutsträckning av tillståndsprövningen för KBS-3-
systemet. Detta innebär ökad kostnad avseende projektorganisation och beställare.   

En genomgång har gjorts av kostnadernas fördelning avseende EEF, där justeringarna 
medfört vissa kostnadsförändringar. Förändringarna hänger samman med att 
kostnadsposter har flyttats mellan EEF-kategorier och beror i detta sammanhang således 
inte på den allmänna förändringen av EEF. Den kostnadsökning som detta gett 
balanseras av en motsvarande kostnadsminskning avseende reinvesteringar i 
ovanjordsdelen. 

SFR rivningsavfall (MSEK + 1 030 ) 

Kostnadsfördyringarna avser utbyggnadsprojektet. SKB har beslutat att förlägga det nya 
förvarsområdet på ett större djup. Detta leder till att uppförandet av anläggningen tar 
längre tid samt att kostnaderna för bergarbeten m m ökar. Mer tid har också avsatts till 
tillståndsprövningen vilket leder till fördyringar i projektet. Idrifttagandet av 
anläggningen är nu planerat till år 2023 mot 2020 i Plan 2010. Dessutom har 
kostnaderna för anläggningen och för tillståndsprocessen underskattats tidigare.  
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Driftkostnaderna har minskat något beroende på att en större andel av kostnaden 
finansieras direkt. Detta är en följd av den uppdatering av avfallsprognoserna som gjorts 
i samband med rivningsstudierna. 

SFL (MSEK - 90) 

Kostnader för teknikutveckling och säkerhetsanalyser för SFL, cirka MSEK 400, 
redovisas för Plan 2013 under rubriken Fud. Om hänsyn tas till denna omfördelning fås 
i realiteten en kostnadsökning med cirka 280 MSEK. Ökningen avser huvudsakligen 
investeringen där kalkylen har uppdaterats bland annat mot bakgrund av förvaret 
planeras ta emot hela PWR reaktortankar vilket anläggningen anpassats för. 

Utvecklingsarbetet för SFL har kommit in en ny fas då SKB påbörjat arbetet med att ta 
fram ett förvarskoncept. Det innebär att kostnaderna nu kan brytas ned på en mer 
detaljerad nivå. Tidsplanen för uppförande och idrifttagning har inte ändrats.  

Avveckling av kärnkraftverk 

I Plan 2013 baseras avvecklingskostnaderna för samtliga kraftverk på de nya 
platsspecifika rivningsstudierna. Detta innebär inte bara nya kostnadsuppskattningar i 
nya prisnivåer utan också en möjlighet att göra fördelningen av kostnaderna på EEF 
korrekt även för Forsmark, Oskarshamn och Ringhals.  

Avveckling Barsebäck (MSEK + 430) 

Kostnaden för avveckling och rivning av Barsebäck baseras på den studie TLG utförde 
och som låg till grund för Plan 2010. Den har till vissa delar setts över i årets kalkyl.  

Kostnadsökningen för Barsebäck hänförs främst till att starttidpunkten för nedmontering 
och rivning har förskjutits tre år på grund av senareläggning av driftstart för SFR-
utbyggnaden. Detta innebär ökade kostnader för servicedrift samt en viss effekt av EEF.  

Underlaget i Plan 2013 baseras på aktuell rivningsplanering där man genom vissa 
arrangemang gjort det möjligt att påbörja hanteringen av de interna delarna redan innan 
starten av rivningsprojektet. Detta medfört vissa kostnadsökningar. 

5.3 Utfallet av osäkerhetsanalysen 
5.3.1 Förändringar i metodik och arbetssätt jämfört med Plan 2010 

Det är naturligt att det uppkommer förändringar i resultatet från osäkerhetsanalysen från 
en planredovisning till nästa. Ändrade indata är en förklaring men även det förhållandet 
spelar in att analysgruppen gör sina bedömningar mot en bakgrund som under den 
gångna treårsperioden förändrats. Sådana förändringar kan vara relaterade till 
utvecklingen i projektet, d v s ny kunskap och högre mognadsgrad, eller till en 
förändrad syn på olika samhällsrelaterade frågor. Av betydelse kan också vara den 
erfarenhetsåterföring som erhålls utifrån föregående planarbete samt eventuella 
förändringar i analysgruppens sammansättning. 

