
Öppen DokumentID 

1437780
Version 

1.0
Status 

Godkänt
Reg nr Sida 

1 (48)
Rapport Författare 

Henrik Jönsson
Datum 

2014-05-19
Kvalitetssäkrad av

Jessica Palmqvist
Susanne Andersson
Peter Arkeholt
Marcus Nilzén

Kvalitetssäkrad datum

2014-05-30
2014-05-30
2014-05-31
2014-05-31

Godkänd av

Christopher Eckerberg
Godkänd datum

2014-05-31

Redovisning av åtgärdsprogram för SSM:s föreläggande om 
genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s 
kärntekniska anläggningar Clab och SFR

Svensk Kärnbränslehantering AB
Box 250, 101 24 Stockholm
Besöksadress Blekholmstorget 30
Telefon 08-459 84 00 Fax 08-579 386 10
www.skb.se
556175-2014 Säte Stockholm

Föreliggande rapport utgör SKB:s svar på SSM:s föreläggande SSM2013-5903-12

P
D

F
 r

en
de

rin
g:

 D
ok

um
en

tID
 1

43
77

80
, V

er
si

on
 1

.0
, S

ta
tu

s 
G

od
kä

nt
, S

ek
re

te
ss

kl
as

s 
Ö

pp
en



1437780  -  Redovisning av åtgärdsprogram för 
SSM:s föreläggande om genomförande av 
åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska 
anläggningar Clab och SFR

Öppen  1.0  Godkänt 2 (48)

Svensk Kärnbränslehantering AB

Innehåll

Sammanfattning .................................................................................................................................... 3

1 Inledning........................................................................................................................................ 5
1.1 SKB:s övergripande bedömning..................................................................................................... 5
1.2 SKB:s framtagande av rapporten.................................................................................................... 6
1.3 Disposition...................................................................................................................................... 6

2 Beskrivning av ledning, styrning och organisation ................................................................... 7
2.1 Strategisk inriktning ....................................................................................................................... 7
2.2 SKB:s organisation......................................................................................................................... 8
2.3 Ledningsforum................................................................................................................................ 9

3 Ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden .................................................................. 11
3.1 SSM:s iakttagelser och bedömning .............................................................................................. 11
3.2 SKB:s svar .................................................................................................................................... 11
3.3 Åtgärder........................................................................................................................................ 14

4 Beslut i säkerhetsfrågor ............................................................................................................. 16
4.1 SSM:s iakttagelser och bedömning .............................................................................................. 16
4.2 SKB:s svar .................................................................................................................................... 16
4.3 Åtgärder........................................................................................................................................ 20

5 Kravhantering............................................................................................................................. 22
5.1 SSM:s iakttagelser och bedömning .............................................................................................. 22
5.2 SKB:s svar .................................................................................................................................... 22
5.3 Åtgärder........................................................................................................................................ 26

6 Åtgärdande av brister ................................................................................................................ 27
6.1 SSM:s iakttagelser och bedömning .............................................................................................. 27
6.2 SKB:s svar .................................................................................................................................... 27
6.3 Åtgärder........................................................................................................................................ 38

7 Åtgärdsprogram ......................................................................................................................... 39
7.1 Beskrivning av SKB:s pågående förbättringsarbete ..................................................................... 39
7.2 Åtgärder till följd av omhändertagande av SSM:s föreläggande.................................................. 40
7.3 Uppföljning av åtgärder................................................................................................................ 42

8 SKB:s fortsatta arbete med föreläggandet ............................................................................... 43

Bilaga 1 WANO Action Plan .............................................................................................................. 44

Bilaga 2 Handlingsplan för säkerhetshöjande åtgärder .................................................................. 46

P
D

F
 r

en
de

rin
g:

 D
ok

um
en

tID
 1

43
77

80
, V

er
si

on
 1

.0
, S

ta
tu

s 
G

od
kä

nt
, S

ek
re

te
ss

kl
as

s 
Ö

pp
en



1437780  -  Redovisning av åtgärdsprogram för 
SSM:s föreläggande om genomförande av 
åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska 
anläggningar Clab och SFR

Öppen  1.0  Godkänt 3 (48)

Svensk Kärnbränslehantering AB

Sammanfattning
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) beslutade i april 2014 om att förelägga Svensk 
Kärnbränslehantering AB att redovisa ett åtgärdsprogram avseende identifierade brister vid driften av 
de kärntekniska anläggningarna Clab och SFR.1 Bakgrunden är, enligt SSM, det senaste årets tillsyn 
av Clab och SFR där myndigheten identifierat brister i förhållande till bestämmelser i kärntekniklagen, 
strålskyddslagen och myndighetens olika föreskrifter. 

SKB ser allvarligt på SSM:s iakttagelser och beslut om föreläggande. SKB delar bilden av att det finns 
brister och förbättringspotential inom ett antal områden av SKB:s verksamhet. Ett omfattande 
förbättrings- och förändringsarbete bedrivs för närvarande inom SKB inom flera av de områden som 
SSM lyft fram. SKB har till viss del inte haft förmåga att arbeta utifrån ett tydligt beskrivet och 
kommunicerat helhetsperspektiv och inte i tillräcklig utsträckning följt upp att de åtgärder som 
vidtagits har lett till önskade effekter. Hanteringen av brister och behovet av förbättringar kommer att 
kräva uppmärksamhet inom hela organisationen under en längre tid framöver. Nedan sammanfattas 
SKB:s svar på de av SSM efterfrågade punkterna i föreläggandet:

(1) Ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden

SKB avser att i ledningssystemet förtydliga innebörden av kärntekniskt ansvar och synen på SKB som 
tillståndshavare. Detta kommer i sin tur att utgöra grunden för en tydligare fördelning av uppgifter 
med syfte att säkerställa att tillräckligt handlingsutrymme och tillräcklig kompetens finns tillgänglig 
för SKB att ta det fulla kärntekniska ansvaret. 

För att anläggningarna ska kunna upprätthålla en god strålsäkerhet finns dels redan etablerade 
arbetssätt, dels ytterligare behov av åtgärder för ökad samverkan inom SKB. Genom att förstärka 
företagsledningens genomgång med anläggningschefer samt genom komplettering med delar av 
företagsledningen i SLM, och de övriga förhållanden som redovisas i rapporten, bedömer SKB att 
samarbetsförhållanden stärks och att anläggningscheferna i tillräcklig grad kan påverka beslut som tas 
på andra håll inom SKB och som påverkar säkerheten vid anläggningarna.

(2) Beslut i säkerhetsfrågor

SKB bedömer att det finns ett fungerande arbetssätt för beslutsfattande och överprövning inom drift-
och säkerhetsledningen. SKB implementerar för närvarande ett förstärkt arbetssätt för både SLM och 
SKB SÄK. 

För att ytterligare utveckla drift- och säkerhetsledningen och ge en allsidig belysning av 
säkerhetsfrågor inom SKB kommer bemanningen i SLM att förstärkas med chefer från fler 
avdelningar inom SKB. Ett förtydligande av värdering av kompetens i samband med mötesforum 
kommer att genomföras för att säkerställa att rätt kompetens är närvarende vid möten. En gapanalys 
ska genomföras för att verifiera att en sammantagen tillräcklig kompetens finns i företagsledningen 
och andra ledningsforum som säkerställer tillräcklig medvetenhet om hur beslut som tas påverkar 
säkerheten.

SKB kommer vidare att ta fram arbetssätt för att stärka identifiering och hantering i de stora projekten 
gällande säkerhetsfrågor med påverkan på anläggningar i drift. En förstärkt beredningsordning inför 
företagsledningsmöten kommer att tas fram för att säkerställa en allsidig belysning av frågor som tas 
upp för beslut. Genom dessa åtgärder, samt övriga förhållanden som redovisas i rapporten, bedömer 
SKB att alla frågor med betydelse för säkerheten vid Clab och SFR får en allsidig belysning. 

                                                     
1 Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR, 
SSM2013-5903-12
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(3) Kravhantering

SKB avser att etablera en ny enhet för kravhantering och säkerhetsredovisning. Enheten kommer att 
ha till uppgift att ta fram ett företagsgemensamt arbetssätt för kravhantering samt införa detta i 
ledningssystemet. Kravtolkning kommer att prioriteras vid driftsättning av den nya enheten liksom att 
säkerställa tillämpning av kraven på SKB. Särskilt viktigt är framtagning av en företagsövergripande 
tolkning av krav i SSMFS 2008:1. Med dessa åtgärder, samt de övriga förhållanden som redovisas i 
rapporten, bedömer SKB att förutsättningar skapas för ett systematiskt arbetssätt för kravhantering och
tillämpning av krav i de delar av organisationen som behövs för att driva anläggningarna Clab och 
SFR. 

(4) Åtgärdande av brister (4a)

SKB har sammanställt brister och förbättringsbehov enligt de 17 områden som SSM använder för 
helhetsbedömningar av anläggningars säkerhet och strålskydd. Genomgången visar att det inom ett 
antal områden finns behov av ytterligare åtgärder. Genomgången visar vidare att det finns pågående 
arbete i de flesta fall för att hantera bristerna, och att många av bristerna omhändertas via till exempel 
handlingsplanen för säkerhetshöjande åtgärder eller WANO Action Plan. 

En viktig åtgärd för att säkerställa framdriften är en förstärkt uppföljning av dessa pågående 
förbättringsprogram. Ett led i detta är att förändra och förstärka Företagsledningens genomgång. SKB 
konstaterar att det är viktigt att hitta ett mer proaktivt arbetssätt för att arbeta förebyggande och 
försöka att undvika att hamna i ett läge med många brister. Åtgärder för att uppnå detta behöver 
belysas i den pågående orsaksanalysen.

Åtgärdsprogram

SKB har, utöver pågående förbättringsprogram såsom WANO Action Plan och handlingsplan för 
säkerhetshöjande åtgärder, identifierat behov av aktiviteter utifrån områdena Ledningens 
förväntningar, Ledning, styrning och överprövning samt Lärande organisation. Det fortsatta arbetet 
och den orsaksanalys som ska redovisas den 1 oktober 2014 kan komma att föranleda justeringar av 
dessa områden och aktiviteter.
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1 Inledning
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) beslutade i april 2014 om att förelägga Svensk 
Kärnbränslehantering AB att redovisa ett åtgärdsprogram avseende identifierade brister vid driften av 
de kärntekniska anläggningarna Clab och SFR.2 Bakgrunden är, enligt SSM, det senaste årets tillsyn 
av Clab och SFR där myndigheten identifierat brister i förhållande till bestämmelser i kärntekniklagen, 
strålskyddslagen och myndighetens olika föreskrifter. 

Den 1 juni 2014 ska SKB redovisa hur de brister enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, 
strålskyddslagen (1988:220) och SSM:s föreskrifter ska åtgärdas, både sådana som identifierats av 
SSM och av SKB (föreläggandets punkt 4a). SKB har särskilt att återkomma i områdena 1) Ansvar, 
befogenheter och samarbetsförhållanden 2) Beslut i säkerhetsfrågor och 3) Kravhantering. Till den 1 
oktober 2014 kommer sedan SKB att redovisa en orsaksanalys och mer specificerade åtgärder för att 
komma tillrätta med orsakerna till uppkomna brister. 

1.1 SKB:s övergripande bedömning

SKB ser allvarligt på SSM:s iakttagelser och beslut om föreläggande. SKB delar bilden att det finns 
brister och förbättringspotential inom ett antal områden av SKB:s verksamhet. SKB bedömer att 
bristerna har byggts upp under en längre tid. Ett omfattande förbättrings- och förändringsarbete 
bedrivs för närvarande inom SKB inom flera av de områden som SSM lyft fram. Det sker bland annat 
inom ramen för den handlingsplan som tagits fram med anledning av WANO:s (World Association of 
Nuclear Operators) granskning från 2013, genom avdelning Drifts handlingsplan för säkerhetshöjande 
åtgärder, inom SKB:s säkerhetskulturprogram samt via den löpande avvikelsehanteringen inom SKB. 
SKB:s organisationsförändring är därtill en central åtgärd i ljuset av de brister som SKB själva tidigare 
har identifierat. Hanteringen av brister och behovet av förbättringar kommer att kräva uppmärksamhet 
inom hela organisationen under en längre tid framöver. 

SKB kan konstatera att takten i att omhänderta identifierade brister inte är tillräckligt hög. SKB har till 
viss del inte haft förmåga att arbeta utifrån ett tydligt beskrivet och kommunicerat helhetsperspektiv 
och inte i tillräcklig utsträckning följt upp att de åtgärder som vidtagits har lett till önskade effekter. 

Flera av de brister som kan konstateras bedömer SKB är relaterade till styrning och ledning, 
kommunikation, samverkan, kultur och i vissa delar även kompetens och otillräcklig förståelse för 
kravbilden. SKB:s utveckling från en renodlad forskningsorganisation till en snabbt växande 
verksamhet som inkluderar drift av anläggningar, anläggningsändringar, teknikutveckling och 
projektering av nya anläggningar parallellt med forskning bedöms också vara en bidragande 
förklaring. SKB bedömer också att komplexiteten underskattades vid övertagandet av Clab och SFR, 
vilket fortfarande påverkar anläggningarna. I detta innefattas såväl övergripande frågor såsom 
otillräckligt stöd från övriga delar av SKB sedan övertaganden gjordes och mer specifika frågor såsom 
otillräckligt fokus på åldrande anläggningar. SKB:s ledning ansvarar för att bristerna rättas till. Arbetet 
för att förbättra verksamheten och att skapa en förmåga till ett systematiskt agerande och att ta ansvar 
när brister uppstår kräver en hög delaktighet och förståelse, såväl från SKB:s högsta ledning som från 
alla chefer och medarbetare i organisationen.

De grundläggande orsakerna till uppkomna brister och åtgärderna för att komma tillrätta med dessa 
kommer SKB att redovisa den 1 oktober 2014. Det åtgärdsprogram som redovisas i föreliggande 
rapport kommer att ligga till grund för SKB:s fortsatta arbete för att säkerställa att SKB bedriver sin

                                                     
2 Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR, 
SSM2013-5903-12
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verksamhet med hög säkerhet. SKB ser att åtgärdsprogrammet kan komma att uppdateras och 
utvecklas utifrån nya erfarenheter och inte minst med anledning av kommande orsaksanalys. 

1.2 SKB:s framtagande av rapporten

SKB:s genomgång av brister, samt framtagande av åtgärdsprogram, har utarbetats med ett brett 
deltagande från SKB:s olika verksamheter. Samtliga avdelningar har varit representerade i arbetet. Vd
och företagsledningen har aktivt deltagit i framtagandet av svaret. Detta har exempelvis skett genom 
att representanter ur företagsledningen har deltagit i separata arbetsgrupper. Anläggningscheferna vid 
Clab och SFR har deltagit i en av arbetsgrupperna och har också löpande involverats i övriga delar av 
arbetet. SKB har även inhämtat stöd och erfarenheter från Vattenfall och E.ON samt från 
kärnkraftverken. SKB har löpande informerat om arbetet både internt och till SKB:s ägare. 

1.3 Disposition

SKB ger i ett inledande kapitel en kort nulägesbeskrivning av ledning, styrning och organisation, 
inklusive bakgrunden till SKB:s organisationsförändring. 

I kapitel 3-5 redovisas SKB:s svar avseende:

 Ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden
 Beslut i säkerhetsfrågor
 Kravhantering

I kapitel 6 redovisar SKB sin genomgång av brister och förbättringsområden som identifierats av SSM 
och SKB (punkt 4a), samt hur dessa hanteras och åtgärdas. I kapitel 7 redovisas en sammanställning
av SKB:s åtgärdsprogram, utöver åtgärder inom befintliga förbättringsprogram och ordinarie 
avvikelsehantering. I kapitel 8 redogörs för hur SKB arbetar med orsaksanalysen fram till oktober 
2014. 
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2 Beskrivning av ledning, styrning och organisation
I detta avsnitt redovisas en kortfattad beskrivning av nuvarande ledning, styrning och organisation 
inom SKB. Denna redovisning utgör en bakgrund för den beskrivning av SKB:s arbete med brister och 
förbättringsbehov som detaljeras i kapitel 3-6. I kapitlet redogörs särskilt för bakgrunden till SKB:s 
nuvarande organisation, vilken har haft som syfte att åtgärda vissa av SKB:s identifierade brister 
kopplade till styrning och ledning. 

För att hantera och slutförvara använt kärnbränsle och radioaktivt avfall har ägarna till de svenska 
kärnkraftverken bildat SKB. Vattenfall är SKB:s huvudägare och verksamheten regleras mellan ägarna 
i intressent- och tillämpningsavtal, vilka slår fast de grundläggande uppgifterna för SKB. 

SKB innehar tillstånd för kärnteknisk verksamhet för de driftsatta kärntekniska anläggningarna Clab 
och SFR samt för transportsystemet. Det är SKB:s vd som är juridiskt ansvarig för att den 
kärntekniska verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning. 

2.1 Strategisk inriktning

Riktlinjer

SKB:s styrelse fastställer årligen SKB:s strategiska inriktning för kommande planeringsperiod (fem 
år) som, tillsammans med Fud-program 20133 och Plan 20134, utgår från fyra områden:

 Driva SKB:s anläggningar säkert och kostnadseffektivt.
 Upprätthålla omvärldens förtroende för SKB.
 Etablera och driftsätta nya anläggningar på kostnad och tid
 Skapa en effektiv, utvecklande och kompetent organisation. 

Prioriteringar

SKB:s styrelse har också beslutat om följande prioriteringsordning vid behov: 

1. Säker och effektiv drift.
2. Etablera och driftsätta nya anläggningar: KBS-3.
3. Etablera och driftsätta nya anläggningar: SFR-utbyggnad.

Utifrån ovanstående strategiska inriktning och prioriteringar, Fud-program samt Planrapport, gör SKB 
en årlig verksamhetsplanering vilken innehåller mål, budget, resursplanering och plan för uppföljning 
av mål. Ett styrkort för SKB innehållande nyckeltal och målnivåer tas fram, vilka redovisas till SKB:s 
styrelse som en del av den löpande uppföljningen av verksamheten. SKB:s verksamhet styrs också 
genom direktiv från Vattenfall, där SKB innan införande i SKB:s ledningssystem alltid värderar att de 
inte står i strid mot andra regelverk som styr SKB.

