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Abstract

Analys av skillnader mellan internationell och svensk
rapportering av inträffade händelser på kärnkraftverk
Analysis of differences between international and
Swedish reporting of events at nuclear power plants

Lennart Strandman

Report of diploma work conducted at the Swedish Radiation Safety Authority (SSM)
as part of the bachelors program in Nuclear Engineering at Uppsala University.

All nuclear power plants in Sweden are obliged to report any deficiency in their
barriers or the defense in depth in obedience to SSM’s regulations concerning safety
in nuclear facilities. In addition, there is an international system for reporting such
events. The purpose of this thesis is to study the Swedish report system and to
analyze the differences between Swedish and international event reporting.

In the Swedish system, SSM’s regulations are effectuated by means of event reports
classified as category 1-3, designed individually at each Swedish facility. Accordingly,
the reporting differs somewhat between facilities. The number of reports in the
Swedish system is relatively large, with a frequency of about 400 per year. 

Internationally, a system called the International Reporting System for Operating
Experience (IRS) has been developed, through which the participating countries
exchange experience to improve the safety of nuclear power plants. The IRS
reporting frequency is about 100 per year in total, and Sweden contributes to IRS
with 1-2 reports per year.

This report accounts for a comparison of the two report systems, including some
differences and similarities that have been identified. The result shows that the
Swedish system covers IRS well but does not have the same comprehensive
classification of events and the same standardized format of reporting as the IRS
system. The conclusion is that some improvements may be made to the Swedish
system, which would facilitate the international exchange of experience at the
Swedish nuclear power plants.
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Sammanfattning 
 

Det här examensarbetet har genomförts på Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) som den 

avslutande delen i min högskoleingenjörsutbildning i kärnkraftteknik. SSM är en 

myndighet med samlat ansvar för strålskydd och kärnsäkerhet i Sverige. SSM utövar tillsyn 

av all kärnteknisk verksamhet, i första hand för att skydda människor och miljö.  

 

Erfarenhetsåterföring utgör ett av de viktigaste sätten att förbättra och hålla en hög säkerhet 

vid en kärnteknisk anläggning. Förmedling av erfarenheter och lärdomar genom 

händelserapportering och uppföljning av hur brister utreds och åtgärdas minskar 

sannolikheten för upprepning och större tillbud. Alla kärnkraftverk i Sverige ska rapportera 

in brister enligt SSM:s föreskrifter. Varje år får SSM in omkring 400 rapporter från 

kärnkraftverken. Bristerna består ofta av fel i komponenter men det kan även vara brister i 

analyser och annan dokumentation eller i organisation och interaktion mellan människa och 

teknik. SSM har en databas där information om säkerhetsrelaterade händelser har samlats 

sedan början av 1970-talet. Totalt finns över 13000 händelserapporter lagrade i databasen. 

Rapporterna är åtkomliga via databashanteraren ASKEN, som SSM har utvecklat för detta 

ändamål. 

 

Examensarbetet har bestått i att studera den svenska rapporteringsmodellen och databasen 

ASKEN och utreda vilka skillnader det är mellan svensk och internationell händelse-

rapportering. Det internationella atomenergiorganet IAEA har utarbetat IRS, "International 

Reporting System for operating experience", ett system för erfarenhetsåterföring enligt 

internationell standard. Målet med examensarbetet har varit att kartlägga hur väl det 

svenska systemet täcker in IRS-standarden och visa på eventuella skillnader och likheter.  

 

Den jämförande kartläggningen visar att det svenska rapportsystemet till stor del täcker det 

internationella rapportsystemet IRS, men att det saknas den systematik för rapportering, 

som IRS ger. Det svenska systemet vilar på praxis som tillämpats sedan tidigt 70-tal, utan 

några direkt styrande dokument för hur rapporteringen till SSM ska se ut. Det finns därför 

vissa skillnader på vad de svenska kärnkraftverken rapporterar och även sättet de 

rapporterar på. 