Detta är normala förändringar som man bör förvänta sig vid varje ny genomarbetning av 
osäkerhetsanalysen. Inför årets arbete har dock osäkerhetsanalysen genomgått en 
omfattande översyn, bland annat med hjälp av extern expertis, med några förändringar 
av metodik och arbetssätt som följd. Metodiken är fortfarande i grunden densamma men 
en viss anpassning har gjorts som tillmötesgår SSM:s synpunkter och med syftet att öka 
transparensen i processen, se bland annat avsnitt 1.2.1. För detaljer kring 
osäkerhetsanalysen hänvisas till underlagspärmen.   
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5.3.2 Skillnad i utfallet – en diskussion 

Detta avsnitt begränsas till att omfatta enbart den återstående grundkostnaden.  

Utfallet av osäkerhetsanalysen, baserad på kalkyl 40 (real), redovisas som 
sannolikhetsfördelningen på totalnivån (S-kurvan). Av figur 5-1 framgår 
sannolikhetsfördelningarna för såväl Plan 2010 som Plan 2013 inlagda i samma 
diagram. Det ska noteras att kurvorna är angivna i den prisnivå respektive kalkyl 
redovisades i, d v s januari 2010 respektive januari 2013. Att likställa prisnivån är en 
mycket omständlig process i detta sammanhang, vilken vi avstår ifrån då jämförelsen 
beloppsmässigt är mindre intressant. Mer intressant är kurvornas form och den relativa 
avvikelsen från kalkyl 40 (real), d v s den procentuella avvikelsen. 

För varje planredovisning redovisas två kurvor. Plan 2013 med heldragna linjer och 
Plan 2010 med streckade linjer. Dels för odiskonterade belopp, dels vid diskontering 
med kalkylräntan 2,0 %. 

 

Figur 5-1. Jämförelse av sannolikhetsfördelningarna för Plan 2010 (prisnivå januari 
2010) och Plan 2013 (prisnivå januari 2013). Två fall redovisas. Dels odiskonterade 
belopp, dels diskonterade med kalkylräntan 2,0 %.  

En sannolikhetsfördelning av denna typ karaktäriseras i första hand av spridningen 
kring medelvärdet, representerat av standardavvikelsen, och snedfördelningen vilken vi 
här låter sig representeras av medelvärdets avvikelse från det ”troliga” värdet. Med 
troligt värde menas det värde som anger maxvärdet på täthetskurvan eller, annorlunda 
uttryckt, inflektionspunkten för S-kurvan. Snedfördelningen är mycket liten och kan 
lämnas därhän i jämförelsen. 

Den praktiska tillämpningen av utfallet syftar emellertid till att få fram det påslag för 
osäkerheter som ska appliceras på kalkyl 40 (real) för erhållande av den återstående 
grundkostnaden. Av tabell 5-4 framgår standardavvikelsen och osäkerhetspåslaget. 
Osäkerhetspåslaget beräknas som skillnaden mellan medelvärdet av osäkerhetsanalysen 
och kalkyl 40 (real). Dessa uttrycks även i procent där standardavvikelsen uttrycks i 
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procent av medelvärdet medan osäkerhetspåslaget i procent av kalkyl 40 (real). Siffror 
inom parentes i tabellen avser diskonterade värden med 2,0 %. 