Vid sidan av ovan nämnda styrande dokument regleras SKB:s verksamhet av ett ledningssystem där 
såväl interna som externa krav finns inarbetade. SKB:s vision, strategi och förhållningssätt för chefer 
och medarbetare finns definierade i SKB:s uppförandekod som publicerades i maj 2014. 
Uppförandekoden har ersatt SKB:s policy och ett flertal riktlinjer i ledningssystemet.5

                                                     
3

Forskning, utveckling och demonstration. Redovisning i enlighet med Kärntekniklagen 1984:3, §12.
4

Redovisning i enlighet med lag 2006:647 om finansiella åtgärder för hantering av restprodukter från kärnteknisk 
verksamhet.
5

1417828 – Vi definieras av våra handlingar Uppförandekod SKB.
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2.2 SKB:s organisation

SKB har organiserat verksamheten utifrån en linjeorganisation med tillhörande personal. 
Linjestrukturen består sedan hösten 2013 av sju avdelningar. Vd, avdelningscheferna samt HR-chefen
ingår i företagsledningen.

SKB:s kärntekniska anläggningar, Clab och SFR, är organiserade inom avdelning Drift. Avdelningens 
viktigaste uppgift är säker drift och hög tillgänglighet i SKB:s befintliga kärntekniska anläggningar 
och SKB:s transportsystem. Vid Clab och SFR finns enheter för Anläggningsdrift, 
Anläggningsunderhåll och Anläggningsstöd samt Ledningsstab respektive Anläggningsutveckling.
Avdelning Kärnbränsle har till uppgift att leverera ett driftsatt KBS-3-system. Det omfattar 
teknikutveckling, genomförande av anläggningsprojekt, säkerhetsredovisning och tillståndsärendet för 
KBS-3-systemet. Avdelning Avfall och rivning innehar den samlade kompetensen avseende låg- och 
medelaktivt avfall på SKB och har till uppgift att arbeta med tillståndsprövning och uppförande av 
utbyggnad av SFR samt kommande anläggningar för hantering av låg- och medelaktivt avfall. 
Avdelningen har även till uppgift att arbeta med rivningsfrågor inom SKB. Teknikavdelningen har till 
uppgift att vara stödresurs till övriga avdelningar avseende teknikresurser och långsiktig säkerhet. 

Inom SKB finns tre styrande och stödjande avdelningar, Finans- och affärsstöd, Säkerhet, kvalitet och 
miljö samt Kommunikation. 

Inom SKB:s linjeverksamhet finns i dagsläget företagsövergripande funktionsområdes- och 
processansvar. Linjeverksamheten regleras i SD-032 Organisation, ansvar och befogenheter.

Projektverksamheten styrs av SKB:s övergripande rutin SD-002 Projektstyrmodell samt underliggande 
tillämpningsrutiner. Linjeverksamheten lånar ut personal till de olika beslutade projekten.

Beredning, beslut och överprövning av säkerhetsfrågor kopplade till de kärntekniska anläggningarna 
sker genom en etablerad struktur för drift- och säkerhetsledning styrd av SD-030 Säkerhetsledning (se 
vidare kapitel 4). 

Bakgrund till SKB:s organisationsförändring

SKB:s organisationsförändring 2013, med kompletterande organisationsförändringar under 2014, 
genomfördes i syfte att säkerställa en organisatorisk struktur som är bättre lämpad för att hantera 
nuvarande och kommande krav och utmaningar. En särskild analys av det organisatoriska 
förändringsbehovet låg till grund för de genomförda förändringarna. De huvudsakliga målsättningarna 
med organisationen var:

 Ökat fokus på driftfrågor.
 Tydligare ledning och styrning av SKB.

Vd

Finans och 
affärsstöd (F)

Kommunikation 
(K)

Säkerhet, kvalitet 
och miljö (S)

Drift
(D)

Kärnbränsle
(B)

Avfall och rivning 
(A)

Teknik
(T)
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 Ökad samverkan mellan olika delar av SKB.
 Effektivt resursutnyttjande.

Ett syfte med organisationsförändringen var att öka fokus på den befintliga driftverksamheten genom 
att renodla avdelning Drifts verksamhet, till exempel genom att flytta över beställaransvar och ansvar 
för styrning och ledning, planering och genomförande av projekt Clink till avdelning Kärnbränsle. I 
den nya organisationen förtydligas stödet till avdelning Drift från andra avdelningar inom SKB, bland
annat genom inrättande av en företagsgemensam enhet för Konstruktion, en enhet för Kravhantering
och säkerhetsredovisning vid avdelning Teknik samt att säkerhetsfrågorna generellt lyfts fram inom 
organisationen. Inom SKB pågår också ett arbete för att förstärka och utveckla långtidsplanering och 
projektportföljshantering.

Organisationsförändringen syftade även till att förstärka samverkan och erfarenhetsåterföring mellan 
befintliga och nya anläggningar, vilket åtgärden att samla kompetens är ett uttryck för. En viktig 
åtgärd var därutöver att skapa en effektivare företagsövergripande ledning och styrning, bland annat 
genom att renodla den högsta ledningsfunktionen (genom avskaffande av direktionsledningen) och 
genom att minska antalet medlemmar i företagsledningen i syfte att effektivisera arbetet och ge ökat 
fokus på bland annat drift- och säkerhetsrelaterade frågor. I samband med organisationsförändringen 
tydliggjordes också vd:s förväntan på att samtliga avdelningar har som uppgift att bidra till en säker 
och effektiv drift av de kärntekniska anläggningarna. 

SKB kommer att utvärdera den genomförda organisationsförändringen för att säkerställa att 
målsättningarna nås. För ytterligare bakgrund till organisationsförändringarna hänvisas till de 
anmälningar som tidigare gjorts till SSM. 

2.3 Ledningsforum

SKB:s högsta ledningsforum utgörs av SKB:s företagsledning. Företagsledningen är rådgivande till vd
i frågor kopplade till att leda företaget. Fokus är företagsövergripande och strategiska frågor. Stående 
punkter på företagsledningens dagordning är bland annat driftläget, säkerhetsläget och 
myndighetsfrågor. Uppföljning av företagsledningens projektportfölj, kvalitetsfrågor, ekonomiska 
frågor samt arbetsmiljöfrågor är ytterligare exempel på frågor som regelbundet tas upp. Strategiska 
frågor utgörs bland annat av målsättningar och ambitioner för kommande verksamhetsperioder, mål-
och resultatläge och omvärldsanalys. I företagsledningen hanteras prioriteringar mellan avdelningar i 
den utsträckning dessa frågor inte kan lösas mellan berörda avdelningar. Det kan exempelvis avse 
fördelning av resurser i händelse av resurskonflikter inom projektverksamheten utifrån en fastlagd 
prioriteringsordning. 

Uppföljning av ledningssystemet och beslut om förbättringsåtgärder görs årligen inom ramen för 
företagsledningens genomgång, vilket är ett rådgivande forum till vd. På lokal nivå finns lokala 
samordningsgrupper etablerade som syftar till att stärka samverkan och hantera gemensamma frågor 
mellan SKB:s olika verksamheter lokalt i Forsmark och Oskarshamn. Beslut i de lokala 
samordningsgrupperna fattas inom ramen för deltagarnas linjemandat.

Vd är, som tillståndsföreträdare och högsta driftledning, ansvarig för kärnsäkerhet i SKB:s driftsatta 
anläggningar. Drift- och säkerhetsledningen för SKB:s kärntekniska anläggningar i drift utgörs av 
driftledningen för anläggningarna med därtill fastslagna driftledningsnivåer och forum. Avdelning 
Säkerhet, kvalitet och miljö utgör vd:s stöd i frågor som berör strålsäkerhetsområdet (kärnsäkerhet, 
strålskydd, fysiskt skydd, nukleär icke-spridning). I övergripande, strategiska och principiella 
säkerhetsfrågor är SKB:s säkerhetskommitté rådgivande till vd. Följande övergripande bild ger en 
översikt av SKB:s befintliga linjestyrning, säkerhetsledning och forum för beslut: 
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3 Ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden

Sammanfattning:
SKB avser att i ledningssystemet förtydliga innebörden av kärntekniskt ansvar och synen på SKB som 
tillståndshavare. Detta kommer i sin tur att utgöra grunden för en tydligare fördelning av uppgifter 
med syfte att säkerställa att tillräckligt handlingsutrymme och tillräcklig kompetens finns tillgänglig
för SKB att ta det fulla kärntekniska ansvaret. 

För att anläggningarna ska kunna upprätthålla en god strålsäkerhet finns dels redan etablerade 
arbetssätt, dels ytterligare behov av åtgärder för ökad samverkan inom SKB. Genom att förstärka 
företagsledningens genomgång med anläggningschefer samt genom komplettering med delar av 
företagsledningen i SLM, och de övriga förhållanden som redovisas i rapporten, bedömer SKB att 
samarbetsförhållanden stärks och att anläggningscheferna i tillräcklig grad kan påverka beslut som tas 
på andra håll inom SKB och som påverkar säkerheten vid anläggningarna.

I detta kapitel redogörs för SKB:s svar avseende föreläggandets punkt 1 Ansvar, befogenheter och 
samarbetsförhållanden.

3.1 SSM:s iakttagelser och bedömning

SSM gör följande bedömningar i beslutet om föreläggande:

 Det saknas en helhetssyn inom SKB för att fullt ut ta sitt ansvar för säkerheten i den kärntekniska 
verksamheten, samt att SKB inte förmår etablera de samarbetsförhållanden som krävs för att 
upprätthålla god strålsäkerhet. SSM bedömer att anläggningscheferna har ett begränsat 
handlingsutrymme i förhållande till det ansvar denne har. 

 Anläggningschefen har inte alla nödvändiga resurser och all kompetens på sin egen anläggning 
utan är beroende av samarbete med andra avdelningar för att kunna ta sitt ansvar för den 
kärntekniska säkerheten. SSM konstaterar att samarbetsförhållanden inom SKB inte är tydliga 
varken i ledningssystem eller i praktik och att detta inte fungerar tillfredsställande. SKB har svårt 
att få nödvändiga samarbetsförhållanden att fungera. Det finns inte tillräckligt uttalade 
förväntningar för samarbete. Arbetssättet med funktionsområden fungerar inte i praktiken. 

 Anläggningschefen kan inte i en tillfredställande utsträckning påverka beslut som tas på andra håll 
inom SKB, företagets högsta ledning samt koncernen som påverkar säkerheten på anläggningen. 

3.2 SKB:s svar

3.2.1 SKB:s syn på tillståndshavare och kärntekniskt ansvar

Som en del i att besvara frågan om helhetssyn och anläggningschefernas handlingsutrymme har SKB 
valt att beskriva SKB:s syn på tillståndshavarrollen och det kärntekniska ansvaret. Tillståndshavare för 
den kärntekniska verksamheten är SKB och det är vd som är juridiskt ansvarig för att verksamheten 
bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, vilket framgår av SD-032 Organisation, ansvar och 
befogenheter.

Vidare framgår av SD-030 Säkerhetsledning att vd är ytterst ansvarig, som tillståndshavare och högsta 
driftledning, för kärnsäkerhet som inkluderar både säkerhet under driftskede och långsiktig säkerhet i 
SKB:s kärntekniska anläggningar.

Vid dokumentgranskning kan konstateras att det finns en otydlighet i vad kärntekniskt ansvar innebär 
på SKB och vad som är möjligt och lämpligt att delegera nedåt i organisationen. SKB avser därför att 
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följande ställningstagande ska utgöra grunden för hur det kärntekniska ansvaret ska hanteras i hela 
organisationen och detta ska således uppdateras i SKB:s ledningssystem: 

SKB:s vd har uppgiften att driva verksamheten vid SKB:s anläggningar och har 
därmed det fulla kärntekniska ansvaret. Det kärntekniska ansvaret omfattar hela 
verksamheten och kan inte delegeras. 

För att uppfylla det kärntekniska ansvaret identifieras nödvändiga arbetsuppgifter och 
dessa fördelas, med tillhörande ansvar och befogenheter, vidare till organisationen. 
Detta sker via skriftlig delegering.

Vd är den befattningshavare med enskild tillgång till SKB:s samtliga resurser. Eftersom vd har det 
fulla kärntekniska ansvaret ansvarar även vd för att hela företagets samlade resurser används på ett för 
verksamheten lämpligt sätt.

3.2.2 Fördelning av arbetsuppgifter

Vid dokumentgenomgång konstateras att det saknas en samlad bild av hur SKB har organiserat 
fördelade uppgifter så att det kärntekniska ansvaret uppfylls. Struktur för detta finns tydligare
beskrivet på lägre nivå i ledningssystemet. Ett förtydligande på övergripande nivå skapar möjlighet att 
också hitta eventuella ofördelade eller tvetydiga samarbetsförhållanden och fördelningar av uppgifter. 
Genom att förtydliga vd:s och samtliga avdelningars uppgift tillses också att kompetenser från 
samtliga delar av SKB har del i säker och effektiv drift. Detta är som tidigare nämnts också ett av 
syftena med SKB:s nya organisation. Principen för fördelning av arbetsuppgifter och beskrivning av 
samarbetsförhållanden beskrivs i nedanstående bild: 

Avdelningschef Drift har till uppgift att skapa förutsättningar för säker drift av anläggningarna genom 
bland annat samverkan, ökad långsiktighet och hantering av strategiska frågeställningar upplevs 
otydlig i delar av organisationen. Fördelning av arbetsuppgifter mellan avdelningschef Drift och 
anläggningschef ska förtydligas så att det inte förekommer några frågetecken kring respektive uppgift, 
vilka beslut som fattas av vem och i vilka forum. I detta sammanhang kommer också värderas vilka 
forum utöver drift- och säkerhetsledning som anläggningschefer och cD bör delta i.

En otydlighet gällande anläggningschefsrollens nivå i den organisatoriska strukturen har 
uppmärksammats, vilket behöver klarställas. I praktiken bedöms dock detta ej vara ett större problem 
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då exempelvis anläggningschef redan i dag ett utökat ekonomiskt mandat i förhållande till övriga på 
samma nivå.

Sedan tidigare har SKB identifierat otydligheter och ineffektivitet i arbetssätt gällande 
funktionsområdesansvar och processansvar. Beslut har fattats att funktionsområdesansvar och 
processansvar ska utgå som begrepp. Motsvarande uppgifter kommer istället att fördelas till respektive 
avdelningschef som i sin tur kan fördela uppgiften vidare. Ledningssystemet kommer att uppdateras 
med avseende på detta. Arbete pågår för att klarställa hur detta förändrade arbetssätt ska ske i 
praktiken.

3.2.3 Samarbetsförhållanden

Väl fungerande samarbetsförhållanden är en förutsättning för att SKB skall kunna utföra sitt uppdrag
och nå sina mål. Flera åtgärder har vidtagits och planeras med underliggande syfte att underlätta 
samarbetet. Viktiga förutsättningar är dels de vidtagna och planerade organisatoriska förändringarna 
och den tydliga fördelningen av uppgifter till avdelningarna inklusive förväntningar på samarbete, dels 
SKB:s uttalade prioriteringar som skall underlätta resursstyrningen både i planering och i utförandet. 
Vid genomgång och sammanställning av samtliga fördelade arbetsuppgifter kommer också 
uppgifterna att kopplas till de samarbetsförhållanden som krävs för uppfyllandet av dessa. Syftet med 
SKB:s organisationsförändringar och till vissa delar prioriteringar har inte fått fullt genomslag. SKB 
avser därför att internt ytterligare kommunicera syftet med organisationsförändringarna och 
innebörden av SKB:s prioriteringar.

För att skapa förutsättningar för utökad samverkan mellan bland annat befintliga anläggningar och 
projekt för nya anläggningar har SKB, som tidigare beskrivits, i samband med 
organisationsförändringen valt att samla kompetenser organisatoriskt, till exempel konstruktion på 
avdelning Teknik. I flertalet fall upplevs väl fungerande samarbeten och tydliga uppgiftsfördelningar 
finnas, exempelvis inom ramen för förberedande arbete i SFR inför projekt SFR-utbyggnad. Det ska 
dock utvärderas om samarbete/samordning mellan anläggningarna och SKB:s anläggningsprojekt, 
främst Clink, Kärnbränsleförvaret och utbyggt SFR, ytterligare behöver stärkas. 

SKB har även vidtagit direkta åtgärder för att förstärka samverkan och samordning. Ett sådant 
exempel är stående samverkansmöten mellan avdelning Avfall och rivning (A) och SFR respektive 
Clab som har inrättats. Enligt SDA-001 Organisation och styrning av avdelning A, har avdelning A 
bland annat till uppgift att meddela avdelning Drift vid händelse eller annan upptäckt som kan påverka 
SFR:s långsiktiga säkerhet. I motsvarande styrande dokument för avdelning Drift SDD-038
Organisation och styrning av avdelning Drift, framgår att SFR har till uppgift att tillse att aspekter 
kring långsiktig säkerhet beaktas vid anläggningsändringar. I SDD-038 beskrivs även de beställningar 
som avdelning Drift har på avdelning Avfall och rivning gällande SFR. Långsiktig säkerhet beskrivs 
inte i dessa beställningar. Det finns ett behov av att beskriva dessa samverkansformer samt tydliggöra 
gränssnitten mellan verksamheterna gällande långsiktig säkerhet i styrande dokument. För att 
säkerställa att långsiktig säkerhet beaktas vid beslut i säkerhetsfrågor vid SFR brukar representanter 
för avdelning Avfall och rivning medverka vid driftsammanträden på SFR där detta berörs. 
Representant från A deltar även vid säkerhetsledningsmöten för att den långsiktiga säkerheten ska vara 
belyst vid överprövningen.

För att samordna, utreda, analysera och bereda beslut i företagsövergripande bränslefrågor har ett 
Bränsleråd inrättats med underliggande bränslegrupp. Representanter i Bränslerådet är bland annat 
avdelningscheferna för avdelning Kärnbränsle och avdelning Drift. Dessutom kommer kompetens från 
Clab att tillföras rådet. 
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Vd har beslutat att utveckla Företagsledningens genomgång med syfte att förstärka uppföljningen av 
SKB:s förbättringsprogram men också för att öka fokus på utveckling av verksamheten. Exempel på 
punkter på agendan kan vara: väsentliga händelser med betydelse för säkerheten, WANO SOER, 
uppföljning, erfarenheter av betydelse för säkerhet, se även kapitel 6. Företagsledningens genomgång 
kommer att förstärkas med anläggningschefer så att deras möjlighet att påverka beslut med påverkan 
på säkerheten förstärks. Ytterligare en åtgärd för att säkerställa anläggningschefernas möjlighet att 
påverka beslut som fattas inom andra delar av organisationen är det inriktningsbeslut om ett utvecklat 
Säkerhetsledningsmöte (SLM) som fattats av cD. Slutligt beslut tas av vd. Utvecklingen av SLM 
innebär framförallt ökat fokus på framåtriktade frågor och säkerhetsfrågor av principiell karaktär. I 
detta inriktningsbeslut ingår även att utöka SLM med deltagande av avdelningscheferna för 
avdelningarna Teknik, Avfall och rivning och Kärnbränsle. För utförligare beskrivning av 
utvecklingen av SLM, se kapitel 4.