 

En stor skillnad mellan de två rapportsystemen är den detaljerade klassificeringen av 

händelser i IRS. Det svenska systemet har inte något motsvarande. En viss klassificering av 

de bakomliggande orsakerna till händelser görs av SSM, men IRS-systemet är mycket mer 

omfattande och detaljrikt. En slutsats är att det svenska systemet kan förbättras genom att 

införa en enhetlig standard för händelserapporteringen till SSM. En anpassning mot en 

internationell standard kan också underlätta arbetet med att ta vara på lärdomar och 

erfarenheter både nationellt och internationellt. 
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1 Inledning 
 

Kärnkraftverkens säkerhet kan förbättras kontinuerligt genom förmedling av erfarenheter 

och lärdomar. Med händelserapportering och uppföljning av hur brister utreds och åtgärdas 

kan upprepning och större tillbud undvikas. Att alla kärnkraftverk är öppna med 

information och delar med sig av sina erfarenheter stärker på så vis säkerheten i hela 

världens kärnkraft.  

 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) får varje år in ca 400 rapporter om brister i barriärer och 

djupförsvar från de svenska elproducerande kärnkraftverken. Dessa rapporters struktur har 

varit densamma ända sedan kärnkraftverken togs i drift. Det finns inga styrande dokument 

från SSM för hur dessa rapporter ska se ut, men en väl inarbetad praxis. 

 

SSM har en databas där rapporter om brister klassificeras och registreras. Bristerna består 

ofta av fel i komponenter såsom ventiler, pumpar eller elektronik. Det kan även vara brister 

i analyser och annan dokumentation eller i organisation och interaktion mellan människa 

och teknik, s.k. MTO. Databasen ligger i databashanteraren ASKEN, som är utvecklad för 

detta ändamål. Data för bristerna beskriver bl.a. anläggning, tidpunkt, varaktighet, 

komponent, berörda system och en beskrivning av hur bristen uppstått, upptäckts och 

åtgärdats. Databasen går från början av 70-talet fram till idag. 

 

Det internationella atomenergiorganet IAEA har utarbetat IRS, "International Reporting 

System for operating experience", ett system för erfarenhetsåterföring enligt internationell 

standard. IRS har en guide som uppdaterades 2010 och en klassningsmanual som utgavs 

2011 som beskriver hur och vad som bör rapporteras enligt det internationella systemet. 

 

Examensarbetet består i att studera den svenska rapporteringsmodellen och databasen 

ASKEN samt den internationella guiden och manualen och utreda vilka skillnader det är 

mellan internationell och svensk rapportering. Arbetet ger en inblick i de säkerhetssystem 

som finns i ett kärnkraftverk, vilka typer av fel som kan inträffa och hur de rapporteras, 

analyseras och klassificeras. Arbetet kan även visa på eventuella skillnader i vilka aspekter 

av en brist som täcks in av IAEA-manualer jämfört med svensk praxis. Arbetet kan också 

ge ett stöd för att systematisera det svenska systemet efter internationell standard. Om det 

svenska systemet skulle anpassa sig till det internationella systemet kan det underlätta 

arbetet med att ta vara på lärdomar och erfarenheter från hela världen och förbättra 

kommunikationen globalt.  
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2 Erfarenhetsåterföring 
 

När olyckor analyseras framkommer ofta att de inträffar på grund av en rad händelser som 

var för sig verkar obetydliga. Det är när sådana små händelser samverkar som den stora 

olyckan inträffar. Även händelser utan svåra konsekvenser är alltså väl så betydelsefulla, 

och det är genom att lära och förhindra att dessa händelser upprepas som en möjlig allvarlig 

olycka kan förhindras. Denna typ av erfarenhetsåterföring utgör ett av de viktigaste sätten 

att förbättra och hålla en hög säkerhet och är en del av det som kallas djupförsvar vid en 

kärnteknisk anläggning. 

