
 

 

 

 

 

 

Sida: 1/45 

 

  GRANSKNINGSRAPPORT 

 Datum: 2011-06-15 

 Dnr: SSM2011-153-22 

 

 

Författare: Christian Schoultz, Peter Stoltz, Annika Åström 

Fastställd: Björn Hedberg 

 

 

 

 

Granskning av  

SKB rapport Plan 2010 – Kostnader från och 
med 2012 för kärnkraftens radioaktiva 
restprodukter 

Remissversion 

 

 

 

 

  



 

Granskningsrapport Plan 2010  

 

 

 Sida: 2/45 

 

Innehåll 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................ 6 
1.1 Kostnadsberäkning och förslag på kärnavfallsavgift....................... 6 

1.2 Principer för granskning av SKB:s kostnadsberäkning (Plan 2010) . 7 

1.3 Föregående granskning och avgiftsförslag ..................................... 7 

2 Total kostnadsutveckling ................................................. 9 
3 Granskning av specifika objekt ..................................... 12 

3.1 Avvecklingen av reaktorerna B1 och B2 ....................................... 13 

3.2 Avveckling av övriga reaktorer ..................................................... 15 

3.3 Utbyggnad av SFR ......................................................................... 19 

3.4 Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab) ..................... 20 

3.5 Slutförvar för långlivat avfall (SFL) ................................................ 21 

3.6 SFK ................................................................................................. 21 

4 Granskning av övergripande delar i beräkningarna .... 23 
4.1 Osäkerhetsanalys .......................................................................... 23 

4.2 Granskning av EEF ......................................................................... 31 

5 Referenser ....................................................................... 41 
6 Förkortningar ................................................................... 45 
 

 

  



 

Granskningsrapport Plan 2010  

 

 

 Sida: 3/45 

 

Sammanfattning 

Reaktorinnehavare ska enligt 3 § förordningen (2008:715) om finansiella 

åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet 

(finansieringsförordningen), i samråd med övriga reaktorinnehavare, 

upprätta en kostnadsberäkning för omhändertagandet av kärntekniska 

restprodukter och ge in den till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) senast den 

7 januari vart tredje år. Följande rapport sammanfattar den granskning som 

SSM har genomfört av detta underlag, Plan 2010, som inkom till 

myndigheten den 7 januari 2011. Denna granskningsrapport är ett underlag 

till myndighetens förslag till kärnavfallsavgift (diarienummer SSM 2011-

153).  

SSM:s utgångspunkt vid granskningen är kraven i 6 § 

finansieringsförordningen på att samtliga förväntade kostnader, sedan 

hänsyn tagits till vad som tidigare har betalats, kan förväntas bli täckta av de 

avgifter som reaktorinnehavaren kommer att betala under reaktorernas 

återstående driftstid. Granskningen går, enkelt uttryckt, ut på att bedöma om 

de kostnader som reaktorinnehavarna redovisar är förväntningsriktiga.  

SKB bedöms göra ett, i huvudsak, gott arbete med att skatta de framtida 

kostnaderna för projektet och har en god kompetens inom detta område. Vid 

den granskning som SSM har genomfört av SKB:s beräkningar av kostnader 

från och med 2012 har dock några områden identifierats där det finns risker 

för att kostnaderna är underskattade. SSM har också funnit metodmässiga 

problem i SKB:s osäkerhetsanalys som sannolikt gör att den verkliga 

finansiella osäkerheten i projektet underskattas. 

Kostnaderna har ökat påtagligt (37 procent i fast penningvärde) mellan Plan 

2007 och Plan 2010. SKB har, såvitt SSM kan bedöma, inte gjort någon 

närmare analys av vad denna kostnadsökning beror på.  SSM ser frånvaron 

av analys och systematisk uppföljning av avvikelser mellan olika 

beräkningar som en risk för att kostnaderna underskattas i kommande 

beräkningar. 

Trots denna ökning bedömer SSM att de redovisade underlagen underskattar 

kostnaderna i projektet. SSM bedömer att referenskalkylen underskattar 

kostnaderna och att osäkerhetsanalysen underskattar riskerna i projektet.  
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SSM ser framförallt följande uppåtrisker för kostnaderna i referenskalkylen. 

 Kostnaderna för avveckling av reaktorer i Forsmark, Oskarshamn 

och Ringhals bedöms vara underskattade. 

 Utvecklingen av reala arbetskraftskostnader och reala priser på 

insatsfaktorer förefaller underskattade.  

Om kostnaderna för dessa två punkter skattas på ett sätt som enligt SSM:s 

bedömning är förväntningsriktigt, tyder SSM:s konsekvensanalys på att 

referenskostnaderna kan vara underskattade med 14 miljarder kronor, vilket 

utgör ca 18 procent av SKB:s beräknade kostnader på 78 miljarder kronor.  

SSM bedömer att tidigare osäkerhetsanalyser har underskattat den verkliga 

osäkerheten i projektet. Det som med 90 procents sannolikhet inte skulle 

inträffa för två år sen är nu det mest sannolika utfallet. SSM:s granskning har 

visat ett antal metodmässiga svagheter med SKB:s osäkerhetsanalys som 

bedöms underskatta den verkliga osäkerheten även i denna beräkning. Det är 

dock svårt för myndigheten att kvantifiera hur stor underskattningen kan 

vara, utan mer insyn i SKB:s analysarbete. 

Med anledning av granskningen ser SSM följande nödvändiga förändringar i 

SKB:s och reaktorinnehavarnas arbete: 

 

 SKB har inte på ett tillfredställande sätt analyserat vad ökningen av 

kostnaderna mellan olika beräkningar beror på. En sådan analys är 

enligt SSM:s bedömning en förutsättning för att 

beräkningsprocessen ska uppfattas som trovärdig. 

 Ett nödvändigt villkor för att SSM ska kunna granska 

kostnadsbedömningarna för avveckling av kärnkraftsreaktorerna är 

att det finns reaktor- och sitespecifika rivningsstudier tillgängliga för 

samtliga reaktorer. Enligt den tidsplan som tillståndshavarna för 

närvarande arbetar efter kommer inte SSM att kunna granska dessa 

studier inför nästa avgiftsberäkning. Detta leder till att de 

osäkerheter som finns beträffande avveckling kommer att kvarstå 

även under nästa avgiftsperiod, vilken sträcker sig till 2017.  

 SKB:s tidigare osäkerhetsanalyser i Plan 2007 och Plan 2008 har 

underskattat den verkliga osäkerheten i projektet. SSM har i 

granskningen funnit metodmässiga brister i SKB:s osäkerhetsanalys, 

som gör att den verkliga osäkerheten bedöms underskattas även i 
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denna beräkning. SSM anser att SKB bör utveckla sina metoder för 

att bedöma osäkerheten i projektet.  

 Den metod med externa ekonomiska faktorer (EEF) som SKB 

använder för att beskriva reala prisförändringar på insatsfaktorer 

behöver utvecklas. SSM anser att SKB bör inleda ett 

utvecklingsarbete där alternativa ansatser prövas. 

SSM gör bedömningen att dessa förändringar är nödvändiga för att 

lagstiftarens intentioner med finansieringslagen ska uppfyllas. Om dessa 

förändringar av någon anledning inte genomförs kommer de osäkerheter och 

metodmässiga problem som finns i dag att kvarstå över nästa avgiftsperiod. 

SSM kommer då att överväga olika metoder för att reducera de risker som 

kvarstår.  
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1 Inledning 

Den som har tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 

(kärntekniklagen) är enligt 13 § samma lag skyldig att svara för sådana 

kostnader som avses i 10-12 §§, dvs. för bl.a. en säker hantering och 

slutförvaring av verksamhetens restprodukter samt en säker avveckling och 

rivning av anläggningarna när verksamheten inte längre ska bedrivas. Skyl-

digheterna kvarstår enligt 14 § kärntekniklagen till dess att åtgärderna har 

fullgjorts, även om tillståndet upphör.  

För att säkerställa finansieringen av tillståndshavarnas kostnader finns lagen 

(2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från 

kärnteknisk verksamhet (finansieringslagen). Den närmare tillämpningen av 

finansieringslagen regleras i finansieringsförordningen.  

I förarbetena till finansieringslagen definieras syftet med 

finansieringssystemet enligt följande: 

”Syftet med finansieringssystemet ska vara att så långt det är möjligt 

minimera risken för att staten tvingas stå för sådana kostnader som omfattas 

av tillståndshavarnas betalningsansvar.”
1
 

1.1 Kostnadsberäkning och förslag på kärnavfallsavgift 

Reaktorinnehavare ska enligt 3 § finansieringsförordningen, i samråd med 

övriga reaktorinnehavare, upprätta en kostnadsberäkning och ge in den till 

SSM senast den 7 januari vart tredje år. I kostnadsberäkningen ska: 

1. anges den totala grundkostnaden för samtliga reaktorinnehavare, 

2. anges den del av den totala grundkostnaden som är gemensam för samtliga 

reaktorinnehavare, 

3. för varje reaktorinnehavare anges 

a. den del av den totala grundkostnaden som är hänförlig till 

reaktorinnehavarens reaktorer, 

b. hur stor andel av den totala mängden uppkomna och förväntade 

restprodukter som utgörs av restprodukter från 

reaktorinnehavarens reaktorer, och 

c. den del av den totala grundkostnaden som bör läggas till grund för 

reaktorinnehavarens finansieringsbelopp, 

4. anges det kompletteringsbelopp som bör gälla för varje reaktorinnehavare, 

                                                      

1
 Regeringens Prop. 2005/06:183 s. 21 
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5. anges hur mycket energi som varje reaktorinnehavare planerar att leverera 

under de närmast kommande tre kalenderåren efter det att 

kostnadsberäkningen senast ska ha givits in, och 

6. anges de kostnader som förväntas uppkomma under vart och ett av de 

närmast kommande tre kalenderåren efter det att kostnadsberäkningen 

senast ska ha givits in för 

o behandling, mellanlagring och slutförvaring av använt 

kärnbränsle, 

o avställnings- och servicedrift, specificerat för varje reaktor, och 

o rivning, inklusive mellanlagring och slutförvaring av kärnavfall 

från rivningen, specificerat för varje reaktor. 