Behov av ändamålsenligt stöd och samarbetsförhållanden för anläggningarnas säkra drift på kort och 
lång sikt innefattar även hur resurser används, organiseras och styrs inom avdelning Drift. SKB kan på 
senare tid se en ökad samverkan mellan SFR, Clab och transportverksamheten. Detta arbete utvecklas 
kontinuerligt. Som en utveckling i detta kommer den centrala driftstabens uppdrag ytterligare 
förtydligas för bästa samverkan och stöd till anläggningarna och driftverksamheten. I dag är 
driftstabens uppdrag att driva frågor för att samordna avdelningens arbete med att fokusera på säkerhet 
och kvalitet. 

SKB har säkerhet som högsta prioritet. Hur detta visar sig i praktiken och vilka beslut som fattas i 
företagsledningen med anledning av detta kommuniceras via avdelningschefer och vidare, detta är 
dock inte helt tydligt i organisationen. Ytterligare insatser för att förstärka denna kommunikation ska 
göras, se kapitel 4. 

Som ett led i att tydliggöra och säkerställa efterlevnad av SKB:s högsta prioritering har en 
säkerhetsutbildning arbetats fram. Utbildningen kommer att vara obligatorisk för samtliga medarbetare 
på SKB med huvudsyftet att förbättra säkerhetskulturen. Utbildningen inriktar sig på att öka 
kunskapen och förståelsen för vad säkerhet är och på vilket sätt var och en har betydelse för 
säkerheten inom SKB. Inom ramen för denna utbildning har även en definition av innebörden av 
SKB:s högsta prioritering ”En säker och effektiv drift av våra anläggningar” tagits fram. Uppföljning 
av detta sker via SKB:s säkerhetskulturprogram.

3.3 Åtgärder

Nedan sammanfattas vidtagna åtgärder samt behov av ytterligare åtgärder inom området Ansvar, 
befogenheter och samarbetsförhållanden.

 SKB ska uppdatera ledningssystemet utifrån ställningstagandet att vd har det fulla kärntekniska 
ansvaret. Det kärntekniska ansvaret omfattar hela verksamheten och kan inte delegeras. 
Delegering av uppgifter med tillhörande ansvar och befogenheter kan göras.

 SKB ska sammanställa en övergripande bild av uppgifter som ska genomföras samt säkerställa att 
dessa är tydligt fördelade i organisationen för att klarställa respektive avdelnings uppdrag samt att 
säkerställa att det kärntekniska ansvaret uppfylls. I detta ingår även följande åtgärder: 

o Utveckling av SD-032 Organisation, ansvar och befogenheter där respektive avdelnings 
uppdrag och uppgifter tydligare ska beskrivas och lyftas till en företagsövergripande nivå 
i ledningssystemet.

P
D

F
 r

en
de

rin
g:

 D
ok

um
en

tID
 1

43
77

80
, V

er
si

on
 1

.0
, S

ta
tu

s 
G

od
kä

nt
, S

ek
re

te
ss

kl
as

s 
Ö

pp
en



1437780  -  Redovisning av åtgärdsprogram för 
SSM:s föreläggande om genomförande av 
åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska 
anläggningar Clab och SFR

Öppen  1.0  Godkänt 15 (48)

Svensk Kärnbränslehantering AB

o Funktionsområdesansvar och processansvar utgår som begrepp och motsvarande 
uppgifter kommer att tilldelas respektive avdelningschef att fördela vidare. 

o Utifrån förtydligad uppgiftsfördelning i SD-032 Organisation, ansvar och befogenheter
ska SD-030 Säkerhetsledning uppdateras med fördelning av arbetsuppgifter mellan cD
och anläggningschef. Inom ramen för detta ska SKB även se över vilka forum som cD 
och anläggningscheferna bör delta i.

o Driftstabens uppdrag ska ytterligare förtydligas.

 Inom ramen för SKB:s organisationsförändring har SKB vidtagit en del åtgärder för att stärka 
förutsättningarna för samverkan mellan verksamheter. SKB ser dock att det finns ytterligare 
åtgärder att vidta för att säkerställa syftet med organisationsförändringarna och för att ytterligare 
stärka samarbetsförhållanden mellan avdelningar, samt att förbättra anläggningschefernas 
möjlighet till påverkan.   

o Ytterligare intern kommunikation om syftet med organisationsförändringarna.

o En uppföljning av organisationsförändringarna kommer att genomföras.

o Utveckling av Säkerhetsledningsmötena för att få ökat fokus på framåtriktade frågor samt 
att utöka forumet med cheferna för avdelningarna Teknik, Avfall och rivning och 
Kärnbränsle, se vidare kapitel 4.

o Bränslerådet ska tillföras kompetens från Clab. 

o Dokumentera samverkansforum mellan avdelning Avfall och rivning och avdelning 
Drift.

o Utreda behov av förstärkt samverkan mellan Clink, Kärnbränsleförvaret, SFR utbyggnad 
och befintliga anläggningar i drift.
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4 Beslut i säkerhetsfrågor

Sammanfattning:
SKB bedömer att det finns ett fungerande arbetssätt för beslutsfattande och överprövning inom drift-
och säkerhetsledningen. SKB implementerar för närvarande ett förstärkt arbetssätt för både SLM och 
SKB SÄK. 

För att ytterligare utveckla drift- och säkerhetsledningen och ge en allsidig belysning av 
säkerhetsfrågor inom SKB kommer bemanningen i SLM att förstärkas med chefer från fler 
avdelningar inom SKB. Ett förtydligande av värdering av kompetens i samband med mötesforum 
kommer att genomföras för att säkerställa att rätt kompetens är närvarende vid möten. En gapanalys 
ska genomföras för att verifiera att en sammantagen tillräcklig kompetens finns i företagsledningen 
och andra ledningsforum som säkerställer tillräcklig medvetenhet om hur beslut som tas påverkar 
säkerheten.

SKB kommer vidare att ta fram arbetssätt för att stärka identifiering och hantering i de stora projekten 
gällande säkerhetsfrågor med påverkan på anläggningar i drift. En förstärkt beredningsordning inför 
företagsledningsmöten kommer att tas fram för att säkerställa en allsidig belysning av frågor som tas 
upp för beslut. 

Genom dessa åtgärder, samt övriga förhållanden som redovisas i rapporten, bedömer SKB att alla 
frågor med betydelse för säkerheten vid Clab och SFR får en allsidig belysning. 

I detta kapitel redogörs för SKB:s svar avseende föreläggandets punkt 2 Beslut i säkerhetsfrågor. 

4.1 SSM:s iakttagelser och bedömning

SKB ska som tillståndshavare se till att beslut i säkerhetsfrågor föregås av en tillräcklig beredning och 
rådgivning så att frågorna blir allsidigt belysta. Vid SSM:s inspektion bedömdes att det inte är tydligt 
var eller hur beslut fattas i andra frågor med betydelse för säkerheten som inte ryms inom 
driftledningen6. Vidare bedömde SSM att säkerhetsfrågor på högsta nivå inte alltid får en beredning 
och rådgivning så att de blir allsidigt belysta.

4.2 SKB:s svar

4.2.1 Nuvarande arbetssätt på SKB

SKB:s rutin SD-030 Säkerhetsledning styr arbetet med säkerhetsledning inom SKB. Av rutinen 
framgår att vd är ytterst ansvarig, som tillståndsföreträdare och högsta driftledning, för kärnsäkerhet 
som inkluderar både säkerhet under driftskede och säkerhet efter förslutning i SKB:s kärntekniska 
anläggningar. Vidare framgår den organisation som finns för att bereda, besluta och överpröva
ärenden med säkerhetsfrågor kopplade till den kärntekniska verksamheten. I följande avsnitt ges en 
beskrivning av SKB:s säkerhetsledning, som åtminstone fram till nu även inkluderat driftledning utan 
fokus på dess skillnad. 

Drift- och säkerhetsledning

Säkerhetsledningen för SKB:s kärntekniska anläggningar i drift utgörs av driftledningen för 
anläggningarna. Vd är högsta driftledningsnivå (DL0). Under DL0 är driftledningen uppdelad på tre
nivåer, driftledningsnivå 1, 2 och 3 (DL1, DL2 och DL3). Driftledningen både övervakar och styr 
                                                     
6

Inspektion – Organisation, ledning och styrning Svensk Kärnbränslehantering AB. SSM2013-5903-6
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verksamheten. Beslut i driftledningen överrider alla övriga beslut. Överprövning av beslut är en 
princip i DL-funktionen, det vill säga varje beslut kan överprövas av ovan DL-nivå. SKB 
kompetensprövar samtliga inom drift- och säkerhetsledningen. Denna dokumenteras i SKB:s 
systemstöd Competence Tool (CT). 

SKB:s struktur för drift - och säkerhetsledning

SKB delar SSM:s beskrivning av att SKB har ett styrt arbetssätt för beslutsfattande och överprövning 
av beslutsnivåerna DL3, DL2 och DL1 men har identifierat förbättringar för att stärka arbetssättet och 
kommunicera styrningen. När det gäller arbetssätt för DL0 har detta inte fungerat tillfredsställande i 
praktiken och olika åtgärdsförslag utvärderas, både avseende deltagande vid möten såsom 
förtydligande av rollen.

Driftmöten (DL3)

Driftmöten leds av DL3 och hålls normalt varje vardag och i övrigt vid behov. Syftet med driftmöten 
är fortlöpande värdering, uppföljning och säkerhetsvärdering från föregående driftmöte med avseende 
på kärnsäkerhet och drifttillgänglighet. Driftmötet syftar även till att lyfta fram andra frågeställningar 
för vidare hantering inom organisationen samt att förmedla viktig information om nästkommande 
dygns planerade aktiviteter. Driftmötena ska fånga upp alla operativa säkerhetsfrågor som förekommer 
på anläggningen. Driftmöten styrs av SDDC-007 Rutin för driftmöte och SDDS-021 Driftmöte.  

SKB bedömer att driftmötena är fungerande forum som fyller sitt syfte. SKB har dock identifierat 
svagheter kopplade till beslutsstöd samt dokumentation av kompetenser som behöver finnas vid mötet. 

Driftsammanträden och anläggningsvis säkerhetsvärdering (DL2)

DL2 leder driftsammanträden. Syftet med driftsammanträden är att DL2 genom detta rådgivande 
forum vid värdering av säkerhetsfrågor och frågor av betydelse för säkerheten ska få en allsidig 
belysning för att fatta sitt beslut. Detta sker med en tydlig och förutbestämd hantering och 
dokumentering. SFR använder Driftsammanträden i något högre utsträckning än Clab för 
anläggningsändringar. Clab använder istället ASV (Anläggningsvis säkerhetsvärdering) för 
ändringsärenden som bedöms som enklare. För andra ärenden med säkerhetsbetydelse, till exempel
provningsinstruktioner så används ASV av både Clab och SFR. Driftsammanträden och ASV är sista 
steget i den primära säkerhetsgranskningen (PSG). Det gäller dock inte för ärenden som berör flera 

Vd Säkerhetskommitté

DL 0 

Avd S   Fristående 

  säkerhetsgranskning

Strikt linjeansvar
Säkerhetsmässig tillsyn

Avdelningschef Drift

Överprövning av beslut

DL1

Primär säkerhetsgranskning

Rapporteringsstruktur

Anläggningschef 

DL 2

Enhetschef Drift
Planerande, beordrande

DL 3

Operativt verkställande Skiftledare Clab
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anläggningar, då hanteras det vidare av DL1. Driftsammanträden styrs av SDDC-017 och SDDS-023
Driftsammanträde. ASV styrs av SDDC-340 och SDDS-028 Anläggningsvis säkerhetsvärdering. 

I likhet med driftmöten bedömer SKB att driftsammanträdena är fungerande forum som uppfyller sitt 
syfte. Även här har SKB identifierat vissa svagheter kopplade till dokumentation av kompetenser som 
behöver finnas vid mötet och beslutsstöd. När det finns behov av kompetens från andra delar än 
aktuell anläggning så kan det ibland uppstå praktiska svårigheter att få tillräckligt deltagande. Vidare 
kan erfarenhetsutbytet mellan Clab och SFR förbättras, liksom förståelsen för vilken roll deltagare har 
på möten och vad den rollen innebär. 

Säkerhetsledningsmöte och säkerhetsvärdering (DL1)

DL1 leder säkerhetsledningsmöten (SLM). Syftet med säkerhetsledningsmöten är att vara ett till DL1 
rådgivande forum vid överprövning av fattade beslut i säkerhetsfrågor vid driften av Clab, SFR och 
inom transportsystemet. Säkerhetsvärderingen kan också utgöra det sista momentet i en primär 
säkerhetsgranskning av vissa ärenden. SLM har en styrd minimibemanning, dock är rådgivare inte 
explicit utpekade i de styrande dokumenten. Säkerhetsvärdering på DL1-nivå har inte heller någon 
uttalad minimibemanning eller minimikompetens annat än att beslutsfattaren ska tillse att tillräcklig 
kompetens deltar. Säkerhetsledningsmöten styrs av SDD-124 Säkerhetsledningsmöte på 
avdelningsnivå och säkerhetsvärdering på DL1-nivå av SDD-104 Säkerhetsvärdering på DL1-nivå.

SKB har genomfört en självutvärdering och översyn av SLM med avseende på svagheter och 
förbättringsmöjligheter. De svagheter som identifierats är bland annat vad som tas upp på möten, hur 
diskussioner förs samt representation på SLM. Förändringar är beslutade och kommer att införas. 7

Övergripande säkerhetsledningsmöte (DL0)

DL0 ska, enligt SD-030 Säkerhetsledning, ha övergripande säkerhetsledningsmöte minst två gånger/år 
eller vid behov för uppföljning eller överprövning av tidigare fattade beslut i säkerhetsrelaterade 
frågor. DL0 kan välja att ha uppföljande möte genom att närvara på säkerhetsledningsmöte eller att ha 
protokollfört möte med DL1. SKB bedömer att arbetssättet för övergripande säkerhetsledningsmöten 
(DL0) behöver fastställas tydligare med avseende på att få denna del av överprövningen att fungera på 
ett tillfredsställande sätt i praktiken, så att överprövning görs regelbundet, med en tydlig agenda och 
dokumenteras. 

SKB:s säkerhetskommitté

Syftet med SKB:s säkerhetskommitté (SÄK) är att ge råd till vd och i förekommande fall 
linjeorganisationen rörande strategiska och principiella säkerhetsfrågor som rör såväl befintliga som 
kommande anläggningar. Säkerhetskommitténs arbete styrs av SD-148 SKB:s säkerhetskommitté.
Bemanningen utgörs av vd (ordförande), chefen för avdelning Säkerhet, kvalitet och miljö och 
representant för DL1. Övriga medlemmar är tillsatta på personliga meriter och utifrån bestämda 
kompetensområden. Dessa är förtecknade i ledningssystemet. Kommittén har externa ledamöter för att 
bredda kompetens och erfarenhet. 

SKB har genomfört en egenutvärdering av SÄK under hösten 2013 med avseende på svagheter och 
förbättringsförslag. De viktigaste identifierade förbättringarna var koppling mellan råd och 
rekommendationer och beslut i linjen, nivån på frågor samt tidpunkt för när frågor hanteras i SÄK. Vd
har beslutat om nytt upplägg för SÄK och första mötet är planerat till juni 2014.8 Denna förändring 
bedöms förstärka SÄK:s roll i säkerhetsledningen och bidra till att säkerhetsfrågor utanför drift- och 
säkerhetsledningen blir allsidigt belysta. 

                                                     
7

1430532 – Förslag – förnyat arbetssätt säkerhetsledning
8

1425485 – Framtida inriktning för SKB-SÄK – förslag till beslut.

P
D

F
 r

en
de

rin
g:

 D
ok

um
en

tID
 1

43
77

80
, V

er
si

on
 1

.0
, S

ta
tu

s 
G

od
kä

nt
, S

ek
re

te
ss

kl
as

s 
Ö

pp
en



1437780  -  Redovisning av åtgärdsprogram för 
SSM:s föreläggande om genomförande av 
åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska 
anläggningar Clab och SFR

Öppen  1.0  Godkänt 19 (48)

Svensk Kärnbränslehantering AB

Fristående säkerhetsgranskning

Syftet med en fristående säkerhetsgranskning (FSG) är att vara det sista steget i säkerhetsgranskningen 
som är en kontroll av att tillämpliga säkerhetsaspekter är beaktade och att tillämpliga säkerhetskrav på 
anläggningens konstruktion, funktion, organisation och verksamhet är uppfyllda. Slutligt 
ställningstagande tas vid ett granskningsmöte. I detta värderas att tillräcklig kompetens finns vid mötet 
och använts i tidigare skede. Det görs dock, i likhet med andra mötesformer, enbart som ett 
konstaterande utan motivering. FSG styrs av rutin SD-037 Granskning och SDS-004 Hantering av 
ärenden för fristående säkerhetsgranskning. SKB bedömer att det finns fungerande arbetssätt för 
fristående säkerhetsgranskning.

Övriga forum som är kopplade till drift- och säkerhetsledning

Förändringar i anläggningarna är en planerad verksamhet som har en lång beredning innan de hanteras
inom drift- och säkerhetsledningen. Ändringsverksamheten är styrd av främst SDD-119 
Genomförande av anläggningsändringar i kärntekniska anläggningar och innefattar bland annat 
ändringsmöten, BIF-möten (beslut om införande) och BÖL-möten (Beslut om överlämnande). Dessa 
forum har inte som huvuduppgift att identifiera och hantera säkerhetsfrågor. Dock så fungerar det som 
kontrollpunkter i flera steg innan en ändring sker i anläggningarna. 

SKB bedömer dessa forum som fungerande men även här kan förbättringar göras med avseende på 
dokumentation av kompetenser och att tydliggöra roller och förväntningar. 

4.2.2 Beslut i frågor med betydelse för säkerheten som inte ryms inom drift- och 
säkerhetsledning

Utanför drift- och säkerhetsledningsstrukturen uppkommer säkerhetsfrågor med påverkan på driften av 
anläggningar, huvudsakligen i den till driften stödjande verksamhet som finns i linjeverksamheten 
samt i pågående projekt. 