2.1 Nationell erfarenhetsåterföring 
 

Parallellt med den rapportering av händelser som regleras av SSM (se avsnitt 3), finns det 

flera system för att utbyta erfarenheter i Sverige .[1] 

 

 ERFATOM är ett projekt där ägarna till de nordiska kokvattenreaktorerna 

samarbetar.  I grunden är det en grupp för alla anläggningar med ABB Atom som 

reaktorleverantör och projektet leds numera av Westinghouse (f.d. ABB Atom). 

ERFATOM bildades efter den s.k. sil-händelsen i Barsebäck 1992. En slutsats var 

då att det fanns ett behov av ett nordiskt system för erfarenhetsåterföring.  

 

ERFATOM samlar in, värderar och klassificerar händelserapporter från de nordiska 

kärnkraftverken. Dessutom skannar KSU, Kärnkraftsäkerhet och Utbildning, 

omkring 1500 händelserapporter varje år från ett flertal rapportsystem i övriga 

världen. Av dessa bedöms ungefär 10 % vara intressanta och rapporteras till 

ERFATOM. De rapporterna värderas och klassas med samma ögon som det 

nordiska rapportflödet. Det centrala i ERFATOM:s arbete är databasen 

ERFATOM2 där alla rapporter samlas. Avslutningsvis presenteras resultatet, efter 

en slutlig klassning, i s.k.14 dagars-rapporter som sedan distribueras vidare till 

medlemmarna.   

 

 De svenska tryckvattenreaktorerna i Ringhalsgruppen har ett eget system för 

erfarenhetsåterföring eftersom de faller utanför samarbetet för kokvattenreaktorerna. 

Interna och externa erfarenheter från ett flertal rapporteringssystem samlas in och 

dokumentation med analyser och uppföljning av händelser samlas i databasen 

Darwin. 

 

 Samtliga svenska kärnkraftverk har också system för att fånga och sprida 

erfarenheter av interna händelser. 

 

 KSU samlar in drifterfarenheter och ger bl.a. ut en årlig sammanställning av de mest 

intressanta händelserna i ”erfarenheter från driften av de svenska kärnkraftverken”. 
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2.2 Internationell erfarenhetsåterföring 
 

Det finns ett flertal internationella organisationer som utvärderar, rapporterar och förmedlar 

erfarenheter. [2] 

 

IAEA - International Atomic Energy Agency 

 

IAEA är Förenta Nationernas (FN) organ för atomenergi. IAEA bildades 1957 och arbetar 

globalt, främst med kärnämneskontroll men även med nukleär säkerhet. Sverige liksom de 

flesta av FN:s medlemmar är också medlem i IAEA. 

 

Tillsammans med OECD/NEA har IAEA tagit fram ett rapporteringssystem kallat IRS - 

International Reporting System for Operating Experience. Sverige, och ytterligare ett 30-tal 

länder, deltar i IRS och har förbundit sig att skriva IRS- rapporter på händelser och 

uppdagade förhållanden som kan berika den internationella erfarenhetsåterföringen. IRS 

ger även ut s.k. Topical studies som är ett djupare studium av vilka erfarenheter som 

rapporterats. Sedan 1978 har IRS utvecklats till en internationell webbaserad databas 

(WBIRS) som samlar all information och analyser av händelser som är viktiga för 

reaktorsäkerheten. 

  

IAEA har också utvecklat INES (International Nuclear Event Scale). INES är en skala där 

kärntekniska händelser placeras in beroende på grad av allvarlighet. Syftet med skalan är att 

underlätta för massmedia och allmänhet att relatera till och bedöma allvarlighetsgraden hos 

en kärnteknisk händelse. 

 

OECD/NEA – Nuclear Energy Agency of the Organisation for Economic Cooperation 

and Development 

 

Inom OECD/NEA finns arbetsgruppen WGOE som är uppbyggd som IRS men med endast 

OECD-medlemmar. Arbetet sker i nära samarbete med IRS så att grupperna kan stödja 

varandra. Många länder har samma representant i IRS som i WGOE. Gruppen utarbetar 

bl.a. sammanfattande rapporter om brister och problem som uppkommit internationellt. 