 

I kostnadsberäkningen ska enligt 4 § finansieringsförordningen varje reaktor, 

som inte permanent har ställts av, anses ha: 

1. en total driftstid om 40 år, och 

2. en återstående driftstid om minst sex år, om det inte finns skäl att anta att 

driften kan komma att upphöra dessförinnan. 

 

Reaktorinnehavarna samordnar arbetet genom det gemensamt ägda bolaget 

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) och det är SKB som ger in de 

kostnadsberäkningar som ligger till grund för kärnavfallsavgiften. SSM:s roll 

är att granska underlaget från industrin samt att föreslå avgift och 

säkerhetsbelopp. 

1.2 Principer för granskning av SKB:s kostnadsberäkning 

(Plan 2010) 

Syftet med finansieringslagstiftningen är att kärnkraftsindustrin ska stå för 

de kostnader som uppkommer till följd av användningen av kärnkraft samt 

att så långt det är möjligt minimera statens och framtida skattebetalares risk. 

Summan av de förväntade kostnaderna ska ligga till grund för de avgifter 

som industrin betalar till kärnavfallsfonden. I detta ligger att det vid varje 

avgiftsförslag ska vara det bästa möjliga skattningarna av ingående 

parametrar som ligger till grund för kostnadsberäkningarna.  

Uttrycket förväntade kostnader innebär också att ett medelvärde ska 

användas vid användandet av en kalkylmetod som innebär att många olika 

simuleringar ackumuleras. 

1.3 Föregående granskning och avgiftsförslag 

Följande punkter bedömdes i SSM:s föregående avgiftsförslag (SSM 

2009/123) som särskilt kritiska för säkerheten i det finansiella systemet.  

Kostnadsutvecklingen i SKB:s beräkningar 
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SSM fann det frapperande att referenskostnaderna från Plan 2007 hade ökat 

kraftigt. Till Plan 2010 har återigen kostnaderna ökat kraftigt.  

Real löneutveckling och produktivitet 

Utvecklingen av reala arbetskraftskostnader, rensad från produktivitet, som 

SKB använde i beräkningarna i Plan 2008 bedömde SSM som optimistisk. 

Myndigheten ifrågasatte även om produktivitetsutvecklingen i detta 

specifika projekt kan anses vara exogent given. 

I årets kostnadsberäkningar finner SSM att SKB fortfarande gör optimistiska 

bedömningar av dessa faktorer. Då arbetskraftskostnaderna utgör en stor del 

av projektets kostnader (ca 60 procent) har frågan stor betydelse. SSM har 

låtit externa experter ta fram alternativa skattningar på de antagande som 

SKB gör. Dessa analyser ligger sedan till grund för en konsekvensanalys 

som SSM genomför. 

Transparens  

SSM ansåg att underlaget från SKB var svårt att granska, till exempel var 

analysgruppens resonemang inte dokumenterade och referenser var svåra att 

följa.  

En viss förbättring har skett i årets material då kommentarer från 

analysgruppen har lagts till i de variationer som har hanterats. Dock finner 

SSM att materialet fortfarande inte är tillräckligt transparent. SKB har inte 

heller på ett tillfredställande sätt analyserat vad ökningen av kostnaderna 

mellan olika beräkningar beror på. 

Underskattning av verklig osäkerhet 

Med tanke på projektets omfattning och komplexitet, där en till stor del 

oprövad teknik ska användas, fann myndigheten att de 15 procent i 

riskpåslag som metoden gav var i minsta laget.  

SSM har låtit externa experter granska SKB:s osäkerhetsanalys. Den 

samlade bedömningen är att SKB gör ett, i huvudsak, gott arbete. 

Granskningen visar dock att det finns metodmässiga brister som gör att den 

verkliga osäkerheten bedöms vara underskattad. 

Kostnader för rivning och avveckling 

SSM efterfrågade sitespecifika kostnadsuppskattningar för avveckling och 

rivning av kärnkraftsreaktorerna för att närmare kunna uttala sig om 
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rimligheten i gjorda kalkyler. SSM ville även ha ett ökat fokus på rivning 

och avveckling i osäkerhetsanalysen. I denna beräkning har någon ytterligare 

variation om rivning och avveckling lagts till i osäkerhetsanalysen, men 

SSM bedömer fortfarande att osäkerheterna underskattas. SSM noterar i 

detta sammanhang också att osäkerhetsanalyser i denna beräkning 

genomfördes innan underlaget kring avvecklingen av Barsebäck var 

färdigställt.  

Till årets kostnadsberäkningar har en reaktor- och sitespecifik studie tagits 

fram för Barsebäcksverket. För övriga reaktorer finns inget specifikt 

underlag redovisat. Beräkningarna bygger i stället på en schablonmässig 

omräkning som SSM ser stora brister i och som enligt SSM:s bedömning 

underskattar avvecklingskostnaderna för övriga reaktorer.  Givet den kraftiga 

kostnadsutvecklingen för Barsebäcksverket anses sitespecifika studier för 

dessa anläggningar nödvändiga och brådskande.  

2 Total kostnadsutveckling  

Detta avsnitt avser att kortfattat redovisa de större förändringarna i 

beräkningsresultaten sedan den förra kostnadsberäkningen från 2008 (Plan 

2008). Jämförelser kommer också att göras med beräkningen från 2007 (Plan 

2007), vilket gör att alla beräkningar sedan den nya lagstiftningen på 

området infördes sätts i ett sammanhang. 

Den beräkning som SSM granskar till årets avgiftsförslag avser perioden 

2012 till 2069. De jämförelser som görs fortsättningsvis avser denna 

tidsperiod
2
. Vidare har allt underlag räknats om till samma penningvärde 

som används i Plan 2010 (januari 2010). 

                                                      

2
 Plan 2007 hade 2065 som sluttidpunkt för beräkningar enligt finansieringslagen. 
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Tabell 1. Beräknade återstående kostnader från och med 2012 vid olika 
beräkningstillfällen, prisnivå januari 2010.   

  Plan 2010 

(medelvärde) 

Plan 2010  

(median) 

Plan 2008 

(median) 

Plan 2007 

(median) 

Procentuell 

förändring 

Plan 2007 - 

Plan 2010 

Forsmark 28 625 27 401 22 611 21 547 32,8 % 

Oskarshamn 21 907 21 091 16 709 15 452 41,8 % 

Ringhals 30 415 29 076 23 146 22 265 36,6 % 

Barsebäck 12 687 12 239 9 115 8 684 46,1 % 

Summa 93 635 89 807 71 581 67 948 37,8 % 

Anmärkning: Osäkerhetspåslagen som ingår i dessa siffror avser medianen 

för Plan 2007 och 2008. För Plan 2010 redovisas också medelvärdet.  

De förväntade framtida kostnaderna har ökat med drygt 37 procent, eller 

drygt 25 miljarder kronor mellan dessa beräkningstillfällen. Detta är en real 

effekt, dvs. utöver den allmänna inflationen (KPI),vilket innebär att det är 

volymen på programmet som har ökat med 37 procent.  

Tabell 2. Odiskonterade osäkerhetspåslag, miljoner kronor 

  Plan 2010 

(medelvärde) 

Plan 2010  

(median) 

Plan 2008 Plan 2007 

Forsmark 4 624 3 400 2 917 3 592 

Oskarshamn 3 570 2 754 2 317 2 668 

Ringhals 5 094 3 755 3 124 3 868 

Barsebäck 2 335 1 887 1 426 1 682 

Summa 15 624 11 796 9 784 11 810 

 

Det är intressant att sätta ökningen mellan Plan 2010 och Plan 2008 i relation 

till den osäkerhetsanalys som SKB genomför. I den osäkerhetsanalys som 

genomfördes i Plan 2008 låg den 90:e percentilen, dvs. ett värde som med 90 

procent sannolikhet inte ska överskridas, på ca 90 miljarder kronor. 

Väntevärdet i beräkningen i Plan 2010 är 94 miljarder kronor.  
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Svårgenomträngligt material och brist på egen analys 

Den granskning som SSM genomfört, och som redovisas i det följande, 

syftar till att bedöma om kostnaderna i denna beräkning är 

förväntningsriktiga och vad ökningen från föregående beräkning beror på. 

I praktiken är dock detta en mycket svår uppgift. SKB:s beräkningsmodell 

omfattar 64 olika kalkylobjekt och är således mycket komplex. I vissa fall 

blir jämförelser mellan åren mycket svåra, för att inte säga omöjliga, då 

underlaget redovisas på ett annat sätt än i föregående beräkning. SKB
3
 pekar 

i ett svar på frågor som myndigheten ställt, på att svårigheterna med att 

jämföra beräkningarna på detaljerad nivå från ett år till ett annat kommer 

som en följd av att kalkylstrukturen förändras för att passa det löpande 

arbetet.  