Tabell 5-4. Jämförelse av standardavvikelse och osäkerhetspåslag - MSEK 

 Standardavvikelse 
(procent av medelvärde) 

Osäkerhetspåslag 
(procent av kalkyl 40 (real)) 

Plan 2010 
prisnivå januari 2010 
(nuvärde inom parentes) 

MSEK 12 730 (7 490) 

14,0 % (12,8 %) 

MSEK 12 730 (7 110) 

16,3 % (13,8%) 

Plan 2013 
prisnivå januari 2013 

MSEK 10 500 (6 040) 

10,4 % (9,3 %) 

MSEK 18 000 (8 860) 

21,8% (15,8 %) 

 

Av diagrammet och tabellen finner vi att osäkerheterna i årets kalkyl bedömts något 
annorlunda än tidigare. Bland annat återspeglas en dragning mot en större tveksamhet 
från analysgruppens sida rörande de ”troliga” värden som förelagts den av ett större 
osäkerhetspåslag. Sannolikheten för att kalkyl 40 (real) ska kunna innehållas har 
minskat från cirka 15 % till cirka 5 %. Detta härrör bland annat från den mer bearbetade 
analysen av de så kallade objektsvariationerna. Att samtidigt standardavvikelsen 
minskat är svårare att finna en förklaring till. Möjligen kan detta hänga samman med att 
osäkerhetsspannet som normalt ansätts vid analysgruppens möte tidigare uttrycktes 
inom ett konfidensintervall av 80 %. I årets analys har detta ändrats till 98 %. Vi ska 
dock komma ihåg att den standardavvikelse vi talar om här är härledd ur resultatet på 
objektsnivå. Små ändringar på objektsnivå får stor effekt på standardavvikelsen på 
totalnivå eftersom antal objekt är stort. 

För detaljer i övrigt hänvisas till underlagspärmen. 

  





Bilaga 1 
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Data ur diagram i figur 2-2: Påslag för oförutsett och risk i 
grundkostnaden  

 

Real
kalkylränta Forsmark Oskarshamn Ringhals Barsebäck Summa

0,0 5 227 4 299 5 882 2 599 18 008
0,1 4 982 3 988 5 615 2 529 17 114
0,2 4 783 3 836 5 400 2 451 16 470
0,3 4 593 3 691 5 194 2 376 15 854
0,4 4 412 3 553 4 997 2 304 15 265
0,5 4 239 3 420 4 809 2 234 14 702
0,6 4 074 3 294 4 630 2 167 14 164
0,7 3 916 3 172 4 458 2 103 13 649
0,8 3 765 3 057 4 294 2 041 13 157
0,9 3 622 2 946 4 138 1 981 12 686
1,0 3 484 2 840 3 988 1 923 12 236
1,1 3 354 2 739 3 845 1 868 11 806
1,2 3 229 2 642 3 709 1 815 11 395
1,3 3 109 2 550 3 578 1 764 11 001
1,4 2 996 2 462 3 454 1 714 10 625
1,5 2 887 2 377 3 335 1 667 10 265
1,6 2 783 2 296 3 221 1 621 9 921
1,7 2 684 2 219 3 112 1 577 9 591
1,8 2 589 2 145 3 007 1 534 9 276
1,9 2 499 2 074 2 908 1 493 8 973
2,0 2 412 2 006 2 812 1 454 8 684
2,1 2 329 1 941 2 720 1 416 8 406
2,2 2 250 1 878 2 633 1 379 8 140
2,3 2 174 1 818 2 549 1 343 7 884
2,4 2 102 1 761 2 468 1 309 7 639
2,5 2 032 1 706 2 390 1 276 7 404
2,6 1 965 1 653 2 316 1 244 7 177
2,7 1 901 1 602 2 244 1 213 6 960
2,8 1 840 1 553 2 175 1 183 6 750
2,9 1 780 1 506 2 109 1 154 6 549
3,0 1 724 1 460 2 045 1 125 6 355
3,1 1 669 1 416 1 984 1 098 6 167
3,2 1 616 1 374 1 925 1 072 5 987
3,3 1 566 1 333 1 867 1 046 5 813
3,4 1 517 1 294 1 812 1 022 5 645
3,5 1 470 1 256 1 759 998 5 483
3,6 1 425 1 220 1 708 974 5 327
3,7 1 382 1 184 1 658 952 5 176
3,8 1 340 1 150 1 610 930 5 030
3,9 1 299 1 117 1 564 909 4 890
4,0 1 261 1 086 1 519 888 4 754
4,1 1 223 1 055 1 477 868 4 623
4,2 1 187 1 026 1 435 849 4 497
4,3 1 153 998 1 395 830 4 376
4,4 1 120 970 1 357 812 4 260
4,5 1 089 944 1 321 795 4 149
4,6 1 059 919 1 286 778 4 042
4,7 1 030 896 1 253 762 3 940
4,8 1 004 873 1 221 746 3 844
4,9 978 852 1 191 731 3 752
5,0 955 832 1 163 717 3 666