 

EU-Clearinghouse 

 

Clearinghouse består av en grupp inom EU som stödjer EU-länder med resurser för 

erfarenhetsåterföringen av händelser inom kärnkraftsäkerhet. Gruppen stödjer t.ex. mindre 

länder, med resurser för att skriva IRS rapporter. Gruppen skriver även egna 

utredningsrapporter som sedan publiceras på WBIRS. 
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WANO - World Association of Nuclear Operators 

 

WANO är en samarbetsorganisation med de flesta av världens kärnkraftoperatörer som 

medlemmar. WANO bildades efter Tjernobyl-olyckan 1986, då kärnkraftägare världen över 

insåg att ett internationellt utbyte av erfarenheter var nödvändigt för att förhindra liknande 

händelser och förstärka säkerheten vid världens kärnkraftreaktorer. WANO samlar in, 

värderar och klassificerar händelser vid världens kärnkraftverk. Inom WANO strävar man 

efter en stor öppenhet medlemmar emellan för att lära av goda och dåliga erfarenheter. Av 

den anledningen är WANO:s material endast tillgängligt för medlemmar. 

 

INPO - Institute of Nuclear Power Operations  

 

INPO är förebilden för WANO och bildades av USA:s kärnkraftbolag efter Harrisburg-

olyckan 1979. INPO arbetar bara mot USA:s kärnkraftverk men har ett samarbete med 

WANO och ett liknande arbetssätt. Sverige var medlem i INPO till 1998, därefter i WANO.    

 

NRC - Nuclear Regulatory Commission 

 

NRC i USA är motvarigheten till SSM, strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige. NRC ger ut 

ett antal rapporter med information, viktiga händelser och rekommendationer inom 

säkerhet, kärnämneskontroll och miljö. 
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3. De svenska kärnkraftverkens händelserapportering 
 

3.1 Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) föreskrifter och uppföljning 

3.1.1 Allmänt om SSM:s verksamhet 
 

SSM är en central myndighet med samlat ansvar för strålskydd och kärnsäkerhet i 

Sverige.[3] De tre huvudområden som SSM verkar inom är: 

 

 Strålskydd, skydda människors hälsa och miljö från skadlig verkan av strålning 

 Säkerhet, i all verksamhet med strålning 

 Fysiskt skydd, förhindra tillträde tillgrepp och spridning av kärnämne 

 

Myndighetens ansvar är att ställa krav, kontrollera efterlevnaden av ställda krav, driva på 

strålsäkerhetsarbetet och vidta åtgärder då brister upptäcks. 

 

SSM utövar tillsyn av kärnteknisk verksamhet, primärt för att skydda människor och miljö, 

men när det gäller kärnkraftverken också för att det bidrar till en vital samhällsfunktion; 

säker elförsörjning. Ytterst är det SSM som kontrollerar att tillståndshavare för de svenska 

kärnkraftverken uppfyller alla ställda drifts- och säkerhetskrav som beskrivs genom lagar, 

förordningar och föreskrifter. Det nationella ramverk som SSM arbetar under illustreras i 

figur 1.[4] 

 

 

 
Figur 1. Nationellt ramverk för tillsyn av kärnteknisk verksamhet 
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3.1.2 SSMFS - Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter 

 

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter SSMFS anger närmare tillståndshavares 

skyldigheter gällande säkerhet.[5] SSMFS är en författningssamling som beskriver ett antal 

funktionella krav på teknik och verksamheter. Dessa krav kan ses som länkar i en kedja för 

att skapa hög säkerhet, vilket illustreras i figur 2. 