Det är inte heller primärt SSM:s uppgift att förklara och analysera varför 

beräknade kostnader har ökat. Denna uppgift ligger i den roll som 

lagstiftningen ger industrin, och är i SSM:s mening en förutsättning för att 

beräkningsprocessen ska uppfattas som trovärdig. Riksrevisionen har i två 

nyligen publicerade granskningar
4
 av kostnadskontroll i stora väg- och 

järnvägsinvesteringar gjort bedömningen att kostnadskontroll i en 

verksamhet kräver: 

 att det ska finnas en tillförlitlig, jämförbar och transparent 

ekonomisk redovisning sammanställd så att avvikelser mellan 

faktiska och budgeterade kostnader synliggörs, 

 att det ska finnas en systematisk uppföljning och dokumentation med 

information om tidpunkt för och orsaker till kostnadsavvikelser. 

Riksrevisionen slår också fast att en tillförlitlig redovisning av 

kostnadsavvikelser innehåller information om både kostnadsökningar och 

kostnadsminskningar. Redovisningen av slutkostnaden ska kunna följas upp 

och beskrivas på objektsnivå. Det ska vidare vara möjligt att följa upp ett 

                                                      

3
 SKB:s komplettering nr.4, daterad 2011-04-04. (Se tabell nr.1) 

4
 Riksrevisionen (2010) och Riksrevisionen (2011) 
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objekts kostnadsutveckling för analys av hela planerings- och 

genomförandeprocessen. 

Fokus för SSM:s granskning ligger egentligen inte på kostnadskontroll. 

Enkelt uttryckt spelar det ur detta perspektiv inte någon roll hur dyrt 

projektet blir, så länge som de korrekta kostnaderna ligger till grund för den 

avgift som industrin betalar. Emellertid finner myndigheten att frånvaron av 

analys och systematisk uppföljning av avvikelser mellan olika beräkningar 

utgör en risk för att kostnaderna kan komma att underskattas. En anpassning 

av redovisningen till de principer som Riksrevisionen lyfter fram, i 

kombination med en förbättrad analys av avvikelser, ses som helt 

nödvändiga förändringar.    

Även externa experter har analyserat den totala kostnadsutvecklingen. 

Norges tekniska-naturvetenskapliga universitet (NTNU)
5
 pekar på brister i 

planrapporternas transparens. Man reser också frågetecken kring hur väl 

definierat projektet är. Här pekas också på att ökningen mellan Plan 2008 

och Plan 2010 är större än standardavvikelsen i beräkningen för 2008, något 

som tydligt visar att den faktiska osäkerheten i projektet var avsevärt större 

än vad som beräknades. I denna analys diskuteras möjliga orsaker. Bland 

dessa nämns att osäkerhetsanalysen har för liten vikt vid förändringar i 

generella förutsättningar, behov av att koppla de olika projektdelarnas 

mognad (maturity) med osäkerheter, för snäva ansatser när fördelningar i 

analysen läggs fast och icke hanterad korrelation. Lichtenberg och Borg 

(2011) finner att det är samma uppgift som ska lösas och då borde 

beräkningarna vara stabila med vissa smärre förändringar med anledning av 

den allmänna inflationen. Man pekar också på att bedömningsprocessen är 

komplex och att det därmed finns risker för fel.  

3 Granskning av specifika objekt 

SSM har genomfört fördjupade granskningar av slutförvar för använt 

kärnbränsle (SFK), utbyggnaden av slutförvaret för kortlivat radioaktivt 

avfall (SFR) samt av avvecklingen av Barsebäck. Dessa aktiviteter ligger 

relativt nära i tiden vilket innebär att de är angelägna att granska bl.a. mot 

bakgrund av den kortare tid för fonduppbyggnad som finns. SSM har gett i 

                                                      

5
 Torp, Drevland & Austeng (2011) 
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uppdrag till konsultföretaget Bygganalys AB
6
 att genomföra alternativa 

beräkningar av anläggningskostnaderna för dessa slutförvar. Vidare har SSM 

gett i uppdrag till konsultföretaget Sweco AB
7
 att genomföra en kvantitativ 

och kvalitativ analys av rivningsstudien för Barsebäck. SSM har för avsikt 

att genomföra fördjupade analyser av ytterligare objekt till kommande 

plangranskningar.   

3.1 Avvecklingen av reaktorerna B1 och B2  

Avvecklingen av kärnkraftsreaktorerna Barsebäck 1 och 2 (B1 och B2) 

planeras att starta 2020 och avslutas 2026. Avvecklingen ligger relativt nära 

i tiden vilket innebär att en kort tid kvarstår för att bygga upp fonden till rätt 

nivå om det skulle visa sig att kostnaderna är underskattade. En viktig 

förutsättning för att tidsplanen ska hålla är att utbyggnaden av SFR är i drift. 

SKB planerar att komma in till myndigheten med en tillståndsansökan för 

utbyggnad av SFR under 2013. Utbyggnaden av SFR beskrivs och 

kommenteras utförligare i avsnitt 3.3.  

I nedanstående tabell redovisas utvecklingen av kostnaden för avveckling av 

Barsebäcksverket i de senaste tre plankalkylerna. 

Tabell 3. Kostnadsutveckling för rivning av reaktorerna Barsebäck 1 och 2, prisnivå 2010, 
miljarder kronor 

 Plan 2007 Plan 2008 Plan 2010 Differens 

2010/2008 

Kostnad 2,6 mdr 2,5 mdr 3,9 mdr + 56 % 

 

Avvecklingskostnaderna för B1 och B2 har mellan Plan 2010 och 2008 ökat 

med 56 procent. Förändringen har sin grund i att det finns en ny site-specifik 

rivningsstudie framtagen för dessa anläggningar. Studien har tagits fram av 

det amerikanska företaget TLG Service Inc.
8
 och är den första 

rivningsstudien i Sverige som tar hänsyn till samtliga kostnader för området 

                                                      

6
 www.bygganalys.se 

7
 www.sweco.se 

8
 TLG (2008) 
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(inte bara rivning av reaktorerna). Studien tar vidare även hänsyn till idag 

kända förhållanden för Barsebäck.  

I Plan 2008 utgick kostnadsberäkningen för B1 och B2 från en 

referensstudie, en generisk studie, för reaktorerna Oskarshamn 3 (O3) och 

Ringhals 2 (R2). Kostnaden i referensstudien räknades om för övriga 

reaktorer utgående från dessas termiska effekt. Detta finns mer utförligt 

beskrivet i avsnitt 3.2, ”Avveckling av övriga reaktorer”.  

Det kan konstateras att den nya rivningsstudien för Barsebäck visar på att 

tidigare beräkningar med all säkerhet underskattat kostnaderna.  

Som en del i granskningen har SSM lagt ut ett uppdrag
9
 till Sweco för analys 

av TLG:s kostnadsberäkningar. Analysen har resulterat i en kvantitativ 

analys av beräkningen för att klargöra vilka kostnader och avgränsningar 

som studien är uppbyggd på. Därutöver har uppdraget resulterat i en 

beräkningsmodell för analys av risker och osäkerheter i avvecklingsprojekt 

med underlag från rivningsstudien för Barsebäck som grund.  

Bedömning 

Rivningsstudien för Barsebäck bedöms vara genomarbetad och tar hänsyn 

till kända förutsättningar för Barsebäck. SSM ser dock flera faktorer som 

riskerar att driva upp kostnaden. Nedan följer en sammanfattning av dessa 

faktorer:  

 SSM har i sin granskning av SKB:s Fud-program från 2010
10

 påtalat 

att mängden material som behöver genomgå en 

friklassningsprocedur är avsevärt större än den mängd som SKB 

anger, eftersom den angivna mängden endast gäller 

processutrustning som förväntas vara kontaminerad.  Det finns 

därför risk för att kostnaden för friklassning av material är 

underskattad.  

 En förutsättning för tidsplanen avseende rivningen av Barsebäck är 

att det utbyggda SFR är i drift. Tidsplanen för SFR är mycket 

ansträngd vilket också har påpekats av SSM i granskningen av Fud 

                                                      

9
 Keyser & Marelius (2011)  

 
10

 SSM (2011)   
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2010 (se vidare kommentarer i avsnitt 3.3). Förseningar i 

driftsättningen kommer sannolikt att öka kostnaderna för Barsebäck.  

 Den största enskilda kostnadsposten i avvecklingen av Barsebäck är 

arbetskraftskostnader, som bedöms utgöra ca 60 procent av den 

totala kostnaden
11

. Antagna timpriser och beräknad arbetstid är 

således delar som får stor påverkan på de totala kostnaderna för ett 

avvecklingsprojekt. SSM har påbörjat ett arbete för att analysera hur 

dessa faktorer påverkar kostnadsbilden i avvecklingsprojekt med 

avsikten att få en sammanvägd bedömning av osäkerheter i 

avvecklingsprojekt och sätta dessa i förhållande till SKB:s hantering 

av osäkerheter.  

3.2 Avveckling av övriga reaktorer  

Mellan Plan 2008 och 2010 har avvecklingskostnader för övriga reaktorer 

ökat med 36 procent. Anledningen till ökningen är att rivningsstudien för 

Barsebäck samt industrins förhandsindikationer från kommande 

rivningsstudier visar att kostnaderna är betydligt högre än vad som tidigare 

beräknats.  

Tabell 4. Kostnadsutveckling för rivning av övriga reaktorer, prisnivå 2010, miljarder 
kronor  

 Plan 2007 Plan 2008 Plan 2010 Differens 

2010/2008 

Kostnad 13,3 mdr 13,3 mdr 18,1 mdr + 36 % 

 

SSM ser det som anmärkningsvärt att rivningskostnaden ökar med 56 

procent för Barsebäck men endast med 36 procent för övriga reaktorer. SSM 

har därför begärt förtydligande från SKB om hur rivningskostnaderna är 

beräknade både i Plan 2008 och i Plan 2010. En sammanfattning av en 

SKB:s redovisning följer nedan. 