Belopp MSEK
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Data ur diagram i figur 3-1: Påslag för oförutsett och risk i underlag för 
finansieringsbelopp  

 

Real
kalkylränta Forsmark Oskarshamn Ringhals Barsebäck Summa

0,0 5 032 4 122 5 672 2 599 17 425
0,1 4 838 3 978 5 462 2 519 16 797
0,2 4 654 3 839 5 262 2 442 16 196
0,3 4 477 3 706 5 070 2 367 15 620
0,4 4 307 3 579 4 886 2 295 15 068
0,5 4 145 3 457 4 711 2 227 14 539
0,6 3 990 3 340 4 542 2 160 14 032
0,7 3 842 3 227 4 381 2 096 13 547
0,8 3 700 3 120 4 226 2 035 13 081
0,9 3 564 3 016 4 079 1 976 12 636
1,0 3 435 2 917 3 937 1 919 12 208
1,1 3 311 2 822 3 801 1 865 11 799
1,2 3 192 2 731 3 672 1 812 11 407
1,3 3 078 2 644 3 547 1 762 11 031
1,4 2 970 2 560 3 428 1 713 10 671
1,5 2 866 2 480 3 314 1 666 10 326
1,6 2 766 2 403 3 205 1 621 9 994
1,7 2 671 2 329 3 100 1 577 9 677
1,8 2 580 2 257 2 999 1 535 9 372
1,9 2 492 2 189 2 903 1 495 9 080
2,0 2 409 2 123 2 811 1 456 8 799
2,1 2 329 2 060 2 722 1 419 8 529
2,2 2 252 2 000 2 636 1 382 8 270
2,3 2 178 1 941 2 554 1 348 8 021
2,4 2 107 1 885 2 476 1 314 7 782
2,5 2 039 1 831 2 400 1 281 7 551
2,6 1 974 1 779 2 327 1 250 7 330
2,7 1 911 1 728 2 257 1 220 7 116
2,8 1 851 1 680 2 189 1 190 6 910
2,9 1 793 1 633 2 124 1 162 6 712
3,0 1 737 1 588 2 061 1 135 6 521
3,1 1 683 1 544 2 001 1 108 6 336
3,2 1 632 1 502 1 942 1 082 6 158
3,3 1 582 1 461 1 886 1 058 5 986
3,4 1 534 1 422 1 831 1 034 5 820
3,5 1 487 1 384 1 778 1 010 5 660
3,6 1 443 1 347 1 728 988 5 505
3,7 1 400 1 312 1 678 966 5 355
3,8 1 358 1 277 1 631 945 5 211
3,9 1 318 1 244 1 585 924 5 071
4,0 1 280 1 212 1 541 904 4 936
4,1 1 242 1 181 1 498 885 4 806
4,2 1 207 1 151 1 457 866 4 681
4,3 1 173 1 122 1 417 848 4 560
4,4 1 140 1 094 1 379 831 4 444
4,5 1 108 1 067 1 343 814 4 332
4,6 1 078 1 041 1 308 798 4 225
4,7 1 050 1 017 1 274 782 4 123
4,8 1 023 993 1 242 767 4 025
4,9 997 971 1 212 753 3 933
5,0 973 949 1 183 739 3 845

Belopp MSEK
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Data ur diagram i figur 4-3a: Kompletteringsbelopp baserat på 
80 % konfidensgrad  

 