 

 

 
Figur 2. Tillståndshavares skyldigheter gällande säkerhet 

 

 

 
SSM Föreskrift 2008:1 gäller säkerheten i kärntekniska anläggningar och består av två 

delar – en vit del med kravsidor och en gul del med allmänna råd.[6] 

 

Enligt kapitel 7 i SSMFS 2008:1 ska alla kärnkraftverk i Sverige rapportera in brister i 

barriärer och djupförsvar. Rapporteringen ska ge berörda på kärnkraftverket och SSM en 

tydlig beskrivning av inträffad händelse, och bidra till intern och extern 

erfarenhetsåterföring.  
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När en brist har konstaterats eller det finns en grundad misstanke om sådan, ska den 

klassificeras som en Brist i barriär och djupförsvar, av kategori 1, 2 eller 3 enligt SSMFS 

2008:1 Bilaga 1 (även kallad RO - Rapportervärd Omständighet): 

 

 Kategori-1 innebär att allvarliga brister i en eller flera barriärer eller i djupförsvaret 

är konstaterat samt att det finns grundade misstankar om att säkerheten är allvarligt 

hotad. Kategori-1 är uppdelad i 6 punkter (SSMFS 2008:1 bilaga 1 punkt 1.1–1.6) 

som händelser eller förhållanden kan hänföras till. En RO kategori-1 ska rapporteras 

till SSM inom 7 dygn. 

 Kategori-2 innebär att mindre allvarliga brister i en barriär eller i djupförsvaret är 

konstaterat samt grundad misstanke om att säkerheten är hotad. Kategori-2 är 

uppdelad i 11 punkter (SSMFS 2008:1 bilaga 1 punkt 2.1–2.11) som händelser eller 

förhållanden kan hänföras till. En RO kategori-2 ska rapporteras till SSM inom 30 

dygn. 

 Kategori-3 innebär tillfälliga brister i djupförsvaret som uppkommer vid 

åtgärdande av händelser eller förhållanden som utan åtgärder skulle kunna leda till 

allvarligare tillstånd, och som är dokumenterade i de säkerhetstekniska 

driftförutsättningarna. En RO kategori-3 behöver endast redovisas i den årsrapport 

som varje år skickas in till SSM. 

 

Klassificeringen beskrivs utförligare i bilaga 1 i form av ett utdrag ur SSMFS 2008:1. 
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3.1.3 Analys av Störningar på elproducerande Kärnkraftverk (ASK) 

 
Utöver kärnkraftverkens egna bedömningar av händelser genomför även SSM bedömningar 

och analyser av alla händelserapporter. Detta sker i en ASK-grupp som utvärderar och 

bedömer att tillståndshavarna har beskrivit händelser på ett tydligt sätt, tagit ställning till 

den säkerhetsmässiga betydelsen av det inträffade och genomfört en analys av orsakerna till 

den uppkomna bristen samt att åtgärderna som har eller är planerade att vidtas verkar 

rimliga. ASK-gruppen klassar dessutom de bakomliggande orsakerna till händelser enligt 

koderna i Bilaga 2. Flera klassningskoder kombineras samman för att få fram hela aspekten 

av en händelse. Utifrån analyserna kan SSM samla erfarenheter och avgöra om det finns 

behov av ytterligare utredningar eller åtgärder. Klassningen ger grund för uppföljningar och 

analys av trender. Ytterligare ett syfte med analyserna är att skapa praxis så att händelser 

bedöms på ett likvärdigt sätt. 

 

ASKEN är namnet på databasen hos SSM, där alla händelserapporter från kärnkraftverken 

registreras. ASKEN innehåller idag över 13000 händelserapporter, från början på 1970-

talet, då Oskarshamn 1 startade, och fram till idag. Varje år tillkommer ca 400 rapporter. 

Detta exemplifieras i figur 3. 

 

ASKEN är idag en webbaserad applikation som är tillgänglig för godkända användare. Den 

samlade informationen i ASKEN utgör ett underlag för flera delar av SSM:s verksamheter 

som t.ex. inspektioner, granskningar och utredningar.   