I Plan 2008 beräknades rivningskostnader för samtliga rektorer utifrån två 

reaktorspecifika studier (O3- respektive R2-studien). Rivningskostnaderna 

                                                      

11
 Keyser & Marelius (2011)  
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från studierna räknades sedan upp respektive ned efter respektive reaktors 

termiska effekt. SKB hänvisar till rapport R-04-44
12

.  

I Plan 2010 har SKB valt att utgå från TLG-studien av Barsebäck samt valt 

en annan omräkningsmodell än den man tidigare använt. SKB hänvisar till 

en egen utredning, R-09-55
13

, där en jämförelse har gjorts mellan 

rivningsstudien för Barsebäck och rivningsstudien för O3. I den 

utredningen
14

 bedöms att reaktorns storlek har en betydligt mindre påverkan 

på rivningskostnader än vad som har antagits i SKB:s rapport R-04-44. SKB 

poängterar att den modell som används för att räkna om resultaten från TLG-

studien till övriga reaktorer är provisorisk. Till Plan 2013 räknar industrin 

med att det ska finnas nya rivningsstudier framtagna för samtliga reaktorer.  

Modellen som SKB refererar till används i USA för att reglera den lägsta 

nivån amerikanska företag ska fondera internt för finansiering av avveckling. 

Underlaget till modellen är från början av 1980-talet och framtaget av United 

States Nuclear Regulatory Commission (NRC)
15

. NRC kontrollerar att 

kärnkraftsbolagen sätter av medel för att täcka avvecklingskostnader för bl.a. 

kärnkraftsreaktorer. Reglerna kring detta ges i föreskriften 10 CFR 50.75
16

. I 

föreskriften anges två beräkningsmodeller som anger den minsta nivån för 

fondavsättningen: 

Beräkningsmodell för kokvattenreaktorer:  

Minimum Financial Amount  = 104 (milj USD) + 0,009 * P
17

 

Beräkningsmodell för tryckvattenreaktorer:  

Minimum Financial Amount = 75 (milj USD) + 0,0088 * P 

                                                      

12
 Hedin, Gustavsson & Carlsson (2004) 

13
 Hansson & Jönsson (2009) 

14
 SKB:s komplettering nr 2, daterad 2011-02-18, (Se tabell nr. 1) 

15
 www.nrc.gov 

16
 http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/part050-0075.html 

17 
P=Termisk Effekt, MW

  

http://www.nrc.gov/
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/part050-0075.html
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Det är ovanstående beräkningsmodeller som SKB har använt i Plan 2010. 

Kort beskrivet har SKB utifrån ovanstående formel fått fram en faktor som 

används för omräkning av kostnaderna som beräknas i Barsebäckstudien. 

SSM noterar att NRC själva ser stora brister i de data som ligger till grund 

för dessa modeller.    

Underlaget till modellerna utgår från en studie av ett antal rivningsstudier 

som Pacific Northwest National Laboratory (PNNL)
18

, har tagit fram och 

som färdigställdes 1978
19

 för boiling water reactor (BWR-reaktorer) och 

1980
20

 för pressurized water reactor (PWR-reaktorer). Underlaget från dessa 

studier har visat att en förhållandevis liten andel av kostnaderna är kopplade 

till reaktorns storlek. Modellen bygger alltså på kostnadsberäkningar som är 

runt 30 år gamla.  

NRC gav i mitten av 1990-talet PNNL i uppdrag att uppdatera underlaget för 

BWR
21

 respektive PWR
22

 reaktorer. Resultatet av den uppdaterade studien 

visade att modellen gav ett bristfälligt underlag för beräkning av kostnaderna 

för rivning av större reaktorer.  

1997 genomförde NRC en analys av underlaget “Proposed rule on nuclear 

power reactor decommissioning costs (SECY-97-251)”
23

. Resultatet av 

denna utredning visade att underlaget hade brister. Vad man bl.a. pekade på 

var: 

 Det tar inte hänsyn till teknikutveckling  

 Det återspeglar inte reaktorspecifika kostnader  

 Det har ingen representativitet för kostnadsberäkningar för rivning 

av större reaktorer.  

 

Utredningen hade som mål att göra en översyn av reglerna kring 

fondavsättning. Utgångspunkten för NRC var att reglerna kring 

                                                      

18
 www.pnl.gov 

19 
United States Nuclear Regulatory Commission (1978) 

 

20 
United States Nuclear Regulatory Commission (1980) 

 
21

 United States Nuclear Regulatory Commission (1995) 

22
 United States Nuclear Regulatory Commission (1996) 

23
 Callan (1997) 

http://www.pnl.gov/
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fondavsättning skulle baseras på kostnadsberäkningar enligt dagens teknik 

samt utifrån sitespecifik data. NRC valde trots de brister som 

uppmärksammats att behålla modellen. Anledningen till detta är att modellen 

reglering den lägsta nivån på fondavsättning. Enskilda företag har dock 

möjlighet att fondera utifrån sitespecifika rivningsstudier. Då perioden till 

avvecklingsstart är mindre än 2 år krävs dessutom att fonderingen ska 

baseras på en sitespecifika rivningsstudie. 

Bedömning 

Det finns många brister i att använda generiska omräkningsmodeller vilket 

även pekas på i SKB:s rapport R-09-55. SKB poängterar att det är en 

provisorisk modell som används i denna kostnadsberäkning och att site-

specifika rivningsstudier kommer att ligga till grund för 

kostnadsberäkningarna i Plan 2013. Detta är positivt, men enligt tidsplanen 

kommer dessa studier inte att redovisas så att SSM har möjlighet att granska 

dem innan avgiftsförslag för 2015-2017. Detta ger lite tid att korrigera en 

eventuell fondbrist. 

SSM bedömer i avvaktan på uppdaterade rivningsstudier för alla reaktorer så 

kan en omräkningsmodell användas för beräkningar av kostnaderna. SSM 

bedömer dock att den modell som SKB använder i denna beräkning 

underskattar kostnaderna för avveckling av övriga reaktorer. Modellen 

bygger på ett tveksamt underlag och tar inte hänsyn till andra 

kostnadsdrivande faktorer såsom grad av kontaminering, bränsleskador, 

bränsleläckage och avfallsmängder.  

TLG-studien för Barsebäck visar på hur betydelsefullt det är med 

sitespecifika studier och hur osäkra generiska kostnadskalkyler är.  

Konsekvensanalys 

SSM bedömer att med den modell som SKB använder så underskattas 

rivningskostnaderna för övriga reaktorer. Enligt senare rivningsstudier i 

USA
24

 varierar kostnaderna betydligt mer än den rörliga faktorn i 

ovanstående modell.  

SSM har stämt av med det amerikanska företaget TLG vad deras 

uppskattning är avseende andelen rörliga respektive fasta kostnader för 

Barsebäck. Även deras uppskattning ger en betydligt större andel rörliga 

                                                      

24
 Callan (1997) 
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kostnader (efter termisk effekt) än vad som är fallet i SKB:s 

omräkningsmodell. 

I den modell som SKB använde sig av i Plan 2008
25

 har reaktorns storlek en 

större betydelse för kostnaderna vilket är i linje med TLG:s bedömning och 

senare rivningsstudier i USA. SSM anser därför att omräkningsmodellen 

som har använts i Plan 2008 bättre speglar verkliga förhållanden. Om denna 

modell används för att beräkna avvecklingskostnader för övriga reaktorer 

ökar avvecklingskostnaderna för Forsmark, Oskarshamn och med ca 3,5 

miljarder kronor.   

3.3 Utbyggnad av SFR 

Denna del av slutförvarsprogrammet ligger nära i tiden med en planerad 

driftstart 2020. Att tidsplanen för utbyggnaden av SFR håller är en kritisk 

faktor även för rivningen av B1 och B2.  

Tabell 5. Kostnadsutveckling för utbyggnaden av SFR, prisnivå 2010, miljarder kronor 

 Plan 2007 Plan 2008 Plan 2010 Differens 

2010/2008 

Kostnad 1 mdr 2,9 mdr 2,9 mdr + 0 % 

 

SSM har gett Bygganalys AB
26

 i uppdrag att ta fram en referenskalkyl för 

anläggningsinvesteringen vid utbyggnaden av SFR. Bygganalys har beräknat 

kostnaden för bergs- och bygginvesteringen. Deras kalkyl uppgår till 1,4 

miljarder kronor för anläggningsarbetet. SKB beräknar en 

anläggningskostnad om 0,9 miljarder kronor.  

Bedömning  

Det är en anmärkningsvärd skillnad (55 procent) mellan kalkylerna. Enligt 

SKB så bygger kostnaderna i Plan 2010 på en äldre kalkylmodell och en 

äldre layout för anläggningen. Enligt SKB så är SFR, jämfört med SFK, en 

anläggning där de kärntekniska säkerhetskraven är lägre. Anläggningen 

bedöms därför som ett tämligen ordinärt bygg- och bergsprojekt där 

                                                      

25
 Hedi, Gustavsson & Carlsson (2004) 

26
 Öhlund (2011)  



 

Granskningsrapport Plan 2010  

 

 

 Sida: 20/45 

 

beprövad teknik används. Därmed borde inte skillnaden vara så stor mellan 

kalkylerna. SSM bedömer därför att kostnaderna kan vara underskattade.  