Real
kalkylränta Forsmark Oskarshamn Ringhals Summa

0,0 3 342 2 614 3 604 9 560
0,1 3 221 2 523 3 479 9 223
0,2 3 099 2 431 3 353 8 883
0,3 2 977 2 338 3 227 8 543
0,4 2 857 2 247 3 101 8 205
0,5 2 739 2 157 2 977 7 873
0,6 2 623 2 068 2 856 7 548
0,7 2 511 1 982 2 738 7 232
0,8 2 403 1 899 2 624 6 926
0,9 2 299 1 819 2 514 6 633
1,0 2 200 1 743 2 410 6 353
1,1 2 106 1 670 2 310 6 086
1,2 2 017 1 602 2 215 5 834
1,3 1 933 1 537 2 127 5 597
1,4 1 854 1 476 2 043 5 374
1,5 1 781 1 420 1 966 5 167
1,6 1 713 1 367 1 894 4 975
1,7 1 651 1 319 1 827 4 797
1,8 1 593 1 274 1 766 4 633
1,9 1 540 1 234 1 710 4 483
2,0 1 491 1 196 1 659 4 346
2,1 1 447 1 162 1 612 4 222
2,2 1 407 1 131 1 570 4 108
2,3 1 371 1 103 1 531 4 005
2,4 1 338 1 078 1 497 3 912
2,5 1 307 1 055 1 465 3 828
2,6 1 280 1 034 1 436 3 751
2,7 1 255 1 015 1 410 3 680
2,8 1 232 997 1 386 3 616
2,9 1 211 981 1 364 3 555
3,0 1 190 966 1 343 3 499
3,1 1 171 951 1 323 3 446
3,2 1 153 937 1 304 3 394
3,3 1 135 924 1 285 3 344
3,4 1 117 910 1 267 3 294
3,5 1 100 897 1 248 3 245
3,6 1 082 883 1 230 3 195
3,7 1 064 869 1 211 3 144
3,8 1 046 855 1 192 3 093
3,9 1 027 841 1 172 3 041
4,0 1 009 827 1 152 2 988
4,1 990 812 1 132 2 935
4,2 972 798 1 113 2 882
4,3 954 784 1 093 2 831
4,4 936 770 1 075 2 781
4,5 920 758 1 058 2 735
4,6 906 747 1 042 2 695
4,7 894 737 1 030 2 661
4,8 885 730 1 020 2 636
4,9 880 727 1 015 2 623
5,0 880 727 1 016 2 623

Belopp MSEK
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Data ur diagram i figur 4-3b: Kompletteringsbelopp baserat på 
90 % konfidensgrad  

 

Real
kalkylränta Forsmark Oskarshamn Ringhals Summa

0,0 4 947 3 869 5 334 14 149
0,1 4 749 3 719 5 129 13 598
0,2 4 562 3 577 4 935 13 074
0,3 4 384 3 442 4 750 12 577
0,4 4 216 3 314 4 574 12 104
0,5 4 056 3 192 4 407 11 655
0,6 3 904 3 077 4 249 11 229
0,7 3 760 2 967 4 098 10 825
0,8 3 623 2 863 3 956 10 441
0,9 3 494 2 764 3 820 10 078
1,0 3 371 2 670 3 692 9 733
1,1 3 255 2 582 3 570 9 407
1,2 3 145 2 498 3 455 9 097
1,3 3 041 2 418 3 346 8 804
1,4 2 942 2 343 3 242 8 527
1,5 2 849 2 271 3 145 8 265
1,6 2 761 2 204 3 052 8 017
1,7 2 678 2 140 2 965 7 782
1,8 2 599 2 080 2 882 7 561
1,9 2 525 2 023 2 804 7 351
2,0 2 455 1 969 2 730 7 154
2,1 2 389 1 918 2 660 6 967
2,2 2 326 1 870 2 595 6 791
2,3 2 267 1 825 2 533 6 625
2,4 2 212 1 782 2 474 6 469
2,5 2 159 1 742 2 419 6 321
2,6 2 110 1 705 2 368 6 182
2,7 2 064 1 669 2 319 6 052
2,8 2 020 1 635 2 273 5 928
2,9 1 979 1 604 2 230 5 812
3,0 1 940 1 574 2 189 5 703
3,1 1 904 1 546 2 151 5 600
3,2 1 869 1 520 2 114 5 504
3,3 1 837 1 495 2 080 5 412
3,4 1 806 1 472 2 048 5 326
3,5 1 777 1 450 2 018 5 245
3,6 1 750 1 429 1 990 5 169
3,7 1 724 1 409 1 963 5 096
3,8 1 700 1 390 1 937 5 027
3,9 1 676 1 372 1 912 4 961
4,0 1 654 1 355 1 889 4 898
4,1 1 633 1 339 1 867 4 838
4,2 1 612 1 323 1 845 4 780
4,3 1 592 1 308 1 824 4 724
4,4 1 572 1 293 1 803 4 669
4,5 1 553 1 278 1 783 4 615
4,6 1 534 1 264 1 763 4 561
4,7 1 515 1 249 1 743 4 507
4,8 1 496 1 234 1 723 4 454
4,9 1 477 1 219 1 702 4 399
5,0 1 458 1 204 1 681 4 343