 

 

 

 
Figur 3. Exempel på antal inrapporterade händelser till ASKEN under vecka 31-03 2011/2012. 
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I Figur 4 visas användargränssnittet för ASKEN. Det finns två sorters sökningar: 

 

 Fritextsökning genom ett sökfält som är alltid tillgängligt överst i ASKEN. I fältet 

kan ett eller flera sökord användas. Sökord som finns i en rubrik på en 

händelserapport eller i en referens ger ett sökresultat. 

 

 Strukturerad sökning via sökformuläret i ASKEN.  

I formuläret finns ett sökfält för varje datafält i databasen. Sökbara fält är bl.a. 

berörd anläggning, tidpunkt och varaktighet för händelsen, berörd komponent och 

system, kategori av händelse samt referenser till föreskrifter (SSMFS 2008:1), STF-

kapitel och ASK-gruppens klassningar. 

 

 

 

 
Figur 4. Användargränssnitt i ASKEN 
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3.2 Kärnkraftverkens driftförutsättningar och rapportering 

3.2.1 STF - Säkerhetstekniska driftförutsättningar 

 

Som tillsynsmyndighet kräver SSM att tillståndshavare utarbetar Säkerhetstekniska 

Driftförutsättningar (STF), som sammanfattar de förutsättningar och begränsningar som 

gäller vid normaldrift av kärnkraftverket. STF är en del av tillståndshavarnas 

säkerhetsredovisning (SAR). En godkänd och granskad STF är ett villkor för att få driva 

anläggningen. 

 

Skulle tvivel om tolkning uppstå, ska STF:s allmänna syfte vara vägledande. Detta innebär 

att anläggningen i alla oklara situationer ska hållas kvar i eller bringas till ett säkert 

tillstånd. Driftklarhetsbegreppet är viktigt i STF. För driftklarhet hos en komponent, eller 

ett system, krävs att alla delar som behövs för dess säkerhetsfunktion är funktionsdugliga. 

 

STF innehåller: 

 Systemregister 

 Allmänt; generella föreskrifter, definitioner och principer för underhåll under drift. 

 Högsta tillåtna gränsvärden, HTG, för belastning på säkerhetsmässiga viktiga 

system, t.ex. reaktortank, kärnbränsle och primärsystem. 

 Villkor och begränsningar för drift hos olika system och komponenter vid olika 

driftlägen och driftvillkor.  Om t.ex. ett systems funktionsberedskap befinns vara 

bristfälligt så anger reglerna vad som ska göras. 

 Provning och inspektioner för komponenter och system. 

 Administriva föreskrifter som bl.a. ger regler för intern säkerhetsgranskning, 

principer för drift och underhållsrutiner samt procedurer för intern och extern 

rapportering vid olika händelser. 

 Villkor och begränsningar under revisionsavställning. 

 

Rapportering av upptäckta brister till SSM regleras av SSMFS 2008:1 och dessa krav är 

överförda till STF. 

 

STF-dokumenten är uppbyggda lite olika på de olika kärnkraftverken. I detta 

examensarbete har i första hand STF för Forsmark 1 studerats, och främst har kapitel 3, 

villkor och begränsningar för drift, och kapitel 5, procedurer för rapportering, legat till 

grund för denna rapport.  
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3.2.2 Händelserapportering till SSM 

 

Händelser eller förhållanden av väsentlig betydelse för säkerheten i ett kärnkraftverk ska 

utan dröjsmål rapporteras till SSM, via fax eller e-post. I STF finns SSM:s krav och regler 

för dessa rapporter och definitioner av händelser för rapportering av RO kategori 1-3.  

 

Rapporten ska: 

 

 Ge en klar bild av händelseförloppet och hur personal har agerat. 

 Beskriva den säkerhetsmässiga betydelsen av händelsen och hur anläggningens 

säkerhetsfunktioner har påverkats. 

 Redovisa bakomliggande orsaker. Felanalyser och vidtagna åtgärder ska säkerställa 

att förutsättningar enligt SAR är uppfyllda. 