En kritisk faktor för SFR bedöms vara tidsplanen. Enligt SKB:s tidsplan 

kommer SKB att lämna en tillståndsansökan till myndigheten under 2013 

som prövas 2014-2016. Därefter kommer anläggningen att byggas 2017-

2019 för att driftsättas 2020. SSM har i sin granskning av Fud 2010 påtalat 

att tidsplanen förefaller inte inkludera tid för myndighetens granskning av 

den sekvens av säkerhetsredovisningen som ska granskas och godkännas 

inför uppförande, provdrift och rutinmässig drift. Förseningar i 

driftsättningen bedöms öka kostnaderna både för SFR men även för 

rivningen av Barsebäck. 

3.4 Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab) 

Tabell 6. Kostnadsutveckling för Clab, prisnivå 2010, miljarder kronor 

 Plan 2007 Plan 2008 Plan 2010 Differens 

2010/2008 

Kostnad 2,9 mdr 5,2 mdr 7,8 mdr + 50 % 

 

Totala kostnader för Clab har mellan Plan 2008 och Plan 2010 ökat med 50 

procent. SKB:s förklaring är att kostnadsökningarna beror på förlängd 

driftstid för Clab och att en systematisk inventering av framtida 

investeringsbehov har genomförts. I Plan 2008 underskattade SKB, enligt sin 

egen bedömning, kostnaderna för att driva anläggningen i samband med 

övertagande av driften.   

Bedömning 

SKB redovisar en kraftig kostnadsökning, ca 180 procent eller nästan 5 

miljarder kronor mellan Plan 2007 och Plan 2010. De förklaringar som SKB 

anger till kostnadsökningarna borde varit kända i tidigare kalkyler än Plan 

2010. Eftersom det rör sig om en anläggning i drift och övertagandet har 

skett inom ”kärnkraftsfamiljen”, är en så kraftig underskattning av 

kostnaderna anmärkningsvärd.   
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3.5 Slutförvar för långlivat avfall (SFL) 

Tabell 7. Kostnadsutveckling för SFL, prisnivå 2010, miljarder kronor 

 Plan 2007 Plan 2008 Plan 2010 Differens 

2010/ 2008 

Kostnad 1,3 mdr 1 mdr 1,5 mdr + 50 % 

 

SKB planerar att SFL ska vara i drift 2045. Det finns idag många oklarheter 

avseende anläggningen. Det finns ingen vald lokaliseringsplats och ingen 

utförligare beskrivning av anläggningen. SSM har i årets granskning inte 

prioriterat att genomföra en djupare analys av kostnadsförändringen för SFL.  

Bedömning 

Det återstår flera oklarheter som ska utredas för SFL. Ny information i andra 

delar av projektet (exempelvis nya rivningsstudier, layoutförändringar och 

ändrade driftsförutsättningar) har gett ökade kostnader och SSM befarar att 

kostnaderna för SFL är underskattade. SSM kommer att genomföra 

fördjupade analyser kring denna anläggning i kommande granskningar. 

3.6 SFK 

Tabell 8. Kostnadsutveckling för SFK, prisnivå 2010, miljarder kronor 

 Plan 2007 Plan 2008 Plan 2010 Differens 

2010/2008 

Kostnad 16,9 mdr 19,7 mdr 20,9 mdr + 6 % 

 

Tillståndsansökan för slutförvar för använt kärnbränsle lämnades in den 16 

mars 2011 och enligt SKB:s planer ska projektet påbörjas 2016. Det blir då 

en av de större anläggningsinvesteringarna på den svenska byggmarknaden.   

Den totala kostnadsbilden visar en ökning av kostnaderna med 6 procent 

vilket av SKB förklaras bero på ny skedeskalkyl med nya bedömningar av 

kostnader för installation och utrustning.   

Den nya skedeskalkylen har även medfört att kostnadsstrukturen för SFK har 

förändrats mot Plan 2008. Detta har medfört stora svårigheter för SSM att 
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analysera och jämföra kostnader mellan Plan 2010 och 2008. SSM har 

påtalat dessa brister för SKB.  

SSM har anlitat en extern konsult, Bygganalys AB
27

, för att ta fram en 

referenskalkyl för anläggning av SFK. Eftersom SKB har förändrat sin 

kostnadsstruktur har det varit svårt att genomföra en jämförelse av de två 

kalkylerna. Ett förtydligande av anläggningskostnaden har begärts. Enligt 

kompletteringsbrev
28

 har SKB genomfört en grov uppskattning av 

kostnadsfördelningen i enlighet med den kostnadsstruktur som finns i Plan 

2008.  

Anläggningskostnaderna för SFK beräknas av SKB till 6,8 miljarder kronor 

och Bygganalys kalkyl uppgår till 6,4 miljarder kronor.  

Bedömning 

Jämförelsen mellan de två kalkylerna visar att Bygganalys uppskattning av 

kostnaderna är något lägre än SKB:s (ca 94 procent av SKB:s kostnader). 

Förutsättningar och avgränsningar har stämts av med SKB och bedöms vara 

likvärdiga för de två kalkylerna.   

Orsaker till skillnader har analyserats av extern konsult, Dan Persson
29

. Den 

största orsaken till skillnaden mellan de olika kalkylerna bedöms bero på att 

projektet kräver högre säkerhet med fler kontrollfunktioner jämfört med 

anläggande av en icke kärnteknisk anläggning. Hur stora skillnader mellan 

en kärnteknisk anläggning och en traditionell anläggning som följer av detta 

är dock inte möjligt att bedöma. 

Underlaget från SKB är mycket svårgenomträngligt. Analyser av underlaget 

försvåras av att redovisningsstrukturen förändras mellan plankalkylerna. 

Sammanfattningsvis bedöms, med rimlig säkerhet, SKB:s referenskalkyl för 

anläggningsdelarna i slutförvaret täcka in de kostnader som kan uppkomma i 

framtiden.   

                                                      

27
 Öhlund (2010) 

28
 SKB:s komplettering nr. 4, daterad 2011-04-04, (Se tabell nr.1) 

29
 Persson (2011) 
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4 Granskning av övergripande delar i 
beräkningarna 

4.1 Osäkerhetsanalys  

SKB genomför en i stora delar bra och ambitiös upplagd osäkerhetsanalys av 

projektet och har genom mångårigt arbete utvecklat en i många stycken unik 

kompetens på området. SSM bedömer dock, i likhet med vad som påpekades 

i föregående granskning, att osäkerhetspåslaget i denna beräkning 

underskattar den verkliga osäkerheten i projektet.  I det följande ges en kort 

genomgång av metoden, en sammanfattning av resultatet från SSM:s 

granskning och en diskussion om möjliga förklaringar till varför 

osäkerhetspåslaget är otillräckligt. 

Metod 

SKB genomför sin osäkerhetsanalys med en variant av Steen Lichtenbergs
30

 

metod, den successiva kalkylmetoden. Mycket kort kan den förklaras på 

följande sätt: SKB låter ett antal händelser, kallade variationer, påverka ett 

antal traditionella kostnadskalkyler och en analysgrupp får bedöma möjlig 

omfattning av påverkan med en min-max-uppskattning. Detta aggregeras 

och SKB får på så sätt en sannolikhetsfördelning över projektets återstående 

kostnader. För en utförligare metodbeskrivning se SKB:s rapport Plan 2010
31

 

samt Lichtenberg (2000). 

 

 

 

 

  

                                                      

30
 www.lichtenberg.org 

31
 SKB (2010a) 
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Figur 1. Sannolikhetsfördelning över projektets återstående kostnader 

Källa SKB Plan 2010 

Avgiften sätts med utgångspunkt i fördelningens medelvärde och 

kompletteringsbeloppet bestäms efter skillnaden mellan fördelningens 

medelvärde och den nittionde percentilen. 

Två typer av variationer 

SKB hade initialt två olika kategorier variationer; en som påverkade både 

kompletteringsbelopp och grundkostnaden (underlaget för avgift), och en 

som endast påverkade kompletteringsbeloppet. Den senare kategorin 

betecknas kategori 2-variationer och är sådana med mindre sannolikhet att 

inträffa men med större genomslag.  

SSM finner att denna metod inte är konsekvent med 

finansieringsförordningens definition av grundkostnaden där denna anges 

motsvara förväntade kostnader. Ska ett väntevärde skattas är det principiellt 

fel att utesluta ett antal möjliga utfall. SSM begärde därför in ett nytt 

material där samtliga variationer tillåts påverka grundkostnaden. Detta 

påverkar avgiften uppåt men också kompletteringsbeloppet nedåt.  
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Fasta förutsättningar 

Fasta förutsättningar är sådana faktorer som analysen inte är fri att sätta 

variationer på. Exempel från SKB:s analys är: 

 Dagens typ av kärnbränsle 

 Reaktordrift enligt förordningen (40 år men dock minst 6 återstående 

om det inte finns skäl att tro annat)  

 Ingen övervakning efter förslutning 

 KBS 3-metoden, eller någon variant av denna, används 

 Återtagning av kapslar ska vara möjlig, men ej ingå i kalkylen 

 

Fasta förutsättningar är i själva verket en begränsning av analysen som 

påverkar det möjliga utfallet. SSM finner att det ät rimligt att begränsa 

osäkerhetsanalysen på detta sätt om någon aktör går in och garanterar 

finansiering eller tar på sig det fulla ansvaret ifall de fasta förutsättningarna 

bryts. Är till exempel staten beredd att täcka eventuella underskott i fonden 

ifall det visar sig att KBS 3-metoden inte är tillräckligt säker enligt de höga 

krav som ställs på detta projekt? Annars kan man ifrågasätta det rimliga att 

ha detta som en fast förutsättning. SKB bör tydligare definiera och motivera 

de fasta förutsättningar som finns i analysen. Här bör även beskrivas vem 

som tar ansvaret eller står risken ifall den fasta förutsättningen bryts. 