Till driften stödjande verksamheter (i eller utanför avdelning Drift) finns exempelvis frågor som: 

 IS/IT (till exempel projekt för informationssäkerhet)
 Dokumenthantering/arkiv (till exempel SKB:s dokumenthanteringssystem)
 Kompetensförsörjning och utbildning
 Vissa kärnavfallsfrågor (säkerhet efter förslutning och nya anläggningar)
 Vissa bränslefrågor (säkerhet efter förslutning och nya anläggningar)

Frågor, vilket kan påverka säkerheten vid anläggningarna, kopplade till den stödjande verksamheten, 
såsom IT, dokumenthantering och kompetens behandlas huvudsak i SKB:s företagsledning.

I företagsledningen, såväl som för andra forum, behöver arbetssätt och medvetenhet om 
säkerhetspåverkan på befintliga kärntekniska anläggningar vid beslutsfattande förtydligas. Den 
förändring som SKB gjort genom borttagande av direktionsledningen och förändringar i antalet 
deltagare i företagsledningen, bidrar till ökad tydlighet i var frågor beslutas samt till relativt mer 
utrymme för drift- och säkerhetsfrågor.

För projektverksamheten är det främst påverkan från anläggningsprojekt för kommande anläggningar 
(Utbyggt SFR, Kärnbränsleförvaret och Clink) och projekt med anläggningskoppling där potentiell 
säkerhetspåverkan identifierats. Frågor med påverkan på säkerheten kan, i likhet med vad SSM 
konstaterat, komma upp i styrgrupper till projekt. Med anledning av SSM:s synpunkt på SKB:s 
styrgrupper behöver SKB försäkra sig om att frågor som kan ha betydelse för säkerheten i de driftsatta 
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anläggningarna, och som identifieras i linje eller projekt, på ett tydligt sätt kanaliseras till, och 
omhändertas i drift- och säkerhetsledningen. Genom att cA, cB och cT kommer att delta i 
säkerhetsledningsmötena skapas ett starkare forum för att hantera även dessa frågeställningar. SKB 
behöver först göra en djupare analys av såväl styrgruppsarbeten som stödjande linjeverksamheters 
samverkansformer med avdelning Drift liksom avdelning Drifts övriga möjligheter att belysa och 
påverka säkerhetsfrågorna i projekt, och därefter vid behov vidta ytterligare åtgärder. 

4.3 Åtgärder

Nedan sammanfattas vidtagna åtgärder samt behov av ytterligare åtgärder inom området Beslut i 
säkerhetsfrågor.

 SKB kommer att ta fram ett arbetssätt för förstärkt uppföljning av fattade beslut för att säkerställa 
att beslut efterlevs. Redan nu kommer företagsledningens bevakningslista att ses över för att 
förstärka uppföljningen av fattade beslut. Kommunikation behöver stärkas både nedåt och uppåt i 
organisationen och uppföljningen förbättras. Vidare kommer företagsledningens uppdrag 
förtydligas, liksom en förstärkt beredningsordning för att säkerställa en allsidig belysning av 
frågor som tas upp för beslut i företagsledningen. Motsvarande beredningsordning kan vid behov 
även införas inom andra delar av verksamheten. SKB kommer också att ta ytterligare initiativ för 
att stärka ledningens kommunikation med övriga chefer och medarbetare, både i frågor som 
påverkar säkerheten och i andra frågor. 

 För säkerhetsledningsmöten på DL1-nivå har SKB sedan tidigare identifierat förbättringar och en 
nyordning införs med start den i oktober 2014. Då avses bemanningen på SLM ses över för att 
säkerställa en bred belysning och att beroende på fråga säkerställa rätt kompetens och SLM 
kommer att delas in i två olika delar: 

o En veckovis överprövning av driftmöten under den gångna eller innevarande veckan.
o En månadsvis överprövning av beslut i driftsammanträden samt frågor med längre 

perspektiv och/eller på en drift- och företagsövergripande nivå likt vad som sker idag. 

 Förstärk och tydliggör principer för drift- och säkerhetsledning genom:

o Tydliggöra i vilka fora olika säkerhetsfrågor och säkerhetsaspekter ska kanaliseras samt 
säkerställa att de forum som finns blir välfungerande och effektiva ur säkerhetssynpunkt.

o Säkerställa att beslutsforum är bemannade med relevant kompetens, att deltagare agerar 
utifrån förväntningar och sin roll och att de ärenden som behandlas är väl förberedda. 

o Tillse att de olika beslutsforum som finns är tydligt strukturerade och att det är 
väldefinierat vad som behandlas i respektive forum samt hur beslut följs upp och 
utvärderas. 

o Workshops med deltagarna för att säkerställa att alla förstår vilken roll de har och vilka 
förväntningar det finns på deltagare samt att det finns ett öppet diskussionsklimat där 
förbättringsförslag välkomnas. 

o Förtydliga de olika mötena inom drift- och säkerhetsledningen genom att systematiskt 
identifiera och dokumentera att relevanta kompetenser medverkar så att förutsättningar 
finns för att alla säkerhetsfrågor identifieras. 

o En fördjupad analys av behovet att tydligare separera säkerhetsledning, driftledning samt 
linjestyrning ska genomföras.

o För att SKB ska få ytterligare input i vidareutveckling av drift- och säkerhetsledning avses 
workshop eller benchmark genomföras med andra tillståndshavare.
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o Fastställa arbetssätt för övergripande säkerhetsledningsmöten (DL0) så att överprövning 
görs regelbundet, med en tydlig agenda och dokumenteras. 

 Ta fram arbetssätt för att identifiera säkerhetsfrågor, som påverkar de kärntekniska 
anläggningarna, och hur dessa ska kanaliseras till säkerhetsledning. Vidare ska analyseras om 
identifierade säkerhetsfrågor inom projektverksamheten ska lämnas till, och hanteras inom, 
säkerhetsledningen, och i så fall förtydliga arbetsprocessen för det (översyn av befintligt arbetssätt 
med styrgrupper och förväntningar på deltagare). 

 En gapanalys ska genomföras för att verifiera att en sammantagen tillräcklig kompetens finns i 
företagsledningen och andra ledningsforum som säkerställer tillräcklig medvetenhet om hur beslut 
som tas påverkar säkerheten. 
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5 Kravhantering

Sammanfattning
SKB avser att etablera en ny enhet för kravhantering och säkerhetsredovisning. Enheten kommer att 
ha till uppgift att ta fram ett företagsgemensamt arbetssätt för kravhantering samt införa detta i 
ledningssystemet. 

Kravtolkning kommer att prioriteras vid driftsättning av den nya enheten liksom att säkerställa 
tillämpning av kraven på SKB. Särskilt viktigt är framtagning av en företagsövergripande tolkning av 
krav i SSMFS 2008:1. 

Med dessa åtgärder, samt de övriga förhållanden som redovisas i rapporten, bedömer SKB att 
förutsättningar skapas för ett systematiskt arbetssätt för kravhantering och tillämpning av krav i de 
delar av organisationen som behövs för att driva anläggningarna Clab och SFR. 

I detta kapitel redogörs för SKB:s svar avseende föreläggandets punkt 3 Kravhantering. 

5.1 SSM:s iakttagelser och bedömning

SSM har i beslutet om föreläggande gjort följande iakttagelser och bedömningar avseende SKB:s 
kravhantering: 

 SKB uppfyller inte fullt ut kravet på att den kärntekniska verksamheten ska ledas och styras med 
stöd av ett ledningssystem så utformat att kraven på säkerhet tillgodoses enligt 2 kap. 8 § SSMFS 
2008:1. SKB brister i att kunna säkerställa att förutsättningar finns för att uppfylla alla krav samt 
att tydligt kunna omsätta tolkning av krav i praktiken.

 Det finns inte ett systematiskt arbetssätt för kravhantering. SSM konstaterar att ansvaret för 
tolkningen av krav är otydligt i praktiken och inte görs i tillräcklig utsträckning. Detta medför att 
tillämpningen av krav i verksamheten riskerar att vara bristfällig. SSM ställer sig frågande till hur 
SKB kan säkerställa att ledningssystemet är ändamålsenligt utformat så att kraven uppfylls.

5.2 SKB:s svar

SKB:s kravhantering är inte begränsad till att enbart omfatta kravhantering inom 
strålsäkerhetsområdet. Orsaken är att SKB behöver ha en företagsövergripande kravhanteringsprocess 
som omfattar samtliga krav som berör SKB:s verksamhet. 

Tre huvudsakliga områden har identifierats som centrala inom kravhantering:

 Företagsgemensamt arbetssätt för kravhantering.
 Enhetlig kravtolkning kopplad till säkerhetsredovisning (Clab och SFR) och för andra typer av 

säkerhetsredovisning för olika skeden av projektering och uppförande av nya anläggningar.
 Enhetlig kravtolkning och arbetssätt för den systematiska kravhanteringen för projektens 

produkter och systemutformning (nya anläggningar).
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5.2.1 Företagsgemensamt arbetssätt för kravhantering

I SSMFS 2008:1, 2 kap, 8§ framgår att ”Den kärntekniska verksamheten ska ledas, styras, utvärderas 
och utvecklas med stöd av ett enhetligt ledningssystem som är så utformat att kraven på säkerhet, 
strålskydd och fysiskt skydd tillgodoses samordnat med övriga krav på verksamheten”. 

SKB:s ledningssystem är inte byggt utifrån en systematisk genomgång av alla gällande författningar
och krav. Roller, ansvar och befogenheter för att identifiera, tolka och omhänderta krav i 
ledningssystem och verksamhet samt följa upp att krav är omhändertagna och tillämpas är inte tydligt 
fördelade och inte samordnade med varandra. Detta medför en risk att alla för SKB gällande 
kravområden inte finns omhändertagna med styrning i ledningssystemet. Detta har bland annat visat 
sig vid SSM:s inspektion av internrevisionsverksamheten 2013 då det konstaterades att SKB inte 
genomfört internrevision på alla verksamheter av betydelse för säkerheten.9 Kravhanteringen för SFR 
och Clab med avseende på krav ställda i kärntekniklagen, strålskyddslagen och till dessa 
underliggande föreskrifter utgår från respektive anläggnings säkerhetsredovisning och inte från en 
företagsgemensam kravhantering. 

SKB har en laglista där samtliga för verksamheten relevanta författningar finns listade, SD-021
Författningar och andra relevanta krav som berör SKB. I laglistan finns även författningsstöd utsedda 
för att utgöra stöd för SKB:s organisation. Laglistan innehåller också referens till var 
författningen/kravet finns omhändertaget i ledningssystemet. Hur författningar ska hanteras och följas 
upp styrs av rutinen SD-022 Hantering av remisser, krav och förelägganden. En företagsgemensam
process för kravhantering omfattande både tolkning och uppföljning på en mer detaljerad nivå finns 
inte. Det finns dock kravhanteringsprocesser för Clab och SFR utgående från säkerhetsredovisningen 
och för anläggningsprojekten för nya anläggningar. Förbättringar behöver genomföras både för 
övergripande hantering av författningar och för en mer systematisk kravhantering på en mer detaljerad 
nivå.

I SKB:s organisationsförändring identifierades systematisk kravhantering som ett område där SKB 
behövde göra förstärkningar. Beslut togs att utreda bildandet av ny en enhet för Kravhantering och 
säkerhetsredovisning (enhet TT) inom avdelning Teknik (T).10 I planeringsarbetet av enheten framgår 
att arbetssättet för hantering av författningar bör flyttas till enhet TT. Arbetssättet för att identifiera 
och tolka författningar är och kommer att vara en viktig del i hur SKB förvaltar och utvecklar
ledningssystemet. Direktiv för översyn av SKB:s ledningssystem ska vara framtaget under kvartal 3 
2014.

Vid företagsledningens genomgång 2013 beslutades att se över arbetssättet för att hantera författningar. 
Översynen är genomförd och vd har beslutat om att ändra arbetssättet.11 Arbetssättet innebär att ett 
organisatoriskt tolkningsansvar fördelas i organisationen, det vill säga avdelningschefer får ansvar för 
att författning eller del av författning tolkas för SKB:s räkning. I tolkningsansvaret ingår också att 
följa upp att författningen omhändertagits i ledningssystemet eller på annat lämpligt sätt. Det nya 
arbetssättet ska vara implementerat till halvårsskiftet 2014. Det saknas dock arbetssätt för hur 
kravtolkande avdelning ska agera om det saknas styrning i ledningssystemet för att omhänderta krav. 
Detta ingår i översynen av ledningssystemet.

Som en del i att öka förståelsen av kravbilden för SKB:s verksamhet ska en företagsgemensam 
tolkning av SSMFS 2008:1 tas fram. 

                                                     
9

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB (2013-10-14, SSM, tillsynsrapport)
10

Anmälan om organisationsförändring kommer lämnas till SSM inom kort.
11

1421951 – Beslutsunderlag – Ändrat arbetssätt för hantering av författningar.
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5.2.2 Kravtolkning kopplad till säkerhetsredovisningar

Kravtolkningar av enskilda föreskrifter inom strålsäkerhet görs i de grupper som har ansvar för 
verksamhetsområdet men detta är inte systematiskt och det finns inte tillräcklig samordning inom SKB 
som säkerställer likvärdiga tillämpningar av krav inom olika enheter. Detta innebär att nya respektive 
förändrade krav inte med säkerhet omhändertas i respektive säkerhetsredovisning.

Anläggningar i drift drivs med en organisation med traditionell linjestruktur där operativa uppgifter för 
de enskilda verksamhetsområdena delegerats ner i linjeorganisationen. Då det saknas
företagsgemensamma tolkningar av strålsäkerhetskraven på SKB har de ansvariga grupperna gjort 
egna tolkningar av föreskriftskraven och utvecklat sina utförarinstruktioner i syfte att säkerställa 
kravuppfyllelse. Dessa kravtolkningar av enskild föreskrift har tillsammans med de 
tillämpningsinstruktioner som gäller sammanställts i så kallade Tolknings- och tillämpningsrapporter 
som ingår som första nivåns referensunderlag i gällande säkerhetsredovisning.

Ovanstående gäller för de föreskrifter som utgår från fd SKI:s författningssamling, exempelvis 
SSMFS2008:1. För de föreskrifter som utgår från fd SSI:s författningssamling har en 
företagsgemensam kravtolkning skett av strålskyddsföreståndaren vilken redovisas i en 
företagsövergripande rutin SD-094 Strålskydd. 

Stora projekt som utvecklar säkerhetsredovisningsliknande underlag, exempelvis Clink, tolkar 
strålsäkerhetskrav mer övergripande än anläggningar i drift och har inte färdiga detaljerade 
tillämpningsrapporter. Tolkningsrapporterna biläggs ansökningar och kvalitetssäkras enligt rutiner i 
ledningssystemet.

SKB har konstaterat att arbetssätt för hantering av nya och reviderade fastställda författningar eller 
remisser av förslag till författningar behöver förstärkas för att bli mer enhetligt. En åtgärd för att 
förstärka samordningen är att svar på remisser ska beredas i SÄK. Etableringen av enhet TT förväntas 
också bidra till förbättringar inom området.

SKB har beslutat (och kommer att anmäla) en etablering av enhet Kravhantering och 
säkerhetsredovisning (enhet TT). Enhet TT kommer att ha företagsövergripande ansvar för: 

1. Kravhantering
2. Säkerhetsredovisning
3. Omvärldsbevakning inom punkt 1 och 2

”Kravhantering” omfattar

 Övergripande tolkningar av författningar inom strålsäkerhetsområdet
 Övergripande tolkningar av andra strålsäkerhetsmässiga regelverk SKB beslutat tillämpa
 Övergripande tolkningar av intressentkrav (exempelvis ägarkrav)
 När enhet TT driftsätts kommer kravtolkning att ges hög prioritet i uppbyggnaden av enheten.

Att komma igång med tolkningar av författningar inom strålsäkerhetsområdet och den vidare 
processen för att implementera resultatet av dessa tolkningar i den operativa driften förväntas att ge de 
effekter som SSM pekar på i föreläggandet. Processen måste stödjas av ett ändamålsenligt 
ledningssystem och en organisation anpassad för uppgiften samt ett beredningsförfarande som 
säkerställer att alla säkerhetsaspekter blir omhändertagna.

Då ovanstående arbetssätt är utvecklat och tillämpas kommer resultat av kravtolkningarna och deras 
tillämpning och styrning i ledningssystemet att redovisas i säkerhetsredovisningarna. Enhet TT 
behöver lägga stor vikt vid att ta fram ett verksamhetsspecifikt arbetssätt, i nära samverkan med 
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driftorganisationerna på Clab och SFR samt med stödjande verksamheter, med avseende på 
strålsäkerhetskrav så att krav för driften uppfylls, exempelvis gällande konstruktion och 
kriticitetsanalyser. 

”Säkerhetsredovisning” omfattar

 Samordning av utvecklingsfrågor kring säkerhetsredovisningen för anläggningar i drift.
 Utveckling av enhetliga strukturer för säkerhetsredovisningar för SKB:s alla anläggningar.
 Säkerställa att det finns tillämpbara metodiker för säkerhetsanalyser för anläggningar i drift.

Genom att samla expertis inom säkerhetsredovisning inom enhet TT skapas möjlighet till ett förbättrat 
expert- och analysstöd för arbetet med säkerhetsredovisningar.

5.2.3 Kravtolkning och arbetssätt med avseende på projektens produkter och 
systemutformning

Inom SKB:s verksamhet som i dag inte omfattas av SSM:s tillsyn finns motsvarande behov av 
systematisk kravhantering särskilt avseende de stora projekten för nya anläggningar. Arbetet med att 
utforma och projektera nya anläggningar kommer att ha direkt eller indirekt koppling till SKB:s 
anläggningar i drift, exempelvis vad gäller Clink med avseende på Clab och utbyggnaden av SFR med 
avseende på SFR. När väl projekt har tagit fram underlag som ska ingå i en ansökan om att få bygga 
nya anläggningar är det viktigt att SKB kan visa att systemutformning har gjorts utifrån ett 
systematiskt arbetssätt för att identifiera, tolka och tillämpa krav. 

De stora projekten (Clink, Kärnbränsleförvaret, SFR Utbyggnad) har identifierat behovet av en 
företagsövergripande process för kravhantering. Redan 2007 togs en rapport fram gällande systematisk 
kravhantering för KBS-3-systemet.12 Avdelning Kärnbränsle har för den egna verksamheten tagit fram 
ett förslag till stödprocess kravhantering avseende framtagning av en produkt eller process, vilken 
dock inte är beslutad.13

Projekten har utformat egna arbetssätt (till exempel rutiner 14, systemverktyg) och tillämpat kraven 
som utmynnat i de konstruktionsförutsättningar som i dag gäller för kommande anläggningar.