Belopp MSEK
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Begreppsförklaringar och belopp som ska redovisas 

I det följande redovisas de använda begreppen under tre huvudtitlar: (i) allmänna 
begrepp, (ii) belopp att redovisa samt (iii) speciella begrepp med anknytning till 
kalkylmodellen. Inom hakparenteser anges varifrån respektive begrepp härstammar.  

Allmänna begrepp 

De allmänna begreppen återfinns bland annat i finansieringslagen [fl] och i 
finansieringsförordningen [fo]. Observera att förklaringarna nedan inte är ordagrant 
hämtade ur lag- eller förordningstext utan mestadels utvecklade för att tydliggöra 
betydelsen i detta kalkylsammanhang. Vissa begrepp återfinns inte i lagen eller i 
förordningen utan är definierade av SKB [skb]. 

Reaktorinnehavare [fo] Tillståndshavare för reaktorer som är i drift (minst en). 
För närvarande tillhör Forsmarks Kraftgrupp AB, 
OKG Aktiebolag och Ringhals AB denna kategori. 
Barsebäck Kraft AB tillhör gruppen ”övrig tillstånds-
havare” men ges ändå en viss särbehandling i förord-
ningen såsom innehavare av ”en kärnreaktor som 
permanent har ställts av efter den 31 december 1995”. 
Genom denna särbehandling kommer Barsebäck i allt 
väsentligt att omfattas av samma redovisningsprinciper 
som reaktorinnehavarna. (Undantaget är kompletterings-
beloppet, ett belopp som endast berör reaktorinnehavare.) 

Tillståndshavarna [skb] En sammanfattande benämning att användas i denna 
rapport för Forsmarks Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag, 
Ringhals AB och Barsebäck Kraft AB (eller kort 
Forsmark, Oskarshamn, Ringhals och Barsebäck) d v s de 
bolag som är knutna till andelarna i Kärnavfallsfonden 
och på vilka SKB fördelar kostnaderna enligt upprättade 
civilrättsliga avtal.  

Konsortialavtal och 
intressentavtal [skb] 

Avtal som reglerar SKB:s delägares mellanhavanden. 
Konsortialavtalet anger SKB:s uppdrag och delägarnas 
andelar av aktiestocken i SKB samt reglerar vissa 
kostnader i proportion till dessa andelar. Exempelvis 
fördelas kostnaderna för SKB:s centrala administration 
enligt detta förhållande. 

Intressentavtalet anger fördelningen mellan tillstånds-
havarna av kostnader relaterade till specifika aktiviteter 
eller anläggningar. Intressentavtalet innehåller idag sex 
underavdelningar, en för varje anläggning. Ett sjunde är 
under utarbetande (BFA). Fördelningarna bygger i 
huvudsak på mängden bränsle eller de avfallsmängder 
som berör respektive anläggning.     

Planerad reaktordrift 
[skb] 

Total drifttid för reaktorerna som underlag för 
kärnkraftföretagens planering. I dag är detta 50 år för 
reaktorerna Oskarshamn 1, Ringhals 1 och 2. För övriga 
reaktorerna i drift är planeringsförutsättningen 60 år.  
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Avgiftsgrundande 
reaktordrift [skb] 

Total drifttid för reaktorerna som underlag för mängden 
restprodukter och som bas för avgiftsberäkningen enligt 
vad som föreskrivs i finansieringsförordningen. Denna 
ska vara 40 år dock minst sex års återstående drifttid om 
det inte finns anledning att anta att en reaktor stängs 
dessförinnan.   