 

Beskrivning av variationernas utfall 2010 

Den återstående grundkostnaden i avgiftsberäkningen summerar till drygt 78 

miljarder kronor i referenskalkylerna. Givet att både kategori 1 och kategori 

2-variationer samt medelvärde används vid beräkningen av avgiften ger 

SKB:s osäkerhetsanalys ett påslag på 15,6 miljarder kronor vid 0 procents 

diskonteringsränta. För att komma upp till 90:e percentilen läggs ytterligare 

15,3 miljarder kronor till vid 0 procents diskonteringsränta (16 procent över 

medelvärdet). Osäkerhetspåslaget sjunker vid högre diskonteringsräntor 

beroende på att händelserna som orsakar fördyringar sker långt fram i tiden 

samt även leder till förseningar i hela projektet och vilket innebär att 

diskonteringen minskar kostnaderna. Vid 2 procents diskonteringsränta är 

påslaget från referenskostnaden upp till medelvärdet nere på 7,5 miljarder 

kronor och påslaget från medelvärdet upp till 90:e percentilen nere på 8,8 

miljarder kronor.   

Vid 2 procents diskonteringsränta ser variationernas påverkan på 

grundkostnaden ut som följer: 
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Figur 2. Variationernas påverkan på grundkostnaden 

 

Källa SKB Plan 2010, beräkningen är baserad på 2 procentsdiskonteringsränta 

De variationer som påverkar mest är: 

136 Lagstiftning-myndighetskrav rivning av kärnkraftverk aktiva delar 

135  Lagstiftning-myndighetskrav kärnteknik utom rivning av 

kärnkraftverk 

116 Rationaliseringseffekten som en följd av upprepningen vid rivningen 

av de 12 reaktoranläggningarna 
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141 Realism i kostnadsuppskattningar för rivning av kärnkraftverk (aktiv) 

137 Lagstiftning-myndighetskrav övrigt (ej aktiva delar) 

201 Effekten av värderingsförskjutningar i samhället avseende kärnkraft 

109  Alternativ metod för placering av kapslar i slutförvaret (KBS 3-H) 

127 EEF Pris och produktivitetsutveckling för lönekostnader i byggsektorn 

208 Begränsningar av temperaturen på kapselytan 

144  Realism i kostnadsuppskattningar bygg övrigt 

Jämförelser med 2008 

I Plan 2008 bedömdes medianvärdet till 76 miljarder kronor för återstående 

kostnader. Kompletteringsbeloppet bestämdes till ca 8 miljarder kronor (vid 

2 procents diskonteringsränta). I Plan 2010 är medelvärdet drygt 93 

miljarder kronor, och därmed över vad som bedömdes till 90:e percentilen 

från föregående beräkning. Inga stora förändringar har gjorts i projektet 

under dessa år. Ett sådant stor ökning av kostnaderna i referenskalkylen och i 

väntevärde är en tydlig indikation på hur svåra kostnadsberäkningar i 

komplexa projekt som sträcker sig lång tid är att göra. Ändå har inte det 

procentuella påslaget mellan medianvärde och 90:e percentilen ökat mellan 

de två beräkningarna. Det har skett en liknande utveckling mellan Plan 2007 

och Plan 2008. Det värde som ses som mest troligt i Plan 2010 skulle med 

98 procents sannolikhet inte inträffa enligt Plan 2007.  

Slutsatser från SSM:s granskning av SKB:s Fud-program 2010
32

 

Kärnavfallsprogrammet är ett komplicerat projekt som ska genomföras 

under en lång period. Det finns fortfarande många osäkerheter i de tekniska 

lösningarna som föreslås. Detta borde avspeglas i ett bredare spann i de 

sannolikhetsfördelningar över kostnader som ligger till grund för 

osäkerhetsanalysen. 

Ett axplock från senaste granskningen av Fud på frågor som SSM anser 

behöver utredas vidare och presenteras utförligare i nästa Fud-rapport är:  

                                                      

32
 SKB Fud-program (2010) 
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 Rivning – SKB bör redovisa planer och strategier avseende 

avveckling och rivning av kärnkraftverken mer utförligt och på en 

mer detaljerad nivå 

 Buffert – SKB bör bättre integrera teknikutvecklingen av bufferten 

med forskningen om hur bufferten utvecklas i slutförvaret, initialt 

och på lång sikt   

 Kapsel – SKB bör utreda hur kopparkorrosion kan utvecklas under 

ett antal förhållanden  

 Återfyllnad – SKB bör göra ytterligare ansträngningar för att 

demonstrera att återfyllnaden i deponeringstunneln kan installeras på 

ett sätt så att kraven som ställs uppnås  

Är osäkerhetspåslaget tillräckligt stort? 

För att få ytterligare underlag har SSM gett i uppdrag till externa experter, 

med bred erfarenhet av att arbeta med osäkerhetsanalys, bl.a. den successiva 

kalkylmetoden, att granska SKB:s osäkerhetsanalys. 

Dessa konsulter är NTNU
33

 samt Steen Lichtenberg och Lorens Borg
34

. 

Nedan följer ett antal områden där SSM ser möjliga brister i den 

osäkerhetsanalys som SKB använder. Bristerna gör att det, enligt SSM:s 

bedömning, finns betydande risker för att SKB underskattar den verkliga 

osäkerheten i projektet. 

Svarta svanar/Force majeure  

Svarta svanar är en populär benämning på händelser som ingen har tänkt på. 

Under ett projekt som bedrivs under så här lång tid är det stor sannolikhet att 

ett antal svarta svanar kommer att inträffa. SKB saknar dock en systematisk 

metod för att leta efter svarta svanar och beredskap för att hantera dessa om 

de inträffar. 

Force majeure är en katastrofartad händelse som har låg sannolikhet att 

inträffa men om den inträffar har den en stor påverkan. Exempel på detta kan 

vara krig eller naturkatastrofer. Risken för en force majeure är inte obefintlig 

givet projektets längd. Force majeure utesluts ur SKB:s osäkerhetsanalys och 

hanteras inte heller på något annat sätt. 

                                                      

33
 Torp, Drevland & Austeng (2011) 

34
 Lichtenberg & Borg (2011) 
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Att det finns händelser av liten sannolikhet men med stort genomslag som 

konsekvent lämnas utanför skattningen av de framtida kostnaderna innebär 

att uppskattningarna inte kommer att vara väntevärdesriktiga utan kommer 

att ligga under ett väntevärde.   

Betafunktion med 10:e/90:e percentilen 

SKB använder sig av en betafördelning där analysgruppen oftast får ange 

extremvärden som 10:e/90:e percentilen. Att använda sig av 10:e/90:e 

percentilen, jämfört med mer extrema minimum och maximum, kan dölja 

betydelsefulla skevheter i bedömningarna. Om så är fallet blir både 

resultatets medelvärde och osäkerhet för litet. En betafördelning ger en lägre 

standardavvikelse jämfört med om exempelvis en erlangfördelning hade 

använts. Detta gör, allt annat lika, att osäkerheten underskattas. 

Antalet variationer och deras specificeringar 

SKB använder sig av fler än 90 variationer som är detaljerat specificerade. 

Ett stort antal bedömningar bidrar inte mycket till att höja totalresultatets 

kvalitet utan kan till och med leda till att mjuka värden som inte ingår i 

specifikationen missas. Ett stort antal variationer ökar också risken för 

problem med korrelation mellan variationerna.  

Systematisk användning av referensvärdet som mest troligt värde 

Analysgruppen anger inte mest troligt värde i trepunktsskattningarna utan 

endast minimum och maximum. Mest troligt värde sätts till referensvärde 

från den traditionella kostnadskalkylen. Detta förfarande begränsar 

osäkerhetsanalysen betänkligt. Vidare är det väl dokumenterat att 

referensvärden typiskt bedöms för lågt i förhållande till framtiden, viket har 

visats i omfattande vetenskapliga undersökningar.
35

 Även SKB:s 

referenskostnader har som nämnts ökat kraftigt från beräkning till beräkning 

vilket borde leda till ödmjukhet angående referenskalkylernas träffsäkerhet.  

Analysgruppens bedömningar 

De drygt 60 objektsbedömningarna har ett min-värde som är cirka 30 

procent lägre än det mest troliga. Det är svårt att se hur kostnaderna ska 

kunna minska så mycket inom referensförutsättningarna. Max-värdet är 

motsvarande 45 procent högre än mest troligt värde. I verkligheten finns 
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exempel på avsevärt högre värden. Möjliga förklaringar till analysgruppens 

optimism kan vara: 

 Om flertalet av medlemmarna i analysgruppen, direkt eller indirekt, 

känner lojalitet mot kärnkraftssektorn tenderar de omedvetet att bli 

för optimistiska  

 Analysgruppen kan vara för ensidigt sammansatt med för få 

generalister och ingen ”djävulens advokat” 

 Variationerna kan vara allt för specificerade vilket medför att andra 

scenarier med större konsekvenser inte identifieras av gruppen och 

därmed inte blir bedömda 

 Bedömningsprocessen sker allt för öppet vilket gör att 

medlemmarna anpassar sina uppskattningar efter varandra. Siffror 

bör inte diskuteras innan de individuella bedömningarna görs. 

Osäkerheter diskonteras bort 

I SKB:s osäkerhetshantering diskonteras framtida kostnadsökningar tillbaka 

till dagens datum. SKB räknar också med att många händelser som leder till 

kostnadsökningar även leder till förseningar i programmet vilket ger 

ytterligare diskonteringsvinster.  

Att en händelse som egentligen leder till ökade nominella kostnader skulle 

leda till ett mindre behov av fonduppbyggnad är ett optimistiskt antagande. 