Det finns även framtagna dokument som redovisar hur samtliga paragrafer i respektive författning, 
föreskrifter samt internationella standarder och i SKB:s egna säkerhetskrav på konstruktion och 
utförande av anläggningen tolkas och tillämpas.

Målet är att den systematiska genomgången resulterar i en entydig och tydligt motiverad lista på lagar, 
förordningar, föreskrifter och andra kravkällor som är tillämpbara på anläggningen. Utgångspunkter är 
att kravkällorna som tillämpas ska:

 identifieras systematiskt och på ett spårbart sätt,
 omfatta krav som gäller hela anläggningens funktioner för att upprätthålla strålsäkerhet,
 omfatta krav som täcker hela anläggningens livscykel

De systemverktyg som projekten i dag använder för kravhantering har olika strukturell uppbyggnad.

                                                     
12

Systematisk kravhantering för KBS-3-systemet. R-07-18
13

1415141- Processbeskrivning – stödprocess kravhantering (version 0.11). 
14

SD-166 Formulera, besluta och dokumentera konstruktionsförutsättningar för KBS-3-systemet. 
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Då enhet TT har etablerats kommer arbetssättet för de stora projekten att förändras. Projekten ska då 
tillämpa kravtolkningarna, som enhet TT har tagit fram, och utifrån dessa ta fram specifika 
konstruktionsförutsättningar för anläggningarna. I takt med att SKB beslutar om företagsövergripande 
tolkningar behöver projekten följa upp beslutade konstruktionsförutsättningar mot den tolkning som 
har fastställts. Ansvarsgränsen mellan enhet TT och projekten när det gäller systemutformning, samt 
hur konstruktionsförutsättningar som projekten beslutar om verifieras mot övergripande 
kravtolkningar, behöver kravställas. 

Det är lämpligt att konstruktionsförutsättningar inom samma område även stäms av mellan de olika 
projekten.

Projekten ska också skriva säkerhetsredovisningarna utifrån den givna strukturen som enhet TT tagit 
fram.

5.3 Åtgärder

Nedan sammanfattas vidtagna åtgärder samt behov av ytterligare åtgärder inom området 
Kravhantering:

 Verkställa etablering av ny enhet Kravhantering och säkerhetsredovisning. Vid etablering 
prioritera uppbyggnaden av kravhantering för SFR och Clab samt etablera ett företagsgemensamt 
arbetssätt för kravhantering.

 Öka förståelsen av kravbilden för SKB:s verksamhet genom att ta fram och fastställa en 
företagsgemensam tolkning av SSMFS 2008:1. 
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6 Åtgärdande av brister

Sammanfattning
SKB har sammanställt brister och förbättringsbehov enligt de 17 områden som SSM använder för 
helhetsbedömningar av anläggningars säkerhet och strålskydd. Genomgången visar att det inom ett 
antal områden finns behov av ytterligare åtgärder. Genomgången visar vidare att det finns pågående 
arbete i de flesta fall för att hantera bristerna, och att många av bristerna omhändertas via till exempel 
handlingsplanen för säkerhetshöjande åtgärder eller WANO Action Plan. 

En viktig åtgärd för att säkerställa framdriften är en förstärkt uppföljning av dessa pågående 
förbättringsprogram. Ett led i detta är att förändra och förstärka Företagsledningens genomgång. SKB 
konstaterar att det är viktigt att hitta ett mer proaktivt arbetssätt för att arbeta förebyggande och 
försöka att undvika att hamna i ett läge med många brister. Åtgärder för att uppnå detta behöver 
belysas i den pågående orsaksanalysen.

I detta kapitel redogörs för SKB:s svar avseende föreläggandets punkt 4a Åtgärdande av brister. 

6.1 SSM:s iakttagelser och bedömning

SSM har förelagt SKB att redovisa ”hur de brister enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 
(kärntekniklagen, KTL), strålskyddslagen SSL (1988:220) samt Strålsäkerhetsmyndighetens 
föreskrifter (SSMFS) ska åtgärdas, både sådana brister som myndigheten tidigare har påpekat samt 
brister som SKB själva har identifierat”.

6.2 SKB:s svar

I kommande avsnitt redovisar SKB brister och förbättringsbehov som identifierats av såväl SKB som 
SSM. SKB redovisar också hur bristerna och förbättringsbehoven hanteras. Avsnittet inleds med en 
beskrivning av den metodik som använts. Därefter beskrivs resultatet av genomgången för respektive 
område (17 stycken enligt allmänna råden till 4 kap 4§ SSMFS 2008:1). För respektive område ges en 
summering av bristerna och utvecklingsbehov inom området, en beskrivning av pågående och/eller 
planerade åtgärder samt eventuella behov av ytterligare åtgärder. Notera att beskrivningen av den 17 
områdena fokuserar på utvecklingsbehov inom respektive område, varför också föreslagna åtgärder är 
riktade just till aktuellt område. Vid genomgång av material från samtliga områden kan konstateras att 
vissa brister och förbättringsområden är företagsgemensamma och att åtgärder på övergripande nivå 
kan behöva vidtas. 

6.2.1 Metodik

Identifierade brister finns beskrivna i flera olika dokument hos SKB. Bristerna kan vara mot till 
exempel KTL, SSL, SSMFS, mot styrande dokument i ledningssystemet eller mot ”Excellence”, vilket 
WANO granskar mot. I denna genomgång har SKB valt att sammanställa alla brister, det vill säga inte 
bara brister mot KTL/SSL och SSMFS vilket SSM efterfrågar i föreläggandet. Detta har SKB gjort för 
att skapa en helhetsbild av såväl brister som förbättringsområden och utifrån detta kunna prioritera 
arbetet med åtgärder. I arbetet har främst nedanstående underlag gåtts igenom:

Brister mot KTL, SSL och/eller SSMFS

 SSM:s strålsäkerhetsvärdering
 SSM:s verksamhetsbevakningar
 SSM:s inspektioner
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 SSM:s förelägganden till SKB
 Händelseutredningar
 Egenidentifierade brister

Brister mot SKB:s ledningssystem

 Internrevisioner genomförda av SKB
 Egenidentifierade brister
 Händelseutredningar

Brister mot WANO:s kriterier 

 Rapport från WANO-granskningen 2013

Värderingar av nuläget 

 SKB:s kvartalsvisa värdering av säkerhetsläget
 Säkerhetskulturkartläggningar från 2008 och 2011

Identifierade brister och förbättringsbehov har grupperats enligt de 17 områden som SSM använder i 
helhetsbedömningar av anläggningars säkerhet och strålskydd (allmänna råden till 4 kap 4§ SSMFS 
2008:1). 

6.2.2 Beskrivning av identifierade brister 

Nedan kommenteras områden som SKB har grupperat brister och förbättringsbehov inom. En stor del 
av de åtgärder som vidtas och beskrivs nedan ingår i WANO Action Plan och handlingsplanen för 
säkerhetshöjande åtgärder. För detaljer kring dessa åtgärder, se vidare bilaga 1 och 2.  

Område 1. Konstruktion och utförande av anläggningar

Brister och förbättringsförslag inom området har bland annat framkommit i internrevision av 
Konstruktionsstyrmodellen. Bristerna rör bland annat behov av uppdatering av ledningssystemet och 
otydligheter i vissa roller. Åtgärdandet av dessa hanteras enligt ordinarie rutin för avvikelsehantering
och följs upp via SKB:s kvalitetsuppföljning.

Ett antal större anläggningsändringar pågår vid Clab och SFR, till exempel projekten utbyggd kylkedja 
och svårfiltrerat vatten på Clab samt som förberedelser inför utbyggnaden av SFR. SKB kan 
konstatera att komplexiteten i vissa fall har underskattats med förseningar som följd. Åtgärder pågår 
för att förstärka långtidsplanering och uppföljning av ändringsverksamheten. Dessutom pågår en 
anpassning av SDD-119 Genomförande av anläggningsändringar i kärntekniska anläggningar för att 
ytterligare stärka projektgenomförandet. Dessa åtgärder hanteras inom ramen för handlingsplanen för 
säkerhetshöjande åtgärder. 

Område 2. Ledning, styrning och organisation

De huvudsakliga bristerna och åtgärderna inom område ”Ledning, styrning och organisation” finns 
beskrivna i kapitel 3, 4, och 5. Nedan kommenteras några områden särskilt kopplade till ledning, 
styrning och organisation. 

För att behandla otydligheter inom styrning och ledning genomfördes under senhösten 2013 en intern 
kartläggning av de brister som identifierats i tidigare granskningar och utredningar. Kartläggningen 
sammanfattades till fyra områden med följande behov av att utveckla formerna för styrning och 
ledning:

P
D

F
 r

en
de

rin
g:

 D
ok

um
en

tID
 1

43
77

80
, V

er
si

on
 1

.0
, S

ta
tu

s 
G

od
kä

nt
, S

ek
re

te
ss

kl
as

s 
Ö

pp
en



1437780  -  Redovisning av åtgärdsprogram för 
SSM:s föreläggande om genomförande av 
åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska 
anläggningar Clab och SFR

Öppen  1.0  Godkänt 29 (48)

Svensk Kärnbränslehantering AB

 Bristande förmåga att sätta, och få genomslag av, en företagsgemensam ”agenda”, samt styra och 
följa upp verksamheten så att helheten hänger ihop. SKB behöver definiera ett företagsgemensamt 
förhållningssätt som binder samman SKB:s varierande verksamhet. Detta för att underlätta för 
medarbetare att få en helhetsbild av verksamheten och att främja ett bättre samarbete verksamheter 
emellan.

 Otydlighet i hur SKB ser på sin roll som tillståndshavare och hur SKB ska styra sin verksamhet 
baserat på detta. SKB saknar ett centralt och gemensamt förhållningssätt till kärnteknisk 
verksamhet. Detta för att möjliggöra en gemensam tolkning och tillämpning av kärntekniska krav 
och skapa förutsättningar för vidare utveckling av SKB:s ledningssystem. Se vidare kapitel 3
Ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden.

 Otydlighet i roller, ansvar och mandat. Se vidare kapitel 3 Ansvar, befogenheter och 
samarbetsförhållanden.

 Bristande förmåga att få genomslag för fattade beslut. SKB har ett behov av att förtydliga 
beslutsprocesser och kommunikationsvägar för fattade beslut. Medarbetare behöver få en tydlighet 
i hur olika typer av beslut ska eskaleras samt hur återkoppling och uppföljning av fattade beslut 
ska ske. Se vidare kapitel 4 Beslut i säkerhetsfrågor.

SKB:s företagsledning har under våren haft en serie seminarier med syfte att sätta företagets 
gemensamma förhållningssätt till hur dessa områden ska styras. Seminarierna resulterade bland annat i 
ett beslut om att ta bort begreppen funktionsområdesansvar och processansvar och istället förtydliga 
och fördela dessa arbetsuppgifter i linjestrukturen, förbättra beredning av beslut samt genom 
utbildning öka kunskapen och förståelsen om kärnteknisk säkerhet.

SKB konstaterar att det finns ett behov av att ytterligare förmedla syftet med SKB:s 
organisationsförändringar till SKB:s chefer och medarbetare. Bland annat finns ett behov av att 
tydligöra att varje deltagare i företagsledningen inom ramen för sina respektive verksamheter bland 
annat har i uppgift att stödja säker och effektiv drift. SKB kommer under hösten 2014 att genomföra 
insatser för att förtydliga organisationsförändringarna, bland annat genom information och dialog.  En 
uppföljning av organisationsförändringarna kommer även att genomföras.

Internrevision

Vid internrevision av internrevisionsverksamheten har SKB identifierat brister i revisionsprogram och 
periodicitet. Därefter bedömde SSM vid inspektion av SKB:s internrevision att SKB inte fullt ut 
uppfyller kraven enligt 2 kap SSMFS 2008:1. Identifierade avvikelser har samlats i en handlingsplan 
och SKB har påbörjat åtgärder, exempelvis har 2014 års revisionsprogram kompletterats och ett nytt 
upplägg för revisionsprogram från och med 2015 ska tas fram för att säkerställa att samtliga krav 
revideras.15 Handlingsplanens avvikelser följs upp i SKB:s ordinarie kvalitetsuppföljning.

Resurser vid driften

SSM påpekar i föreläggandet att SKB behöver säkerställa resursbehov på driften. De senare åren har 
en successiv ökning av resurser till driftverksamheten skett, största ökningen har skett inom 
konstruktionsområdet. Senaste året har förstärkning skett och pågår vid anläggningarna inom bland 
annat åldring, säkerhetsskydd, strålskydd/arbetsmiljö, kontrollrumspersonal samt tillsättande av 
enhets- och gruppchefer vid Clab och SFR. En genomgång av konsultbehovet har inneburit att 
konsultväxlingar har påbörjats. Uppdatering av bemanningsplan görs varje år i samband med 

                                                     
15

1415915 – Handlingsplan för SSM-inspektion internrevision september 2013
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verksamhetsplaneringen. En uppdatering av resursanalys på SFR pågår bland annat för att ytterligare 
beakta kommande projekt och utbyggnad. I verksamhetsplaneringen för åren 2014-2018 avsatte SKB 
de medel som äskats för moderniseringsbehov i anläggningarna. SKB konstaterar dock att avsatta 
medel inte alltid förbrukas på grund av låg framdrift. Åtgärder pågår för att förbättra 
projektgenomförande, se område 1.

Ledningssystem

SKB har sedan tidigare identifierat behovet av en översyn av ledningssystemet, bland annat i 
säkerhetskulturkartläggningar och senast i WANO:s granskning. I säkerhetskulturkartläggningen 2011 
konstateras att ledningssystemets omfattning av rutiner gör det svårt att få en god överblick över de 
rutiner och instruktioner som man som medarbetare ska förhålla sig till. Detta innebär en risk att 
ledningssystemet som en säkerhetshöjande barriär urholkas. En översyn av ledningssystemet syftar till 
att förbättra dess ändamålsenlighet för att också säkerställa att alla krav uppfylls. Översyn av 
ledningssystemet finns som en aktivitet i såväl WANO Action Plan som säkerhetskulturprogrammet. 
Ett direktiv för översyn ska vara framtaget under kvartal 3 2014, se även kapitel 5. SKB har medvetet 
väntat med denna åtgärd tills den nya företagsledningen etablerats och enats om vissa grundläggande 
principer för styrning och ledning av företaget.

Område 3. Kompetens och bemanning

En genomgång av internrevisioner, verksamhetsbevakningar, iakttagelser av WANO samt SKB:s 
säkerhetskulturkartläggningar visar att brister och förbättringsområden är väl belysta av såväl interna 
som externa aktörer. Bland annat saknas tydliga företagsövergripande riktlinjer, mål och förväntningar
kopplade till kompetens och utbildning. Utifrån WANO:s granskning finns åtgärdsförslag framtagna. 
Implementeringen av åtgärder går dock långsamt vilket bland annat påverkar SKB:s förmåga att på ett 
strukturerat sätt kompetenssäkra såväl intern som extern personal. SKB kan vidare konstatera att det 
finns ett behov av att säkerställa långsiktig kompetens och bemanning, inte minst avseende 
nyckelkompetenser. Detta har konstaterats vid flera internrevisioner samt av SSM. 

En av åtgärderna i WANO Action Plan är att förstärka organisationen för kompetensförsörjning. Just 
nu pågår rekrytering av en kompetensförsörjare och en utbildningssamordnare. 

Kompetenssäkring

SSM lyfter i föreläggandet specifikt fram att SKB har en bristande förmåga att värdera resultat av 
arbete som görs av inhyrd personal samt att bristen tar lång tid att åtgärda. Åtgärdsförslag finns 
framtaget för värdering av resultat av arbete utfört av inhyrd personal och hanteras inom ramen för 
handlingsplanen för säkerhetshöjande åtgärder.

Område 4. Driftverksamheten, inklusive hantering av brister i barriärer och djupförsvar

Brister och förbättringsförslag inom driftverksamheten har identifierats vid till exempel SSM:s 
verksamhetsbevakningar och inspektioner, WANO:s Technical Support Mission, WANO:s granskning 
samt av SKB i internrevisioner. Pågående åtgärder är exempelvis framtagning av en handbok för drift 
på SKB (så kallat driftmannaskap) och implementering av fler säkerhetshöjande arbetsmetoder, till 
exempel arbetsplatsobservationer och pre job brief och post job debrief. Detta följs upp inom 
handlingsplan för säkerhetshöjande åtgärder. På SFR har omfattande åtgärder för att komma tillrätta 
med brister inom organisationen genomförts. Resurser har tillförts och nya tydliga mål och direktiv till 
medarbetarna har under våren 2014 arbetats fram. 

SKB konstaterar att det generellt finns ett väl fungerande arbetssätt, genom exempelvis rondering, 
felanmälan, driftmöte och driftsammanträde för att fånga upp och systematiskt värdera händelser, fel 
och förbättringar inom SKB:s driftsatta anläggningar. 
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Område 5. Bränsle och kriticitet

SKB har under många år varit beroende av extern kompetens avseende bränsle och kriticitet. Under de 
senaste åren har SKB aktivt förstärkt med egen personal för att säkerställa intern kompetens. För att 
förstärka samverkan inom bränsleområdet på SKB finns sedan årsskiftet ett Bränsleråd etablerat med 
deltagare från avdelningarna Kärnbränsle, Teknik och Drift, Bränslerådet ska prioritera och besluta om 
företagsövergripande bränslefrågor som berör flera avdelningar.

Ett projekt pågår sedan 2013 för genomgång och uppdatering av kriticitetsanalyser både för Clab och 
för SKB:s kommande anläggningar. I arbetet har en befarad brist i Clabs kriticitetsanalys uppdagats
(rapporterad till SSM som preliminär kategori 2-händelse).16 Projektet utgör en av delarna i SKB:s 
arbete för att åtgärda föreläggandet gällande Clab SAR (se område 11 nedan). Föreläggandet följs upp 
i handlingsplanen för säkerhetshöjande åtgärder.

SKB bedömer att området fungerar tillfredsställande och att brister och händelser hanteras enligt 
ordinarie avvikelsehantering. Dock kommer SKB att säkerställa internrevision med fokus på 
kriticitetsanalyser i kommande revisionsprogram.

Område 6. Beredskap för haverier

SSM har i en inspektion av beredskapsverksamheten vid Clab bedömt att SKB brister i uppfyllande av 
kravet på ledning och styrning i 2 kap. 8 § SSMFS 2008:1.17 Inspektionen följdes av ett föreläggande
inom beredskap.18 De identifierade bristerna omfattar bland annat otydlig styrning, brist på 
internrevision, utbildningsbehov och åtgärder för att klara ett långvarigt haveriförlopp. Hantering av 
föreläggandet följs upp i handlingsplanen för säkerhetshöjande åtgärder.