Aktuell reaktordrift [skb] Total drifttid för reaktorerna fram till att plankalkylen tar 
vid, d v s till och med 31 december 2014 i årets kalkyl. 
Bestämmer befintliga mängder restprodukter, inklusive 
reaktorhärdar, som bas för beräkning av finansierings-
beloppet. 

Restprodukter [fl] Restprodukter omfattar kärnämne som inte ska användas 
på nytt och kärnavfall som inte utgör driftavfall. (Kärn-
ämne i vårt fall utgörs av använt bränsle.) Betydelsen av 
att driftavfall ej inkluderas bland restprodukterna är att 
avgiftsplikten inte omfattar vissa anläggningar, 
exempelvis nuvarande SFR, och hantering av avfallet som 
ska slutförvaras i dessa anläggningar. 

Med driftavfall menas sådant radioaktivt avfall som 
omhändertas och slutförvaras under pågående drift eller 
strax efter i samband med att reaktorn ställs av.  

I planrapporten redovisas SKB:s totala åtagande, alltså 
inklusive omhändertagande av driftavfall. I detta 
supplement begränsas redovisningen till kostnader som 
berör Kärnavfallsfonden. 

 

Belopp att redovisa 

Nedan hänvisas till 4 § 1-3 finansieringslagen. Detta avsnitt i lagen beskriver 
omfattningen av tillståndshavarens egna kostnader, d v s de kostnader som ingår i 
föreliggande redovisning. Övriga kostnader anges i 4 § 4-9 finansieringslagen och avser 
de statens kostnader som ska täckas med medel ur Kärnavfallsfonden. Dessa ligger 
således beräkningsmässigt utanför SKB:s ansvarsområde .  

Den återstående 
grundkostnaden [fo] 

akronym: GK 

Den förväntade framtida kostnaden för åtgärder och 
verksamhet som avses i 4 § 1-3 finansieringslagen. Med 
förväntad kostnad förstås här med medelvärdet som erhålls 
ur montecarlo-simuleringen.  
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Underlag för finansie-
ringsbeloppet [skb] 

akronym: UFB 

Beloppet utgör underlaget som SKB lämnar till myndigheten 
för att denna ska kunna beräkna det s k finansieringsbeloppet 
(i vilket även ingår de statens kostnader som nämndes ovan). 
Underlaget för finansieringsbeloppet är lika med den 
återstående grundkostnaden minskad med kostnader för 
sådant använt bränsle eller radioaktivt avfall som enligt 
kalkylförutsättningarna kommer att genereras i framtiden 
(från och med januari det första året som kalkylen omfattar, 
d v s januari 2015 i denna rapport). För bränslet innebär detta 
att allt bestrålat bränsle vid avstämningstidpunkten medtas.  

Kompletteringsbeloppet 
[fo] 

akronym: KB 

Ett belopp som motsvarar en skälig uppskattning av 
kostnader som avses i 4 § 1-3 finansieringslagen och som 
kan uppkomma på grund av oplanerade händelser. Med 
kompletteringsbeloppet förstås mellanskillnaden av ett 
skäligt övre belopp och de kostnader som ingår i den 
återstående grundkostnaden. För denna mellanskillnad ska en 
reaktorinnehavare ställa säkerhet, se säkerhet-kb nedan. SKB 
tolkar skälighetsvillkoret så att detta motsvarar det belopp 
som erhålls ur kostnadsfunktionen vid 80 % konfidensgrad. 
Se kostnadsfunktion och konfidensgrad nedan.   

Säkerhet-fb [skb] Den säkerhet som en reaktorinnehavare ska ställa baserat på 
finansieringsbeloppet. 

Säkerhet-kb [skb] Den säkerhet som en reaktorinnehavare ska ställa baserat på 
kompletteringsbeloppet. 