Detta antagandes rimlighet beror på när i tiden förseningen sker (finns det 

mycket kapital kvar i fonden som förräntar sig), om fonden utvecklar sig 

som antaget, om man har byggt upp en organisation med kompetens som ska 

finansieras, om reallönerna under förseningen ökar, om händelsen som leder 

till förseningen innebär att aktiviteten måste ske med andra (dyrare) metoder 

osv. Förseningar uppstår ofta till följd av att olika lösningar inte fungerar 

som tänkt. Ofta leder det till att nya metoder eller tekniker måste prövas, 

vilket i sin tur ofta ger ökade kostnader i form av volymeffekter, dvs. de 

reala kostnaderna ökar. Det vanliga är att förseningar leder till ytterligare 

fördyringar.  

Sammanfattning av granskningen av osäkerhetsanalys 

Tidigare Plan-rapporter har underskattat osäkerheten i projektet. Det värde 

som bedömdes som mest troligt i Plan 2010 skulle med 98 procents 

sannolikhet inte uppnås enligt Plan 2007 och med 90 procents sannolikhet 
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inte uppnås enligt Plan 2008. SSM bedömer att osäkerheten fortfarande 

underskattas.  

4.2 Granskning av EEF  

I detta avsnitt granskas den metod, med följande resultat, som används av 

SKB för att hantera real prisutveckling på insatsfaktorer. Sett över den långa 

tidsperiod som kalkylerna omfattar är dessa antaganden av mycket stor 

betydelse för bedömningen av kostnaderna för omhändertagandet av 

kärntekniska restprodukter.  

SSM lyfte i granskningen av SKB:s förra kostnadsberäkning fram att 

ökningen av de nominella arbetskraftskostnaderna torde till stor del 

bestämmas utanför projektet. Detta projekt kan inte – lika lite som något 

annat enskilt projekt eller företag – påverka lönebildningen på 

arbetsmarknaden som helhet. Det är inte heller rimligt att utgå ifrån att 

löneökningstakten på lång sikt kan vara lägre än på arbetsmarknaden som 

helhet. SSM:s huvudinvändning var då att det är osäkert i vilken omfattning 

en generell produktivitetstillväxt i hela ekonomin kommer detta specifika 

projekt till del. 

Även i denna granskning fokuserar SSM på arbetskraftskostnaderna (EEF 0 

och 1). Vidare analyseras SKB:s metod för att bedöma real prisutveckling 

för maskiner (EEF 2).  

Givet den metod som SKB använder finns det två huvudsakliga 

granskningsfrågor: 

1. Hur kan en långsiktig bedömning av reala prisförändringar göras? 

Det handlar i detta projekt om mycket långa tidsperspektiv på ca 60 

år framåt, vilket är avsevärt längre period än de flesta bedömare 

arbetar med. Hur ställer sig andra bedömare till metoden och 

resultaten? Vad blir resultaten av alternativa bedömningar? Finns det 

problem i de data som SKB använder? 

2. I vilken mån är dessa långsiktiga trender representativa för detta 

specifika projekt? Vilka omständigheter gör att kostnader i ett 

projekt kan öka? Vad styr produktivitetsutvecklingen? 
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SSM har använt två externa konsulter, Konjunkturinstitutet
36

 (KI) och WSP 

Analys och Strategi
37

 (WSP), i denna granskning. Deras rapporter utgör 

underlag för myndighetens ställningstagande
38

. 

SKB:s metod 

Den reala prisutvecklingen på de insatsfaktorer som används i projektet 

bedöms av SKB inom begreppet ”externa ekonomiska faktorer”. Reala 

prisförändringar definieras som prisförändringar relativt konsumentprisindex 

(KPI). Prognoser rörande den framtida prisutvecklingen avser således 

avvikelser mellan denna och KPI.  

SKB framför vidare att hur kostnadsdrivande en viss prisutveckling eller 

kostnadsutveckling är beror på effektiviteten i användningen, eller 

produktiviteten, i den faktor som priset avser. SKB har därför definierat de 

enskilda pris- och kostnadsvariablerna i förhållande till just denna 

effektivitet respektive produktivitetsutveckling. Praktiskt innebär metoden 

att nio olika pris- eller kostnadsvariabler har definierats med den egenskapen 

att de kan kopplas samman med långa historiska dataserier och på det viset 

ge underlag för analyser av den framtida utvecklingen ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv.  

De variabler som definierats är: 

 Reala lönekostnader per producerad enhet i tjänstesektorn (EEF 0), 

38 procent av totala kostnaden i kalkyl 40 

 Reala lönekostnader per producerad enhet i byggindustrin (EEF 1), 

21 procent av totala kostnaden i kalkyl 40 

 Real prisutveckling för maskiner (EEF 2), 25 procent av totala 

kostnaden i kalkyl 40 

 Real prisutveckling för byggmaterial (EEF 3), 5 procent av totala 

kostnaden i kalkyl 40 

 Real prisutveckling för förbrukningsmateriel (EEF 4), 3 procent av 

totala kostnaden i kalkyl 40 

                                                      

36
 www.konj.se 

37
 www.wspgroup.se 

38
 Konjunkturinstitutet (2011) och WSP (2011) 
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 Real prisutveckling för råkoppar (EEF 5), 2 procent av totala 

kostnaden i kalkyl 40 

 Real prisutveckling för bentonit och liknande material (EEF 6), 3 

procent av totala kostnaden i kalkyl 40 

 Real prisutveckling för energi (EEF 7), 3 procent av totala kostnaden 

i kalkyl 40 

 Växelkurs SEK/USD (EEF 8), 4 procent av totala kostnaden i kalkyl 

40 

SKB redovisar tidsserier över den sammantagna effekten av: 

 KPI-inflation 

 Ökning i nominella arbetskraftskostnader 

 Förändring av produktivitet 

En sammanvägd tidsserie av dessa tre faktorer används sedan för att skatta 

och extrapolera trender. I stort sett i alla andra prognossammanhang 

redovisas dessa tre variabler var för sig.  

Konjunkturinstitutets granskning 

KI pekar på en del tveksamheter i den prognosmetod som SKB använder. 

SKB låter i prognoserna den aktuella variabeln konvergera mot en 

deterministisk trendnivå som beräknas på historisk data. Detta är en mycket 

tveksam metod eftersom data (i de fall KI analyserat) inte är trendstationär 

och i vissa fall dessutom har tydliga trendbrott. Med data som i stället är 

stationär i tillväxtform är det en bättre metod att låta framskrivningarna 

styras av den historiska tillväxttakten. 

SKB använder långa tidsserier av utfallsdata, oftast för perioden 1945–2008, 

som grund för sina beräkningar. Data är ofta en mix av officiell statistik och 

icke-officiell statistik. SKB prioriterar inte alltid användningen av officiell 

statistik. KI anser att så bör ske eftersom det kan finnas stora skillnader 

mellan olika datakällor, till exempel för lönekostnader per producerad enhet. 

Enligt KI:s syn framstår det för vissa variabler som att det är tveksamt att 

förlita sig på så pass långa tidsserier som SKB gör, delvis baserade på icke-

officiell statistik. Detta gäller framför allt för det reala priset på maskiner 

(trendbrott i data 1970) och för lönekostnaden per producerad enhet i 

byggindustrin (skift nedåt i produktivitetstillväxten kring 1980). Dessutom 

begränsar prioriteringen av långa tidsserier analysen av real lönekostnad per 

producerad enhet i tjänstebranschen till att gälla branschen som helhet. 
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Enligt KI:s syn förefaller det som om undergruppen företagstjänster är mer 

relevant för kostnaderna i kärnavfallsprogrammet. 

SKB:s prognoser förutsätter dessutom implicit att den branschvisa 

produktivitetstillväxten i tjänstebranschen och byggindustrin slår igenom på 

utvecklingen av reala lönekostnader per producerad enhet i 

kärnavfallsprogrammet. Enligt KI:s syn är det dock troligt att man inom 

ramen för redan igångsatta projekt inte fullt ut kan tillgodogöra sig vinsterna 

av den teknologiska utvecklingen. Det är därför en rimlig hypotes att den 

underliggande produktivitetsutvecklingen på branschnivå tenderar att 

överskatta den relevanta produktivitetsutvecklingen inom ramen för de olika 

projekten i kärnavfallsprogrammet. Om så är fallet innebär detta implicit att 

prognosen för den relevanta reala lönekostnaden per producerad enhet 

underskattas, eftersom löneutvecklingen rimligen kan antas vara oberoende 

av produktivitetsutvecklingen inom de olika projekten i 

kärnavfallsprogrammet. Denna underskattning gäller då också KI:s kalkyler. 

KI preliminära
39

 bedömning av de långsiktiga trenderna framgår av diagram 

1 och 2 för real lönekostnad per producerad enhet i byggindustrin och 

sektorn företagstjänster. 

                                                      

39 KI betonar att modellerna inte är explicit framtagna för en så här lång 

prognoshorisont. KI gör dock bedömningen att grundläggande resultatet att 

reallönen ökar strukturellt med 1,6 procent per år torde det vara någorlunda robust 

också i ett långt perspektiv.  Man bedömer att den stora osäkerheten ligger i KI:s 

antaganden om produktivitetsutvecklingen. De preliminära beräkningarna som 

redovisas här av hur den reala lönekostnaden per producerad enhet utvecklas ska ses 

i ljuset av dessa osäkerheter. 
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Diagram 1. KI:s framskrivning av real lönekostnad per producerad enhet. Företagstjänster. 
Index: 2010=1. 

 

Diagram 2. Real lönekostnad per producerad enhet. Byggindustrin. Index: 2010=1. 