Även WANO identifierade brister inom området kris och beredskap, bland annat saknas tydliga 
förväntningar från högsta ledningen gällande utbildning av personal och övningar samt att 
utrustningen inte var tillräcklig eller testad i tillräcklig omfattning för att uppfylla syftet. WANO:s 
granskning resulterade i två AFI:er för vilka handlingsplaner tagits fram. De planerade åtgärderna har 
påbörjats, bland annat finns förslag framtaget gällande styrning för området kris och beredskap på 
övergripande nivå. Åtgärderna följs upp i WANO Action Plan.

Det finns flera gemensamma nämnare mellan brister som WANO konstaterade, åtgärder som behövs 
för att uppfylla ny föreskrift, de observationer som SSM gjorde vid inspektionen av 
beredskapsverksamheten och kraven på åtgärder enligt föreläggandet. Aktiviteter för att anpassa
SKB:s beredskapsorganisation för kommande myndighetsföreskrift är en del av handlingsplan för 
säkerhetshöjande åtgärder. För att effektivisera arbetet inom beredskap med föreläggandet, WANO-
förbättringar och nya föreskrifter har SKB en sammanhållande handlingsplan.19

Område 7. Underhåll, material och kontrollfrågor

Underhåll, material och kontrollfrågor är ett område där SKB har och har haft flera förelägganden från 
SSM. Brister och förbättringsområden har även identifierats vid WANO:s granskning som genererade 
AFI:er både inom åldring och underhåll samt vid internrevision inom drift och underhåll av SKB:s 
kärntekniska anläggningar.20 WANO-åtgärderna följs upp i WANO Action Plan och avvikelser från 
internrevisionen hanteras enligt ordinarie rutin för avvikelsehantering. SKB kan konstatera att arbetet 

                                                     
16

1435462 - Clab - Befarad brist i kriticitetsanalys Kategori 2
17

SSM2013-4292-2 Inspektionsrapport från beredskapsinspektion vid SKB Clab. 
18

SSM2013-4292-11 Föreläggande om redovisning av åtgärder inom beredskapsverksamheten vid Clab
19

1434931 - Clab - Beredskap - Ny föreskrift, tillsynsrapport, föreläggande, WANO, ännu ej fastställd.
20

1410313 - 13-08 Intern revision Drift och underhåll kärntekniska anläggningar Clab och SFR
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med föreläggandena har varit resurskrävande för organisationen, och har medfört bristande 
proaktivitet inom området.

SSM har vid flera verksamhetsbevakningar i SFR ställt frågor som bland annat omfattar sprickor i 
BMA, miljö bakom tunnelduk, mätprismor i silokupol och kontrollprogram.21 Beträffande sprickor i 
BMA har SKB själva beslutat om deponeringsstopp till dess att frågan utretts. Ett uppdrag har lagts på 
avdelning Avfall och rivning för att ta fram en nulägesbeskrivning av tillståndet för BMA, 
sprickkartering med mera. Vidare pågår en analys av vad som behöver göras för att möta kravet på 
initialtillstånd för BMA innan det skall förslutas. Ärendet följs i handlingsplan för säkerhetshöjande 
åtgärder.

SSM har begärt svar på ett antal frågor gällande bassängsprickor i förvaringsbassäng 14 i Clab, samt i 
föreläggande begärt att SKB skall uppdatera säkerhetsredovisningen för Clab med avseende på 
sprickor i förvaringsbassänger.22 Ärendet har pågått en längre tid och frågeställningarna är många och 
komplexa. Ett projektdirektiv har tagits fram och ett projekt har formerats i syfte att skapa en 
helhetsbild och en samlad styrning av frågorna. En förstudie pågår som skall innehålla tillräckligt 
underlag rörande omfattning av aktiviteter för att verifiera status på förvaringsbassängens 
konstruktionsdelar såsom betong, armering och bassängplåt. Föreläggandet ingår i handlingsplanen för 
säkerhetshöjande åtgärder.

SSM har i granskningsrapport ”Granskning av bergbesiktningar och kontrollprogram på Clab”, samt i 
”Föreläggande om åtgärder avseende bergbesiktningar och kontrollprogram för Clab”, begärt svar på 
41 frågor.23 Alla frågor har besvarats, utom de som berör spännstag och bassängsprickor, vilka är 
under hantering. Arbete för att verifiera status på slakarmeringen i betongkonsolen pågår. SKB:s
inriktning är att använda oförstörande provning (OFP) och inventering av möjliga OFP-metoder pågår. 
Konsekvensanalys av vad som händer om spännstag och slakarmering inte klarar av att bära last, 
(”tappad konsol”) ska genomföras. Arbetet följs via handlingsplan för säkerhetshöjande åtgärder.

Program för åldersrelaterade skador och försämringar

SSM lyfter även fram i nu aktuellt föreläggande att SKB har brustit i ledning, styrning och uppföljning 
inom avseende åldringsfrågor. Clab erhöll den 20 september 2013 ett föreläggande om att utarbeta och 
implementera ett program för hantering av åldersrelaterade försämringar.24 En handlingsplan med 
tidssatta aktiviteter har tagits fram och presenterats för SSM vid en verksamhetsbevakning den 7 mars 
2014.25 Föreläggandet ingår i handlingsplan för säkerhetshöjande åtgärder. 

Område 8. Primär och fristående säkerhetsgranskning

SKB:s säkerhetsgranskningsprocess har utvecklats de senaste åren och de brister som lyfts fram vid 
inspektioner av SSM samt i samband med internrevisioner har omhändertagits. SKB har låtit 
genomföra en oberoende analys av säkerhetsgranskningsprocessen under hösten 2013. En värdering av 
resultatet har genomförts av SKB och beslut har fattats angående vilka ytterligare åtgärder SKB avser 
att gå vidare med. De viktigaste lärdomarna från analysen var att granskningsprocessen bidrar till för 
stort fokus på dokumentering samt att den behöver förtydligas. Anläggningsvis säkerhetsvärdering
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SSM2012-45-24 Verksamhetsbevakningsrapport – Bergteknik 2012-11-20, SSM2013-45-24 Verksamhetsbevakning vid 
SFR inom området berg, betong och kontrollprogram
22

SSM2012-930-4 Kompletterande redovisning, SSM2012-930-7 Uppdatering av säkerhetsredovisning för Clab med 
avseende på sprickor i förvaringsbassänger
23

SSM2011-43-6 Clab Kontrollprogram för mätning av berg- och bassängrörelser samt besiktning, SSM2011-43-14 
Föreläggande om åtgärder avseende bergbesiktningar och kontrollprogram för Clab
24

SSM2013-3985-4 Föreläggande om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab
25

1415291 - Clab - Handlingsplan för åtgärdande av SSM föreläggande gällande åldringsprogram - Föreläggande SSM 
2013-3985-4
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(ASV) och PSG tenderar ibland att förväxlas. Ett utvecklingsarbete gällande hela SKB:s 
granskningsprocess har startat under våren 2014 inom avdelning Säkerhet, kvalitet och miljö. En av de 
viktigaste delarna är att tydliggöra stegen kvalitetssäkring respektive säkerhetsgranskning. Nuvarande 
utbildning inom granskning ska ses över i samband med detta. 

Område 9. Utredning av händelser, erfarenhetsåterföring samt extern rapportering

Utredning av händelser

SKB har under flera år arbetat strukturerat med att utreda händelser. De brister som identifierats av 
SSM och vid internrevisioner har omhändertagits. SKB har dock i samband med kvartalsrapporter, 
WANO:s granskning och analyser kopplade till det löpande utvecklingsarbetet identifierat några 
utvecklingsområden. SKB behöver förbättra dokumenterade orsaksutredningar på olika nivåer. 
Dokumenterade orsaksutredningar och redovisade händelseförlopp för tillbud, brister och RO-
rapporter varierar i kvalitet. Den grundläggande orsaksutredningen behöver ofta kompletteras då det 
fortfarande förekommer att man enbart hänvisar till mänskligt felhandlande som orsak, utan att 
redogöra för omständigheter kring detta. En kortare utbildning har tagits fram kring grunderna inom 
orsaksanalys. Denna är planerad att genomföras vid anläggningarna under 2014. Det saknas en metod 
för förenklade orsaksanalyser med MTO-perspektiv för att snabbt kunna utreda orsaker på en nivå 
över den mer grundläggande. En uppdragsbeskrivning för att ta fram en metod för förenklade 
orsaksutredningar är framtagen. Utbildning av personal ska genomföras samt en handledning tas fram 
till de som ska genomföra sådana utredningar. 

Erfarenhetsåterföring

SKB är medlem i NordErf där värdering av externa erfarenheter görs. Det finns vägar att rapportera 
och dokumentera brister, olyckor och komponentfel men övrigt erfarenhetsutbyte är i dag till viss del 
beroende av enskilda personers nätverk och personliga engagemang. Erfarenhetsåterföringen inom 
SKB behöver utvecklas. Detta har kartlagts bland annat i WANO-granskningen och i den senaste 
säkerhetskulturkartläggningen.

En handlingsplan är under bearbetning som har sin utgångspunkt i resultaten från WANO-
granskningen.

Extern redovisning

SKB har vid ett par tillfällen brustit i den kravställda rapporteringen som ska göras till SSM. Åtgärder 
har vidtagits för att undvika detta i framtiden.

Område 10. Fysiskt skydd

Under våren 2014 har internrevision av säkerhetsskydd vid Clab genomförts.26 Vid revisionen 
konstaterades att det finns ett välfungerande arbetssätt och organisation vid Clab. Motsvarande 
internrevision genomfördes 2012 vid SFR.27 Revisionen konstaterade brister i teknisk dokumentation, 
behov av översyn av rutiner och instruktioner samt otydlig styrning och ansvarsfördelning för det 
fysiska skyddet. Revisionen ledde också till att en uppdagad brist som rapporterades till SSM.28 Brister
från revisionen hanterades bristfälligt under 2012 vilket avdelning Säkerhet, kvalitet och miljö också 
påtalat i de kvartalsvisa värderingarna av säkerhetsläget. Under 2013 ansåg avdelningen att läget vid 
SFR för området Säkerhetsskydd hade så pass stora förbättringsbehov att det värderades som ”Ej 
acceptabel” under kvartal 1 till kvartal 3 2013. De allvarligaste bristerna som behöver åtgärdas avser 
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1432319 - 14-05 Intern revision av säkerhetsskydd, ledning och styrning Clab
27

1334400 - 12-03 Revision Säkerhetsskydd fokus område SFR
28

SFR-RO-2012-004 ”Brister i månadsvis kontroll system 848”
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övning av bevakningspersonalen. Detta var en av anledningarna till att avdelning Drift tog fram 
handlingsplanen för säkerhetshöjande åtgärder.

Säkerhetsskydd finns med som ett område i SKB:s internrevisionsprogram. Dock har området fysiskt 
skydd varit undantaget från interna revisioner då SKB ansett att andra typer av uppföljning lämpat sig 
bättre än internrevision, till exempel löpande tillsyn av Säkerhetsskyddschefen, eftersom identifierade 
brister och åtgärder kan behöva vara företagshemliga för att ge önskat resultat. Detta har medfört att 
området Säkerhetsskydd inte fullt ut blivit reviderat, vilket konstaterades som en avvikelse mot kravet 
på internrevision i revisionen 2013.29 I samband med beslut om internrevisionsprogram 2014-2017 
lyftes därför fysiskt skydd in som en del i internrevisionsprogrammet från och med 2014. 

IT- och informationssäkerhet

Under sommaren 2012 genomfördes ett reglerat intrångsförsök vid Clab som en aktivitet i Clab:s 
säkerhetsprogram. Intrångsförsöket resulterade i en uppdagad brist som rapporterades till SSM för 
både Clab och SFR. En utredning med MTO-perspektiv genomfördes och bakomliggande orsaker 
bedömdes vara brister i förståelse för kravbild, ledning och styrning och samverkan mellan SKB:s 
olika verksamheter. 

SKB initierade under 2012 projekt ISÄK för att implementera en zonmodell för styrning av det 
logiska skyddet. SSM genomförde i januari 2013 en inspektion där SSM bedömde att SKB inte fullt ut 
uppfyller kraven i §9 och §11 SSMFS 2008:12, men att SSM noterat att projekt ISÄK pågick vilket 
skulle åtgärda de bristerna. SKB har hanterat resultatet av inspektionen. Ett antal åtgärder är vidtagna 
och resterande åtgärder hanteras inom projekt ISÄK.30 SSM följde projektet under våren 2013 och när 
bedömningen gjordes att projektet hade bristande förmåga att följa plan förelades SKB att vidta 
kompensatoriska åtgärder.31 SKB har vidtagit kompensatoriska åtgärder och SSM har bedömt dessa 
som tillräckliga i dagsläget. ISÄK har haft problem med genomförande enligt plan och kopplingen till 
en planerad outsourcing av IT-verksamheten till Vattenfall skapade en komplex situation. Med 
anledning av detta avbröts outsourcingarbetet och fullt fokus lades på att renodla projekt ISÄK. I 
samband med detta tillsattes en ny projektledning med resurser som genomfört motsvarande projekt 
tidigare. Projektet är ett av företagsledningens prioriterade projekt och framdriften följs upp månadsvis 
på företagsledningens möten. 

Område 11. Säkerhetsanalyser och säkerhetsredovisning

Inom område ”Säkerhetsanalyser och säkerhetsredovisning” finns två pågående åtgärdspaket som har 
sin grund i oavslutade förelägganden riktade mot Clab. Det första är kopplat till stresstester.32 En 
handlingsplan med tidssatta åtgärder har tagits fram.33 Kvarstående åtgärder omfattar bland annat icke 
vattentäckt bränsle, extremt väder, påverkan av stor jordbävning och höga temperaturer på väsentliga 
strukturer. 

Det andra föreläggandet omfattar uppdatering av säkerhetsredovisningen för Clab.34 Handlingsplan har 
tagits fram och omfattar kvalitetshöjning och modernisering av SAR allmän del, bland annat 
modernisering av SAR kapitel 7 och 8 med nya analyser.35
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1375253 - 13-02 Revision av revisionsverksamheten
30

1438171 - Sammanställning av SKB:s åtgärder - SSM:s tillsyn SSM2012-5899-5
31

SSM2012-5899-16 Föreläggande om åtgärder inom IT- och informationssäkerhetsområdet
32

1281970 - Förnyade säkerhetsvärderingar av tålighet mot vissa händelser 
33

1394016 - Clab - Tidsplan för åtgärder inom ramen för genomförda stresstester
34

SSM2013-2538-1 Föreläggande om uppdatering av säkerhetsredovisning för Clab
35

1404052 - Clab - Handlingsplan för utveckling av Clabs säkerhetsredovisning i syfte att omhänderta föreläggande 
SSM2013-2538-1
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Arbetet med båda dessa förelägganden bedrivs i nära samverkan med projekt Clink. Föreläggandena 
ingår i handlingsplan för säkerhetshöjande åtgärder.

Område 12. Säkerhetsprogram

SSM konstaterade i samband med en inspektion av säkerhetsprogram inom SKB i oktober 2013 att 
SFR inte helt uppfyllde kraven i enlighet med 2 kap. 10 § SSMFS 2008:1. SSM konstaterade att SFR 
inte kunde presentera något uppdaterat och fastställt säkerhetsprogram för 2013 och att några av 
aktiviteterna var kraftigt försenade. Vidare noterade SSM att aktiviteterna i programmet vid SFR hade 
otydliga tidsplaner och saknar inbördes prioritering. Även vid Clab identifierade SSM att vissa 
aktiviteter i säkerhetsprogrammet hade bristfällig framdrift och saknade inbördes prioritering. Vidare 
fann SSM att det fanns förbättringsmöjligheter gällande att göra de medarbetare som ansvarar för 
aktiviteter i programmet mer införstådda med sina uppdrag. 

Ett beslutsunderlag har utvecklats där de viktigaste åtgärderna framgår för att säkerhetsprogrammet 
ska omhändertas, i enlighet med kraven i SSMFS 2008:1. Chefen för avdelning Drift beslutade i april
2014 att följande åtgärder ska genomföras för att höja statusen på programmet och säkerställa 
framdriften av aktiviteterna:

 Årsrapporten ska vara SSM tillhanda den 31 mars varje år. Det innebär att behövlig data inför 
uppdatering av de två säkerhetsprogrammen ska finnas insamlad senast i februari. 

 De föreslagna programmen ska behandlas i avdelnings Drifts ledningsgrupp, SLM och 
företagsledningen i början av april. Säkerhetskommittén fungerar som rådgivare till vd.

 Beslutade program blir en del av underlaget till vd:s direktiv till verksamhetsplaneringen. 
 Löpande uppföljning ska ske både på avdelnings- och företagsledningsnivå.

Det nya arbetssättet ska tillämpas vid framtagning av säkerhetsprogrammen för 2014, dock med 
förskjuten tidsplan då dessa behandlas i SÄK först i juni 2014.

Område 13. Anläggningsdokumentation

SKB fick 2011 ett föreläggande gällande arkiveringen på Clab. Föreläggandet har hanterats och 
åtgärdats.36

Inom området kan konstateras att det finns en eftersläppning vad gäller uppdatering av 
anläggningsdokumentation. Detta har även WANO påpekat och en AFI finns inom området. Arbetet 
med WANO-åtgärder ingår i WANO Action Plan. Arbete med att omhänderta eftersatt 
anläggningsdokumentation på SFR pågår. Det är en dokumentationsrest som härrör till tiden före 
SKB:s övertagande av SFR. På Clab pågår en inventering av den dokumentationsrest som återstår 
efter Clab etapp 2-projektet. Arbetet med dokumentationsresterna på anläggningarna hanteras inom 
ramen för handlingsplanen för säkerhetshöjande åtgärder.

Område 14. Hantering av kärnämne och kärnavfall

Baserat på SSM-inspektion, internrevisioner samt kategori 2-händelser från SFR kan brister 
konstateras inom området. Merparten av bristerna orsakas dock av avsändaren av det avfall SKB tar
hand om åt respektive tillståndshavare. Tack vare väl fungerande mottagningskontroll kan brister
upptäckas, återkoppling till avsändaren ske samt beslutade åtgärder genomföras och följas upp. För att 
minska uppkomst av liknande brister ser SKB de återkommande revisionerna som genomförs inom 
respektive område hos tillståndshavarna som en viktig del i det arbetet. 