 Redovisa åtgärder för att minimera sannolikheten för att felhändelsen upprepas. 

 Kunna användas som underlag för de analyser som internt och externt, löpande och 

på årsbasis, genomförs för att trygga en tillräcklig säkerhetsnivå på kärnkraftverken. 

 

I styrande dokument är det inte önskvärt med alltför detaljerade beskrivningar och 

dessutom kan inte alla situationer förutses. Därför ska STF:s allmänna syfte följas och i 

tveksamma fall ska rapporteringsnivån väljas åt det säkerhetsmässigt konservativa hållet.  
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3.2.3 Rapportuppbyggnad för RO kategori 1-2 

 

Sedan många år finns en mall för RO-rapporter. Mallen har förändrats under åren och 

skiljer sig en del mellan kärnkraftverken. I figur 5 visas första sidan i rapportmallen för 

Forsmark 1. RO-rapporterna vid de svenska kärnkraftverken följer i stort sett följande 

rubriker och innehåll: 

 

 Anläggning, kategori och rapportnummer 

 Titel för händelsen 

 System och komponent med driftklarhetskrav enligt kapitel 3 i STF 

 INES-klassning 

 Hänvisning till STF-kapitel med driftklarhetskrav, som händelsen utgör avsteg mot 

 Bedömd händelse-kategori och punkt enligt kapitel 5 i STF 

 Tidpunkt då händelsen upptäcks 

 Tidpunkt innan händelsen då funktionen senast var bevisat driftklar 

 Reparationstid från händelsens upptäckt till funktionens driftklarhet 

 Tidpunkt då funktionen åter var driftklar 

 Hindertid, den uppskattade tid som funktionen ej varit driftklar 

 Tillåten reparationstid enligt STF 

 Driftläge vid händelsens upptäckt 

 Driftkonsekvenser 

 Konsekvenser för säkerhetsfunktion på systemnivå  

 Konsekvenser för säkerhetsfunktion på anläggningsnivå  

 

I text beskrivs på RO-rapportens följande sidor: 

 

 Händelseförlopp och driftmässig konsekvens 

 Säkerhetsmässig betydelse och INES-bedömning 

 Bakomliggande orsaker och grundorsak 

 Åtgärder 

 Egna lärdomar och erfarenheter av händelsen 
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Figur 5. Exempel på RO-rapport för Forsmark 1. 
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4. Det internationella systemet för händelserapportering, IRS 

 

4.1 Syftet 
 

Sverige och ytterligare 30 länder med kärnkraftverk är anslutna till IRS.[7] Det är avsett 

som en förlängning och ett komplement till medlemsnationernas egna rapportsystem. Målet 

med IRS är att förbättra säkerheten vid kärnkraftverken internationellt genom att förmedla 

säkerhetsrelaterade erfarenheter och lärdomar. Med en ständig återföring av aktuell 

information kan alla medlemmar dra nytta av varandra och undvika att händelser upprepas 

på andra kärnkraftverk. 

 

Med en större erfarenhetsbas som IRS ökar också möjligheten att upptäcka indikatorer, 

händelser som kan verka ha en låg säkerhetsbetydelse, men som förbisedda kan utvecklas 

till en mycket allvarligare händelse. Det är därför viktigt att uppmärksamma relevanta 

händelser och tillbud även på lägre nivå liksom återkommande händelser.  

 

IRS bygger helt på medlemsländernas engagemang och vilja att förmedla sina erfarenheter. 

Det är också medlemmarna som ansvarar för att välja, bedöma och analysera viktiga 

händelser att rapportera till IRS. Sedan dess start har IRS utvecklats från en tjänst för 

informationsutbyte till att innehålla analyser, fördjupade diskussioner, generella studier och 

möten för att förbättra kärnkraftverkens säkerhet. 
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4.2 Arbetssätt 
 

Varje medlemsnation utser en nationell IRS-koordinator som ansvarar för att relevanta 

händelser av internationellt intresse rapporteras till IRS. Koordinatorn verkar oftast inom 

landets tillsynsmyndighet, i Sveriges fall SSM. 