-  
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Speciella begrepp med anknytning till kalkylmodellen 

Kalkylmodellen är upprättad enligt ”Den successiva principen” eller kort ”successiv 
kalkyl”, en probabilistisk analys för värdering av osäkerheter och variationer. Några 
begrepp återkommer i föreliggande redovisning och tas därför upp här. I övrigt är 
kalkylmodellen beskriven översiktligt i planrapporten och mer i detalj i underlags-
rapporten.   

Externa ekonomiska 
faktorer [skb] 

akronym: EEF eller eef 

Externa ekonomiska faktorer, EEF, är ett samlande 
begrepp för sådana kostnadsstyrande faktorer som kan 
sägas ligga utanför ”projektets” kontroll och som avser 
framtida real prisutveckling på varor och tjänster. Detta 
under samtidig hänsyn till produktivitetsutvecklingen där 
sådan är relevant. En redovisning av begreppet och 
tillämpningen återfinns i avsnitt 1.5.  

Referenskostnad [skb] 

akronym: Ref 

Med referenskostnad avses den bästa uppskattningen av 
kostnaden baserad på SKB:s s k referensscenario. 
Referensscenariot återspeglar dagens teknikval och 
utvecklingsnivå (referensutformningen) och är i 
omfattning avstämt mot delägarnas aktuella långsiktiga 
planering avseende reaktordriften (50 respektive 60 år). 
Kalkylen som ger referenskostnaden är deterministisk 
(bygger på upprättade specifikationer) och innefattar ej 
påslag för täckande av osäkerheter eller effekter av 
variationer och oplanerade händelser. Kostnaden är 
beräknad och angiven i prisnivå januari 2013. 

Referenskostnaden omfattande 6 200 kapslar ingår inte i 
redovisningen i detta supplement. För att finna dessa 
kostnader hänvisas till planrapporten. 

Kalkyl 40 [skb] 

 

Avser en modifiering med referenskostnaden som bas (se 
ovan) där kalkylunderlaget justeras för att motsvara de 
specifika krav som följer av finansieringslagen och 
finansieringsförordningen samt det förhållandet att det är 
enbart delägarnas fondandelar som skall ställas mot 
resultatet (ej studsviksandelen). Sådana justeringar 
innefattar exempelvis att bränslemängden anpassas till 40 
års drift och att kostnaden för omhändertagande av 
driftavfall undantas.  

Kalkyl 40 (real) [skb] Denna kostnad är baserad på samma underlag som 
Kalkyl 40 men innefattar en justering för den troliga 
framtida reala prisutvecklingen enligt begreppet EEF (se 
ovan). Kalkyl 40 (real) utgör utgångsläget för analysen i 
den ”successiva kalkylen” på vilket olika variationer 
appliceras (däri ingår även osäkerheter rörande de 
antaganden som ligger bakom EEF).     
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Kostnadsfunktionen [skb] Kostnadsfunktionen avser kostnadsutfallet som erhålls ur 
den ”successiva kalkylen”. Denna utgörs av en stokastisk 
variabel representerad av en fördelningskurva (sannolik-
hetsfördelning eller S-kurva) ur vilken ett kostnadsutfall 
kan kopplas till en viss sannolikhet för att detta utfall ej 
ska överskridas (konfidensgrad). 

Konfidensgrad [skb] Konfidensgraden, angiven i procent, anger den gräns för 
kostnadsöverskridande som nämndes under begreppet 
kostnadsfunktion ovan. Exempelvis ett belopp som anges 
med konfidensgraden 50 % representerar den övre 
kostnadsgräns som bedöms kunna innehållas med sanno-
likheten 50 % (eller annorlunda uttryckt 1:2).   

Kalkylränta [skb] Den ränta som ansätts vid nuvärdesberäkning 
(diskontering) av de framtida kostnaderna. Räntan kan 
vara en och samma för hela kalkylperioden eller variera 
för olika tider (bruten). I föreliggande rapport studeras 
bara effekten av räntor som är konstanta över tiden. Andra 
fall kan beräknas efter begäran från SSM. 
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