                                                     
36

1326125 - SKB:s redovisning av SSM:s föreläggande, beslut SSM 2010/3050 gällande arkivhantering
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En öppen befarad brist är avsteg mot typbeskrivning S.14 i SFR SAR med avseende C-14 och 
misstänkt vätskeinnehåll i deponerade kollin i BLA. Händelsen är rapporterad som kategori 2-
händelse och i driftsammanträde har en säkerhetsvärdering genomförts där ett antal åtgärder 
diskuterades med syfte att följa förloppet i BLA.37

Område 15. Kärnämneskontroll, exportkontroll och transportsäkerhet

SKB har gått igenom tillsynsrapporter och verksamhetsbevakningar från SSM gällande 
kärnämneskontroll, inspektion av transportverksamheten samt interna årliga värderingsmöten av 
avfalls- och bränsletransporter. SKB bedömer att området fungerar väl och att brister och händelser 
åtgärdas och följs upp inom rimlig tid. 

Område 16. Strålskydd

Både Clab och SFR är anläggningar med låga årliga dosutfall. Brister och förbättringsförslag inom 
strålskydd har identifierats i internrevisioner, verksamhetsbevakningar samt även av WANO, som 
resulterade i en AFI inom området. De största bristerna rör doskontroll och säkerställandet av att inga 
oplanerade doser uppkommer. För att förstärka barriären mot oplanerade doser ska bland annat styrd 
nyckelhantering i SFR införas.

Även bristande samverkan mellan strålskyddsfunktionerna på anläggningarna har lyfts fram. Ett 
strukturerat samverkans- och erfarenhetsforum för all strålskyddspersonal på Clab och SFR har därför 
etablerats med ett första möte i maj 2014. Båda dessa åtgärder ingår i handlingsplan för 
säkerhetshöjande åtgärder.

Generellt inom strålskydd finns en bra systematik att fånga upp förbättringsförslag samt att 
systematiskt värdera och arbeta med dessa. Brister hanteras på ett bra sätt i ordinarie linjeverksamhet
via avvikelsehanteringsprocessen. 

Område 17. Utsläpp av radioaktiva ämnen till miljön, omgivningskontroll och 
friklassning av material

Europeiska Kommissionen har genomfört ordinarie revision av att Sveriges utsläpps- och 
omgivningskontroll uppfyller krav i Artikel 35 i EU-fördraget. Kommissionen valde att genomföra 
revisionen hos Clab, OKG och FKA. Kommissionen reviderar SSM:s myndighetsutövande vid 
verksamhetsbevakningar. SKB har besvarat kommissionens rapport och åtgärder pågår.38

En avvikelse inom området rör en instruktion för friklassning som inte har inkluderat alla SSM:s krav 
inom området. Den hanteras enligt ordinarie rutin för avvikelsehantering.

SKB bedömer att området fungerar väl och att brister och händelser åtgärdas och följs upp inom rimlig 
tid. För att utveckla området ytterligare kommer därför internrevision med fokus på utsläpp och 
omgivningskontroll implementeras i kommande revisionsprogram.

6.2.3 Summering av genomgången

SKB har gått igenom såväl interna som externa analyser och sammanfattat resultatet utifrån de 17 
områden SSM använder för helhetsbedömningar. Genomgången visar att det inom ett flertal områden 
finns behov av ytterligare åtgärder för att säkerställa en proaktiv och lärande organisation. 
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1379172 - SFR - Driftsammanträde nr 06/13, den 12 februari Säkerhetsvärdering av misstänkta avvikelser i avfallstyp S.14
38

1436466 - Clab - Kemirapport - Utveckling av nuklidbibliotek för användning vid gammaspektrometri
1432295 - Clab - Handlingsplan för åtgärder efter inspektion av Sveriges utsläpps-, omgivningskontroll samt 
miljöövervakning, enligt Artikel 35 i EU-fördraget (2012-11-13--16)

P
D

F
 r

en
de

rin
g:

 D
ok

um
en

tID
 1

43
77

80
, V

er
si

on
 1

.0
, S

ta
tu

s 
G

od
kä

nt
, S

ek
re

te
ss

kl
as

s 
Ö

pp
en



1437780  -  Redovisning av åtgärdsprogram för 
SSM:s föreläggande om genomförande av 
åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska 
anläggningar Clab och SFR

Öppen  1.0  Godkänt 37 (48)

Svensk Kärnbränslehantering AB

Efter genomlysningen kan SKB konstatera att det finns handlingsplaner och åtgärdsförslag för i stort 
sett samtliga områden där behov av åtgärder har identifierats. Framdriften när det gäller att uppdatera 
styrande dokument är i de allra flesta fall god medan framdriften i att implementera ändringar i 
verksamheten kan förbättras. Detta är något som verkar genomsyra flera delar av SKB vilket tyder på 
att dilemmat inte är enskilt utan mer systematiskt. I vissa ärenden, som exempelvis handlingsplaner 
kopplade till WANO-granskningen, har det tagit lång tid att komma till beslut vilket bidragit till långa 
ledtider innan det praktiska arbetet har kommit igång. En analys av varför framdriften i 
implementeringen i verksamheten inte är lika god som när det gäller uppdatering av dokument 
behöver dock genomföras innan orsakerna kan klarställas, vilket kommer att omfattas av den 
orsaksanalys som ska redovisas den 1 oktober 2014.

Genomlysningen visar också att det inte finns något arbetssätt eller uttalad ansvarig person som på en 
övergripande nivå följer upp och sammanställer framdriften av SKB:s olika förbättringsprogram. 
Enskilda handlingsplaner och åtgärder följs dock upp i linjeverksamheten. Det utvecklingsarbete som 
SKB inlett med exempelvis organisationsförändringen, medlemskapet i WANO, 
säkerhetskulturprogrammet och ökat fokus på driftverksamheten har medfört många förslag på hur 
verksamheten kan och bör utvecklas. Nu när planerna/programmen börjar ta form och aktiviteter har 
börjat genomföras har behovet av ett arbetssätt som stödjer framdriften och säkerställer att inget 
hamnar mellan stolarna identifierats. 

SKB kan även konstatera att den interna erfarenhetsåterföringen inte fungerar fullt ut. Bristande 
samverkan eller kännedom om att kunskap eller erfarenheter finns på andra delar av företaget saknas 
ibland vilket innebär att det individuella och organisatoriska lärandet inte sker på ett fullgott sätt. SKB 
har en utmaning i att skapa ett SKB som delar erfarenheter och lärdomar då företaget är utspritt på 
flera orter och är av såväl kärnteknisk som icke kärnteknisk art. SKB har inlett resan med att utveckla 
samverkan och erfarenhetsåterföringen. Den nya organisationen syftar bland annat till att öka 
samverkan mellan befintliga och nya anläggningar men ytterligare aktiviteter kommer att krävas.

SKB kan vidare konstatera att det finns flera olika metoder/angreppssätt för att identifiera var 
utvecklingsinsatser behöver sättas in, både inom specifika områden och på en organisatorisk nivå. Vart 
fjärde år genomförs exempelvis en företagsövergripande säkerhetskulturkartläggning. SKB har också 
via sitt medlemskap i WANO fått en omfattande granskning av flera viktiga områden. Det finns även 
möjlighet att fånga upp behov av åtgärder inom olika områden i det incidentrapporteringssystem som 
finns på SKB:s intranät, felrapporteringssystemet på anläggningarna i drift och via internrevisioner. 

I vissa fall uppkommer resursbrist som en orsak till begränsad framdrift. Det är svårt att avgöra om så 
faktiskt är fallet eller om det istället handlar om behov av förändrade arbetssätt. En sak som kan bidra 
till känslan av resursbrist är om åtgärdsförslag och handlingsplaner inte är anpassade efter SKB:s 
organisation. Om det är resursbrist eller en känsla som uppstått på grund av olika omständigheter går 
inte att klargöra utan en djupare analys. Det är dessutom möjligt att det skiljer sig åt mellan 
avdelningarna. 

Orsaksanalysen, som ska presenteras för SSM den 1 oktober 2014, förväntas belysa vilka orsaker som 
bidragit till att SKB inte presterar fullt ut inom vissa områden. 
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6.3 Åtgärder

Nedan sammanfattas ytterligare åtgärder utöver pågående förbättringsprogram som identifierats vid 
genomgången. 

 Direktiv till översyn av ledningssystem utifrån identifierade behov av förstärkning kopplat till 
bland annat roller, ansvar, befogenheter samt kravhantering ska tas fram under kvartal 3 2014.

 Komplettera SKB:s internrevisionsprogram med revisioner inom områdena Bränsle och 
kriticitetsanalys samt Omgivnings- och utsläppskontroll

 Utveckling av Företagsledningens genomgång, bland annat med syfte att förstärka uppföljningen 
av SKB:s förbättringsprogram men också utvärdera händelser med betydelse för säkerheten.
Inledningsvis införs kvartalsvisa möten. Utöver företagsledningen ska anläggningschefer delta.
Första mötet genomförs för uppföljning av kvartal 3 2014. Till dess att formerna för 
Företagsledningens genomgång har utvecklats kommer SKB:s förbättringsprogram att följas upp i 
företagsledningen. 
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7 Åtgärdsprogram
SKB har under arbetet med att omhänderta SSM:s föreläggande gått igenom ett stort antal områden för 
att kartlägga att SKB har fångat upp de väsentliga brister och förbättringsområden som är nödvändiga 
att hantera för att fullgöra SKB:s uppdrag i enlighet med de krav som ställs på verksamheten. SKB 
lyfter återigen fram, i likhet med vad SSM konstaterar i föreläggandet, att det finns brister och 
förbättringsmöjligheter inom en rad områden. Vår genomgång visar att många av de brister och 
förbättringar som krävs finns identifierade i pågående förbättringsprogram (framförallt WANO Action 
Plan och handlingsplan för säkerhetshöjande åtgärder). Det kan dock konstateras att SKB inte i 
tillräcklig utsträckning har förmått att följa upp genomförandet av de förbättringsprogram som pågår 
för att säkerställa att brister och förbättringsbehov hanteras inom rimlig tid. Orsaker till detta behöver 
fångas upp i den kommande orsaksanalysen.

7.1 Beskrivning av SKB:s pågående förbättringsarbete 

I detta avsnitt ges en kort sammanställning av hur SKB arbetar med avvikelser och 
förbättringsåtgärder inom såväl den löpande avvikelsehanteringen som mer omfattande 
förbättringsprogram. Hanteringen av brister och förbättringsåtgärder innefattar såväl insatser för att 
säkerställa hög säkerhet vid SKB:s driftsatta anläggningar och transportsystemet som inom övriga 
delar av SKB.

WANO Action Plan

I mars 2013 granskade WANO SKB:s verksamhet. Granskningen resulterade i 18 identifierade 
områden för förbättring (Area for Improvement, AFI). Bland annat konstaterades att det saknas en 
ifrågasättande kultur, avsaknad av benchmarking mellan avdelningarna och brister vad gäller 
prioriteringar och fastställda förväntningar på den kärntekniska verksamheten. SKB har tagit fram en 
Action Plan för att hantera respektive AFI. Detaljerade handlingsplaner för respektive AFI har tagits 
fram och tidsplaner har i vissa fall justerats. WANO Action Plan (fastställd i oktober 2013) redovisas i 
bilaga 1.

Handlingsplan för säkerhetshöjande åtgärder

Som ett led i att förbättra säkerheten vid SKB:s driftsatta anläggningar bedrivs ett arbete med 
säkerhetshöjande åtgärder formulerade i en särskild handlingsplan. Arbetet har en uttalad prioritet i 
verksamheten och målsättningen är att under 2014 nå en tillfredsställande nivå inom de sex områden 
som SKB löpande säkerhetsvärderar: Strålskydd, Säkerhetsskydd, Säkerhetskultur, Teknisk säkerhet, 
Hantering av händelser och brister samt Produktionsstörningar ur säkerhetssynpunkt.  I 
handlingsplanen ingår till exempel alla förelägganden som ska hanteras samt ett urval av de mest 
prioriterade AFI:erna från WANO-granskningen.

I handlingsplanen finns önskade effekter framtagna med i nuläget 43 kopplade aktiviteter med tidplan 
och ansvar. Status med trafikljus mäts månadsvis för respektive aktivitet och framdriften hanteras och 
redovisas i avdelning Drifts ledningsgrupp, företagsledningen och SKB:s styrelse. Handlingsplanen är 
ett levande dokument och aktiviteter förändras på ett styrt sätt om behov finns. Handlingsplanen 
(senast uppdaterad 2014-05-28) redovisas i bilaga 2. 

Företagsgemensamt säkerhetskulturprogram

I SD-177 Riktlinjer för säkerhetskultur beskrivs utgångspunkten i SKB:s säkerhetskulturarbete och 
anges, på en övergripande nivå, hur SKB ska verka för att skapa goda förutsättningar för alla anställda 
och inhyrda att arbeta säkert. Ytterligare styrning finns via rutinen SD-124 Arbete med MTO-
verksamhet och säkerhetskultur.
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SKB:s säkerhetskulturprogram syftar till att konkretisera vad begreppet säkerhetskultur innebär inom 
SKB samt vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa att SKB lever upp till ambitionerna i 
SKB:s riktlinje för säkerhetskultur. SKB:s säkerhetskulturprogram belyser kortfattat olika perspektiv 
gällande säkerhetskultur, SKB:s definition, identifierade brister och utvecklingsområden inom 
säkerhetskultur och åtgärder som bör genomföras för att komma tillrätta med dessa. Programmet ska 
ses över årligen och uppdateras vid behov för att säkerställa att ständiga förbättringar genomförs i 
syfte att stärka säkerhetskulturen. Årets genomgång och analys av input kopplat till säkerhetskultur har 
lett fram till fem områden med specificerade aktiviteter. Rekommendationerna utgår ifrån SKB:s 
modell för säkerhetskultur. Programmet och implementerings/genomförandeplan finns och ska 
beslutas under juni. De fem områdena är:

 SKB gemensam bild av säkerhet
 Styrning och ledning
 Mål och indikatorer
 Kända brister
 Driftmannaskap

Säkerhetsprogram för Clab och SFR

SKB har två stycken säkerhetsprogram, ett för Clab och ett för SFR. Programmen har förbättrats 
tydligt under senare år sedan övertagandet av drift i egen regi men de upplevs inte som så effektiva 
och välfungerande som de borde vara, exempelvis i systematisk analys och framdrift av 
åtgärdspunkter men också att programmen inte tillräckligt diskuteras och förankras i högre forum på 
SKB. SKB har nyligen fattat beslut om förbättringar avseende hur programmen tas fram, förankras, 
beslutas och följs upp, se även kapitel 6.

Avvikelsehantering

Brister och förbättringsförslag identifiera löpande i verksamheten. Internrevisionsverksamheten är ett 
viktigt verktyg för att verifiera ledningssystemets tillämpning och brister. 

Avvikelser klassificeras beroende på allvarlighetsgrad. Stora avvikelser följs upp och beslutas av vd 
medan medelstora och måttliga avvikelser beslutas och följs upp i linjen. Vd följer upp avdelningarnas 
framdrift i avvikelsehanteringen dels i företagsledningen, dels vid kvartalsuppföljningar med 
respektive avdelningschef. Nyckeltal för avvikelsehantering ingår sedan kvartal 1 2014 även i den 
värdering av säkerhetsläget som görs av avdelning Säkerhet, kvalitet och miljö. En årlig genomgång 
av avvikelser görs även i samband med företagsledningens genomgång samt via avdelningarnas 
egenkontroll.

SKB tog under hösten 2013 fram en rutin för att förstärka arbetssättet kring SSM:s inspektioner. 
Rutinen omfattar processen från förberedelser inför inspektioner till omhändertagande och uppföljning 
av de brister och förbättringsmöjligheter som identifieras efter genomförd inspektion. Resultaten 
hanteras som avvikelser. SKB konstaterar att implementeringen av rutinen ännu inte fått full verkan.

7.2 Åtgärder till följd av omhändertagande av SSM:s föreläggande

De pågående förbättringsarbeten som SKB refererat till kommer att ges fortsatt hög prioritet inom 
SKB. Utifrån arbetet med att omhänderta SSM:s föreläggande har SKB därutöver identifierat 
aktiviteter som grupperats utifrån följande områden: 

1. Ledningens förväntningar: Tydliggöra ledningens förväntningar på strålsäkerhet.
2. Ledning, styrning och överprövning: Säkerställa en tydlig, effektiv och accepterad ledning, 

styrning och överprövning av drift- och säkerhetsrelaterade frågor inom SKB.
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3. Lärande organisation: Utveckla en lärande organisation för att uppnå förebyggande och 
systematiska arbetssätt samt en effektiv hantering när brister och förbättringsbehov uppstår.

Område Aktiviteter Tidsplan Ansvar Ref.

Ledningens 
förväntningar

Önskad effekt: Att ha ett arbetssätt och förhållningssätt 
där krav och beslut implementeras, är förstådda och 
följs av alla i organisationen.

Tydliggöra fattade beslut och öka kommunikation 
mellan ledningen och övriga organisationen.

Påbörjas 9/6 cK Kap 4

Förstärka arbetssätt för beslut och uppföljning av beslut:
 Utveckla systematiskt arbetssätt för att följa upp 

fattade beslut.
 Framtagande och beslut om beredningsordning 

inför beslutsärenden på ledningsnivå

Implementerat 
31/12-14

cF Kap 4

Verkställa etablering av ny enhet Kravhantering och 
säkerhetsredovisning. 
 Prioritera uppbyggnaden av kravhantering för SFR 

och Clab.
 Etablera ett företagsgemensamt arbetssätt för 

kravhantering.

Etablerad enhet 
1/10-14

cT Kap 5

Ta fram och fastställa företagsövergripande tolkning av 
krav i SSMFS 2008:1 för hela SKB

1/12-14 cT Kap 5

Direktiv till översyn av ledningssystem utifrån 
identifierade behov av förstärkning kopplat till bland 
annat roller, ansvar, befogenheter samt kravhantering

30/9-14 cS Kap 6

Ledning, styrning 
och överprövning 

Önskad effekt: Arbetsuppgifter är tydligt fördelade och 
vi agerar för att inget ska falla mellan stolarna. Vi tar 
alla ansvar för att samverka inom företaget för att tillse 
att beslut är väl underbyggda med säkerheten i fokus.