 

WSP:s granskning 

WSP pekar bl.a. på att detta projekt kommer att efterfråga olika typer av 

insatser och kompetenser från tjänstesektorn. Det är framförallt två områden 

inom tjänstesektorn som berörs, transporter och teknikkonsulter. Även andra 

typer av tjänster kommer att efterfrågas, exempelvis kommer det sannolikt 
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att efterfrågas forskningsinsatser om strålskydd och medicinsk personal som 

kan följa de anställdas hälsotillstånd.  

De prognoser som görs av SKB baseras däremot på tjänstesektorn i 

allmänhet. Den tidsserie som extrapoleras avser tjänstesektorn som helhet 

och man kan fråga sig hur väl den historiska kostnadsutvecklingen för detta 

stora aggregat förmår representera de framtida kostnaderna för de speciella 

tjänster som kommer att efterfrågas inom projektet. I aggregatet ingår 

förutom transporter och uppdragsverksamhet också en lång rad branscher 

som inte alls berörs inom projektet, till exempel handel, hotell och 

restaurang, samt hushållstjänster.  

WSP ifrågasätter också om produktivitetsutvecklingen alls skall uppfattas 

som en extern ekonomisk faktor bl.a. till följd av om projektets specifika 

karaktär.  Därmed kan inte heller branschspecifika data för tjänstesektorn 

förväntas ge en helt adekvat bild av kostnaderna för de specialiserade 

tjänster som kommer att bli aktuella inom projektet.  

WSP baserar också sina alternativa trendframskrivningar på data från 1980.  

Med de förutsättningar som denna trendframskrivning utgår från är resultatet 

att den förväntade kostnaden år 2060 för branschen Företagstjänster ligger 

på en nivå som är mer än 50 procent högre än motsvarande kostnad för den 

aggregerade tjänstesektorn. Implikationerna för det kostnadsindex som 

redovisas i SKB:s rapport är att indexvärdet för år 2060 hamnar på en nivå 

28 procent högre än vad som redovisas i rapporten.  

En trendframskrivning baserad på de produktivitetsnormerade reala 

arbetskostnaderna för Företagstjänster blir kostnadsindex år 2060 1,77, 

jämfört med 1,38 för hela tjänstesektorn. Detta väntevärde på 1,77 ligger 

nära det max-värde på 1,86 för ett 80 procents konfidensintervall som 

redovisas i SKB:s rapport. 

Vad gäller SKB:s bedömning av reala arbetskraftskostnader i byggsektorn 

noterar WSP att kärnavfallsprogrammet består av aktiviteter och 

arbetsmoment som inte har genomförts tidigare i den omfattningen att 

statistiken återspeglar dessa representativt. Nya säkerhetskrav kommer 

sannolikt att omgärda dessa aktiviteter och arbetsmoment vilket implicerar 

att de arbetssätt och rutiner som tillämpas i ”normala” byggprojekt inte är 

helt relevanta för kärnavfallsprogrammet. Dessa ”icke-normala” rutiner och 

åtgärder kommer med stor sannolikhet att vara förenade med extra 

kostnader.  
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Produktivitetstillväxten i en bransch påverkas positivt över tiden av 

”learning by doing” och skalfördelar påverkar. Alldeles oavsett om 

marknaden för de produkter som är aktuella inom kärnavfallsprogrammet 

kommer att nå den storlek som kan generera effekter i dessa avseenden är 

det effekter som kan uppstå först på något längre sikt. Det tyder på att det är 

mer sannolikt att produktivitetstillväxten i de verksamheter som berörs av 

kärnavfallsprogrammet får ett skift neråt i början av programmet snarare än 

att följa en trendmässig ökning. 

Att riva kärnkraftverk och förvara kärnavfall är sannolikt förenat med högre 

risker än ett genomsnittligt byggprojekt i historisk tid. Hanteringen av dessa 

högre risker kan vara förenat med högre produktionskostnader. Det kommer 

också att krävas specialutbildad personal för att hantera dessa risker. Detta 

kan begränsa tillgången på arbetskraft och driva upp lönekostnaderna mer än 

i byggbranschen i sin helhet. 

Metodiken bakom SKB: s trendframskrivning kan således ifrågasättas. Med 

tillgängliga data är det möjligt att testa hur resultatet påverkas av att låta 

trendframskrivningen baseras på data för en något kortare men tillräckligt 

lång period för att förväntas fånga in effekter av teknisk utveckling och 

innovationer och för att täcka in flera konjunkturcykler. En sådan linjär 

trendframskrivning av hela byggindustrins reala arbetskraftskostnader, 

baserad på data för perioden implicerar att den reala arbetskraftskostnaden år 

2060 vid en trendmässig utveckling skulle hamna på en 48 procent högre 

nivå än 2009. I SKB:s prognos är väntevärdet 1,21 d.v.s. en real 

produktivitetsjusterad ökning av arbetskraftskostnaderna med 21 procent. 

Detta tyder på att SKB:s trendframskrivning kan ge en relativt kraftig 

underskattning av arbetskraftskostnadernas utveckling 

SSM:s bedömning  

Det arbete som SKB genomfört i att introducera begreppet EEF och att 

försöka skatta långsiktiga reala prisutvecklingar på insatsfaktorer i projektet 

är ett omfattande och i många stycken imponerande arbete i en delvis okänd 

terräng.  

SKB:s metod är dock tveksam på flera sätt. 

1. Det är statistiskt metodmässigt olämpligt att skatta trender på det sätt 

som SKB gjort. 

2. Det datamaterial som används som bas för skattningarna har många 

brister. De långa serier som SKB använder är i mångt och mycket 

chimärer, eftersom det krävs många bearbetningar för att få fram 

dessa.  
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3. Metodens relevans kan ifrågasättas ur flera perspektiv. Det är 

mycket tveksamt om de trender som skattas faktiskt speglar 

kostnadsutvecklingen på de insatsfaktorer som används i detta 

specifika projekt. De analyser som genomförts pekar också på att 

utsikterna för en god produktivitetstillväxt i detta projekt ser 

tämligen bleka ut.  

4. Även om man bortser från de metodmässiga problemen och 

metodens bristande relevans är den sammantagna bilden att de 

långsiktiga makroekonomiska trenderna i SKB:s analys underskattar 

utvecklingen av priser och löner. Det finns således en stor uppåtrisk 

för kostnaderna.  

5. SKB:s kalkyler sträcker sig över en tidsperiod om ca 50 år. 

Osäkerheten i prognoserna är därmed extremt stor, något som inte 

återspeglas i hur EEF hanteras i osäkerhetsanalysen. 

SSM:s slutsats av detta är att den metod som SKB använder behöver 

utvecklas. Även sättet som de makroekonomiska osäkerheterna hanteras i 

riskanalysen måste utvecklas. SSM ser det som helt nödvändigt att SKB 

inleder ett utvecklingsarbete där alternativa ansatser prövas.  
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Konsekvensanalys 

Nästa del av SSM:s granskning handlar om att bedöma vilka risker som är 

förknippade med SKB:s metod och de antaganden som görs i denna 

beräkning.  

Både WSP:s och KI:s bedömning är att den reala prisutvecklingen på 

maskiner (EEF 2) och den reala ökningen av arbetskraftskostnader i 

byggsektorn (EEF 1) är underskattad. För arbetskraftskostnader i 

tjänstesektorn är en viktig fråga på vilken del av tjänstesektorn som trender 

ska skattas. SSM bedömer, liksom både WSP och KI, att det breda aggregat 

som SKB använder är olämpligt. KI bedömer dessutom att trenden för 

maskinpriser (EEF2) är underskattad av SKB. En förväntningsriktig 

bedömning ger en betydligt snabbare ökning av priser och 

arbetskraftskostnader vilket självklart också leder till att kostnaderna (Kalkyl 

40 real EEF) ökar.  

SSM har i konsekvensanalysen gjort en omräkning av SKB:s underlag. De 

trender som SKB har använt har tagits bort och i stället ersatts med de 

trender som KI har skattat. För maskinpriser antas att det inte sker någon real 

ökning under perioden fram till 2070. Diagrammet nedan visar de trender 

som SSM använt i konsekvensanalysen.  
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Diagram 3. SKB:s trender för EEF och de trender som SSM har använt. 

 

Med dessa justeringar av trenderna som till vad som förefaller vara 

väntevärdesriktiga skattningar ökar de beräknade kostnaderna 

(referenskostnaderna) med ca 11 miljarder kronor eller ca 14 procent.  

SSM bedömer att SKB:s metoder och antaganden ger en betydande risk för 

att de framtida kostnaderna är underskattade. Bilden från de externa 

granskarna är entydig: vad gäller de tre viktigaste externa ekonomiska 

faktorerna, är den framtida utvecklingen av dessa, så vitt det kan bedömas 

idag, inte förväntningsriktig. En förväntningsriktig bedömning ger en 

betydligt snabbare ökning av priser och löner som gör att de förväntade 

kostnaderna ökar. 
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6 Förkortningar 

BWR Boiling water reactor 

 

Clab Centralt mellanlager för använt kärnbränsle 

Clink Clab och inkapslingsanläggning 

EEF Externa ekonomiska faktorer 

Fud Forskning, utveckling och demonstration 

KI Konjunkturinstitutet 

KPI  Konsumentprisindex 

NTNU Norges tekniska naturvetenskapliga universitet  

NRC Nuclear Regulatory Commission  

PNNL Pacific Northwest National Laboratory 

PWR Pressurized water reactor 

 

SFK Slutförvar för använt kärnbränsle 

SFL Slutförvar för långlivat avfall 

SFR Utbyggnad av slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall 

SKB Svensk Kärnbränslehantering AB 

SSM Strålsäkerhetsmyndigheten 

WSP WSP Analys och Strategi 

 