Tydliggöra SKB:s ställningstagande gällande 
kärntekniskt ansvaret inom SKB i ledningssystemet 
(SD-032)

31/8-14 cF Kap 3

Utveckla SKB:s ledningssystem och tydliggöra hur 
uppgifter och ansvar fördelas:
 Tydliggöra uppgifter och ansvar inom SKB för 

respektive avdelning (SD-032)
 Fördela uppgifterna från funktionsområdesansvar 

och processansvar till linjeorganisationen (SD-032)
 Tydliggöra fördelning av uppgifter mellan 

avdelningschef Drift och anläggningschefer (SD-
030)

 Tydliggöra uppgifterna för driftstaben inom 
avdelning Drift (SDD-038)

31/12-14 cF och 
cD

Kap 3

Införa nytt arbetssätt för säkerhetsledningsmöten utifrån 
beslutade förändringar:
 Frekvens avseende överprövning
 Frågor som ska behandlas
 Bemanning vid möten

31/10-14 cD Kap 4

Förstärk och tydliggör principer för drift- och 
säkerhetsledning 
 Tydliggör i vilka forum säkerhetsfrågor ska 

kanaliseras
 Förstärka beslutsstöd och värdering av 

kompetenser vid möten 
 Genomför seminarium om säkerhetsledning med 

SKB, RAB och FKA 
 Förtydliga roller och förväntningar för deltagarna i 

SKB:s drift- och säkerhetsledning genom 
seminarium

 Utreda ytterligare åtgärder för att förtydliga drift-

30/6-15 cD Kap 4
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och säkerhetsledning i relation till linjestyrning
 Fastställa arbetssätt för övergripande 

säkerhetsledningsmöten (DL0) så att överprövning 
görs regelbundet, med en tydlig agenda och 
dokumenteras. 

Beslut i säkerhetsfrågor utanför drift- och 
säkerhetsledning:
 Ta fram arbetssätt för att identifiera 

säkerhetsfrågor, som påverkar de kärntekniska 
anläggningarna, och hur dessa ska kanaliseras till 
säkerhetsledning 

Analys klar 31/1-
15

cA Kap 4

Kompetenssäkra företagsledningen
 Definiera kompetenskrav avseende kärnteknisk 

verksamhet för företagsledningen, genomföra 
kompetensprövning och värdering av 
kompetensutvecklingsbehov

 Utreda motsvarande behov för andra delar av 
organisationen.

Plan för hantering 
av gap 31/12-14

cS och 
vd

Kap 4

Lärande 
organisation

Önskad effekt: Vi har kompetens, förmåga och vilja att 
utvärdera och utveckla vår organisation där vi lär oss 
av varandra och andra.  

Förstärka samverkan:
 Ytterligare kommunikationsinsatser avseende 

SKB:s organisationsförändring. 
 Uppföljning och utvärdering av SKB:s 

organisationsförändringar
 Bränslerådet samt underliggande bränslegrupp ska 

tillföras kompetens från Clab
 Dokumentera samverkansforum mellan A och D
 Utreda behov av förstärkt samverkan mellan Clink, 

Kärnbränsleförvaret, SFR utbyggnad och befintliga 
anläggningar i drift

 Utöka deltagande i SLM med cheferna för 
avdelningarna T, A och B

31/12-14 cF och 
cD

Kap 3

Utveckla Företagsledningens genomgång
 Komplettera med förstärkt uppföljning av 

förbättringsprogram
 Komplettera med värdering av säkerhetsfrågor
 Förstärk bemanning i FLG med anläggningschefer

FLG senast 
31/10-14

cS Kap 6

Komplettera SKB:s internrevisionsprogram med 
revisioner inom områdena Bränsle och kriticitetsanalys 
samt Omgivnings- och utsläppskontroll

31/12-14 cS Kap 6

Det fortsatta arbetet och den kommande orsaksanalysen kan komma att föranleda justeringar av dessa 
områden och aktiviteter.

7.3 Uppföljning av åtgärder

I samband med vd:s direktiv till höstens verksamhetsplanering för åren 2015-2019 kommer detta 
åtgärdsprogram, tillsammans med pågående förbättringsprogram, att utgöra ett viktigt ingångsvärde i 
avdelningarnas planering, prioritering och uppföljning. 

SKB kommer att förstärka och samordna uppföljningen av de företagsövergripande 
förbättringsprogrammen. Detta genom förändringar i inriktning, deltagande och frekvens av 
Företagsledningens genomgång i syfte att säkerställa en helhetsbild. I samband med uppföljning i 
Företagsledningens genomgång kommer, som ett första steg, status för programmen med avseende på 
genomförda aktiviteter att gås igenom. Ansvaret för genomförande och uppföljning av enskilda 
aktiviteter och handlingsplaner kommer även fortsättningsvis att följa ordinarie linjestruktur.
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8 SKB:s fortsatta arbete med föreläggandet
Av föreläggandet framgår att SKB till den 1 oktober 2014 ska redovisa en utförlig redovisning av 
orsakerna till de brister som har identifierats. Vidare ska åtgärder för att komma tillrätta med orsakerna 
till identifierade brister tas fram och tidsättas. Därtill ska mål med, och förväntade effekter av,
respektive åtgärd och för åtgärdsprogrammet som helhet, samt uppgifter om hur och när SKB avser att 
mäta och följa upp åtgärdernas effekter redovisas.

SKB avser att göra en genomgång av orsaker till de brister som identifierats samt en 
helhetsbedömning av orsaksbilden. Orsaksanalysen kommer preliminärt att baseras på två steg:

1. Dokumentgenomgång
2. Intervjuer och seminarier

Dokumentgranskningen används till att identifiera de kritiska frågor och gemensamma brister som har 
framkommit i SSM:s inspektioner och tillsyn, övergripande organisationsanalyser (WANO och 
säkerhetskultur) samt företagsledningens och säkerhetskommitténs protokoll, där bristerna diskuteras 
och beslut om åtgärder fattas. Resultatet av dokumentgenomgången används i syfte att hitta 
gemensamma faktorer som kan användas som underlag för intervjuer och seminarier. 
Dokumentgenomgången görs under maj-juni. 

Intervjuer och seminarier görs med utvalda representanter för SKB:s nuvarande och tidigare 
organisation, samt eventuellt representanter från ägarna och säkerhetskommittén. Intervjuer och 
seminarier fokuserar på de övergripande frågor som identifierats i dokumentgenomgången. Målet är 
att få en allsidig belysning av förståelsen för problemställningarna, hur man har uppfattat att dessa har 
hanterats samt varför resultatet inte har blivit som förväntat. Specifikt kommer processen från beslut 
till utförande samt uppföljning och effektutvärdering att uppmärksammas. Intervjuer och seminarier
genomförs under juni-september.

Dokumentgenomgången, intervjuer och seminarier används för att konkretisera åtgärder. Arbetet med 
orsaker och åtgärder för att komma tillrätta med orsakerna kan komma att föranleda förändringar och 
uppdateringar i det åtgärdsprogram som nu redovisas i denna redovisning till SSM den 1 juni 2014. 
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Bilaga 1 WANO Action Plan
Bifogad plan är fastställd i oktober 2013. Detaljerade handlingsplaner för respektive AFI har därefter 
tagits fram och aktiviteter har prioriterats vilket innebär att tidsplaner i vissa fall har justerats. Dock 
saknas ännu en dokumenterad uppdatering av den övergripande planen. 

Aktiviteter Tidplan Ansvar

OR.1-1 
Organisational 
Structure and 
Responsibilities

Effect: A line organisation with responsibility and 
accountability for nuclear safety and nuclear plant 
operations is clearly defined and understood and is 
effectively implemented. A management system that 
supports all personnel at SKB and is used by all personnel 
at SKB.

OR.1-1_1 Clarify responsibilities Q2 2015 cF

OR.1-1_2 Clarify competence requirements for personnel Q2 2015 cFH

OR.1-1_3 Development of SKB management system Q4 2016 cS

OR.2-1 Management 
effectiveness

Effect: Clear standards, expectations and priorities within 
the company. Established management tools such as 
performance indicators. Managers more visible in the field 
and thus correct deviations from the standards set.

OR.2-1_1 Clarify management directions and expectations Q4 2014 vd

OP.1-1 Operations 
management and 
leadership

Effect: Common rules and practices in operations at SKB 
nuclear facilities

OP.1-1_1 Establish conduct of operation at SKB Q4 2014 cD
OP.1-1_2 Set principals for companywide understanding of Nuclear 

Safety Culture
Q4 2013 cS

TQ.1-1 Training and 
qualification 
management and 
leadership

Effect: A learning organisation with a culture that 
embraces training and qualification as a natural part of 
SKBs daily work. Training and qualification is prioritised 
and recognized as of part of nuclear safety. Training 
programmes for personnel are tailored to the 
responsibilities and task for all positions.

TQ.1-1_1 Quality/resource assurance regarding training and 
qualification

Q4 2015 cFH

OE.1-1 Operating 
Experience 
management

Effect: A strong competent part of the organisation is 
dealing with analysis and event investigations to support 
operation (Clab, SFR) and future nuclear facilities at SKB 
to prevent repeated events.

OE.1-1_1 Develop the process for Operating Experience Q4 2014 cD

OR.3-1 Management 
and leadership 
development

Effect: Create a leadership that is courageous, visible and 
clear with an explicit mandate at all levels in SKB. 
Demands, expectations and responsibilities for leadership 
should be clear to all managers at all levels in SKB

OR.3-1_1 Strengthen management and leadership development Q2 2015 cFH

OR.3-1_2 Strengthen management- and succession planning Q2 2015 cFH

EP.1-1 Emergency 
preparedness 
management and 
leadership

Effect: A trained emergency organization with endurance 
to handle an emergency over time.
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EP.1-1_1 Strengthen emergency organisation and drills Q4 2015 cS
EP.3-1 Emergency 
facilities, equipment 
and resources

Effect: Adequately equipped crisis response centres that are 
compliant to new requirements.

EP.3-1_1 Improve SKB’s emergency facilities Q4 2014 cD
EN.2-1 Conduct of 
Engineering

Effect: SKB has a common process for long-time planning 
to prevent ageing, obsolescence and spare parts issues that 
are relevant for both SFR and Clab.

EN.2-1_1 Establish a process for strategically and long time plans, 
including aging management

Q4 2014 cD

WM.1-1 Work 
Management

Effect: SKB has an effective spare part planning for both 
SFR and Clab, to ensure spare parts of the right 
components in the right scale.

WM.1-1_1 Establish a procedure for spare part planning Q2 2015 cD
PS.1-1 Plant status 
and configuration 
control

Effect: To always have up to date plant documentation. 

PS.1-1_1 Management of documentation backlog and avoiding 
future backlog

Q4 2015 cD

HU.1-1 Human 
performance

Effect: Human performance tools are used in the daily 
work of operations and maintenance. A Human 
Performance programme that describes actions is in place.

HU.1-1_1 Implement a strong Human Performance Program Q4 2014 cS
FP.6-1 Fire 
protection facilities 
and equipment

Effect: Reduce the fire loads at the plants and keep it at an 
acceptable level.

FP.6-1_1 Reduce fire load in plants Q1 2014 cD
IS.1-1 Industrial 
safety

Effect: Risk-aware personnel. Visibility of management 
and managers reinforceing good standards.

IS.1-1_1 Increase risk awareness by encouraging reporting risk 
observations and perform risk assessments on specific jobs

Q1 2014 cD

IS.1-1_2 Schedule for managers in field Q1 2014 cD
FP.4-1 Fire 
protection work 
practices

Effect: Possibility to measure and visualise the status of the 
fire protection.

FP.4-1_1 Establish procedures to keep reduced fire loads in the 
plants

Q4 2013 cD

EN.5-1 Reactor 
engineering and fuel 
management

Effect: Develop an approach to prevent foreign material 
from entering our process systems and pools.

EN.5-1_1 Implement an FME policy Q1 2014 cD
RP.3-1 Effect: Avoiding unplanned radiation exposure
RP.3-1_1 Enhance barriers against unplanned exposure Q4 2016 cS
MA.4-1 Effect: Expectations and standards for work package and 

the included documents are clear, understood, 
implemented and followed-up. Maintenance instructions 
are clear and contain sufficient information to be able to be 
followed and made work with high quality. Continuous 
improvement and development of the maintenance process.

MA.4-1_1 Improve standards of work packages Q4 2014 cD
MA.4-1_2 Updating of maintenance documentation Q4 2018 cD
MA.4-1_3 Improve follow-up and development of maintenance Q4 2014 cD
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Bilaga 2 Handlingsplan för säkerhetshöjande åtgärder
Aktivitetslista per 2014-05-28 (nya, pågående och avslutade aktiviteter)

Område Aktiviteter Tidplan Ansvar

Strålskydd

Införa ett utökat nyckelsystem i SFR för att säkerställa att platser 
med risk för hög strålning inte kan öppnas av misstag. 2014-10-31 DSS

Rekrytera en arbetsmiljösamordnare till SFR i syfte frigöra tid för 
befintlig strålskyddskompetens. Klar DS

Slutföra rekrytering av strålskyddsresurs till Clab. 2014-11-15 DC

Samordningsmöten mellan strålskyddsresurser på Clab och SFR 2 
ggr/år. Klar DSS

Plan för utvärdering av strålskyddet efter 1 års drift av fartyget 
finns framtagen. 2014-12-19 DT

Säkerhetsskydd

Implementera driftklarhetsbegreppet inom fysiskt skydd (SAR 
STF) på Clab. 2014-06-30 DCS

Implementera driftklarhetsbegreppet inom fysiskt skydd (SAR 
STF) på SFR. 2014-12-31 DSS

Handlingsplan med tidplan för att svara SSM om när SKB kan 
uppfylla den nya beredskapsföreskriften Klar DL

Plan fysiskt skydd för Sigrid framtagen Klar DT

Översyn av vaktlokal och reception i SFR, bland annat genom 
utflytt av klientdatorer. 2014-10-31 DSL

Översyn av rutiner samt uppföljning och utbildning av 
bevakningspersonal i SFR. 2014-06-30 DS

Plan för utvärdering av fysiskt skydd efter 1 års drift av fartyget 
finns framtagen. 2014-12-19 DT

Genomföra aktiviteter enligt handlingsplan "Clab - Kravtolkning 
och tidsuppskattning av reviderad Strålsäkerhetsmyndighetens 
föreskrift om beredskap vid kärntekniska anläggningar SSMFS 
2008:15", SKBdoc 1425065. Denna aktivitet sammanfattar hur 
arbetet med helheten framskrider. 2014-12-31 DC

Säkerhetskultur

Besluta om riktlinjer och arbetssätt och beskriva vad som ska gälla 
för arbeten vid SKB:s kärntekniska verksamhet (Conduct of 
Operations). 2014-12-31 DL

Implementera visuell styrning via information på skärmar i 
anläggningen  2014-03-31 DC/DS

Synliggöra ledningens förväntningar och kommunicera till
medarbetare och inhyrda. 2014-10-31 D

Genomföra säkerhetskulturinformation på enheten Klar DT

Utbilda och implementera arbetet med Pre Job Briefing, Post Job 
Debrief samt Arbetsplatsobservationer. 2015-06-30 DC

Utbilda och implementera arbetet med Pre Job Briefing, Post Job 
Debrief samt Arbetsplatsobservationer. 2014-10-31 DS
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Införa signalvakt vid lastning/lossning av fartyget i Forsmarks 
hamn

Tidplan 
saknas DS

Teknisk säkerhet

Beräkna på hur mycket konstruktionens bärförmåga i SFR är 
försvagad till följd av nedbrytningen. Initiera förundersökning på 
hur ventilationskulverten kan repareras eller ersättas. 2014-06-30 DSL

Ta fram och fastställa arbetssätt och verktyg för att minimera 
eftersläpning av dokumentation. 2014-12-31 DL

Genom samverkan ta fram ett nytt arbetssätt för digital 
säkerhetsgranskning. 2014-11-30 DL
Implementera beställarfunktion på avdelning Drift. Tidsplan ses 
över. 2014-09-01 D

Uppdatera SDD-119. Tidsplan ses över. 2014-09-01 D

Förbättra arbetssätt för att värdera resultat från externa 
kompetenser. 2014-11-31 DL

Ta fram en samlad bild av anläggningarnas behov/åtaganden och 
påverkan/samverkan från övriga projekt inom SKB. Ett beslutat 
arbetssätt finns för hur planen uppdateras och används. 2014-12-31 DL

Hantering av 
händelser och brister

Öka antalet grundorsaksanalyser vid inträffande händelser. 2014-12-31
Utse 

ansvarig

Omhänderta existerande back-logg på Clab avseende 
dokumentation. 2014-12-31 DCL

Åtgärda brister med SFR:s anläggningsdokumentation genom att 
upprätta den till aktuellt utförande. 2014-12-31 DSL

Ta fram ett dokumenterat arbetssätt som ger en helhetsbild över 
aktuella förelägganden/VB/inspektioner och framdrift för åtgärder. 2014-06-01 DL

Intern Erf-rapportering påbörjas på försök. Rapportering i 
samarbete med arbetsmiljö och avvikelsehantering. 2014-10-01 DL

Produktionsstörning 
från 
säkerhetssynpunkt

Ta fram åtgärder i BMA i syfte att häva deponeringsstopp. 
Fullständig sprickkartering på hela betongkonstruktionen kvarstår. 
Betongreparation av ytterväggar och bottenplatta. Utreda eventuell 
förflyttning av befintligt avfall från förvaret. 2014-12-31 DS

Värdera hållfasthet i spännstagen i förvaringsdelen på Clab. 2014-12-31 DCU

Omhändertagande av föreläggande SSM2011-43-14 
"Föreläggande om åtgärder avseende bergbesiktningar och 
kontrollprogram för Clab". 2014-12-31 DCU

Omhändertagande av föreläggande SSM2012-930 gällande 
uppdatering av säkerhetsredovisningen (SAR) för Clab med 
anledning av förekomsten av betongsprickor i 
förvaringsbassänger. 2014-12-31 DC

Uppdatering av SAR för Clab. 2015-10-31 DC
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Handlingsplan för åtgärder för hantering av åldersrelaterade 
försämringar och skador inlämnad till SSM. 2014-12-31 DCU

Omhändertagande av föreläggande SSM2011-2161-16 
"Redovisning av åtgärdsplaner för tålighet vid Clab mot vissa 
händelser". 2015-04-15 DC

Uppföljning av projekt ISÄK.
Ny 

tidsplan F

Komplettering av SFR SAR inlämnad till SSM med värdering av 
redovisade dos - och riskberäkningar. Klar DS
Omhändertagande av föreläggande SSM2013-4293-11 

”Föreläggande av åtgärder inom beredskapsverksamheten vid 
Clab” 2014-12-31 DC
Lämna in orsaksanalys för föreläggande om genomförande av 
åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar 
Clab och SFR. SSM2013-5903-12 2014-10-01 vd
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