 

IAEA har utarbetat ”Guidelines” som ger en vägledning för vilka händelser som bör 

rapporteras till IRS samt formatet på rapporten. IRS Guidelines uppdaterades senast 2010. 

[8] För rapportskrivningen finns också en ”Manual för IRS-kodning” som beskriver hur en 

händelse ska kategoriseras och kodas i IRS-rapporten. Manualen uppdaterades senast 2011. 

[9] 

 

Inrapporterade händelser analyseras av IRS och ges ut i IRS-rapporter med slutsatser och 

rekommendationer. Sedan 2006 är IRS-rapporterna samlade i den webbaserade databasen 

WBIRS. Det finns nu över 3500 händelserapporter i databasen och det tillkommer ca 100 

per år. Det årliga antalet rapporter illustreras i figur 6.  

 

 
Figur 6. Den årliga volymen inrapporteringar till IRS under åren 1981-2007.[8] 

 

 

Databasen har ett användargränssnitt som gör det lätt att söka händelser för en djupare 

analys. WBIRS är bara tillgängligt för IRS medlemmar. Inom varje medlemsnation kan 

tillgång i olika grader tilldelas organisationer eller aktörer. När en ny rapport lagts in i 

databasen informeras alla registrerade användare via epost. Arbetsgången för IRS 

illustreras i Figur 7. 
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Figur 7. Arbetssätt i rapportsystemet IRS.[10] 
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4.3 Händelserapportering 
 

För att en händelse ska inrapporteras till IRS, bör den ha en säkerhetsmässig betydelse 

enligt något av följande kriterier: 

 

 Händelsen utgör en verklig eller potentiell degradering av kärnkraftverkets 

djupförsvar.  

 Händelsen ger viktiga lärdomar och erfarenheter som kan hjälpa andra 

kärnkraftverk att undvika att händelsen upprepas med potentiellt allvarliga 

konsekvenser. 

 Händelsen liknar en tidigare rapporterad händelse till IRS, men belyser nya viktiga 

lärdomar och erfarenheter.  

 

Det finns fyra typer av rapporter som skickas till IRS: 

 

1. Preliminary  En kortare rapport för händelser som ska förmedlas snabbt.  

2. Main report  Slutlig huvudrapport för händelse. 

3. Follow-Up  Uppföljning av tidigare rapporterad händelse. 

4. Generic Rapport om händelse/-er som pekar på ett generellt problem. 

 

I detta examensarbete har fokus lagts på rapporttyp 2 (huvudrapport) eftersom den typen av 

rapport bäst motsvarar den rapport som ingår i det svenska erfarenhetsåterföringssystemet. 

 

En huvudrapport ska följa ett standardiserat format med följande rubriker: 

 

 Titel och datum för händelsen 

 Uppgifter om anläggningen 

 Sammanfattning av händelsen 

 Kodlista med klassificering av händelsen 

 System- och komponentbeskrivning 

 Beskrivning av händelsen och dess förlopp 

 Konsekvenser  

 Orsak till händelsen (direkt- och grundorsak) 

 Säkerhetsmässig betydelse 

 Åtgärder och lärdomar 
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4.4 Kodning 
 

Det finns ett strukturerat sätt inom IRS att klassificera alla händelser så att det ska gå lätt att 

hitta och förstå vad den inrapporterade händelsen består i. Det är ett hierarkiskt uppbyggt 

system som har delats in i 9 huvudområden. Under varje del finns ytterligare indelningar 

som har sin egen kod. Det totala antalet koder är ca 500.  

Syftet med klassificeringssystemet är att täcka in och specificera de väsentliga 

förhållandena vid en händelse. Genom att använda ett system och kombinera specifika 

koder eller punkter, blir det lätt att söka i databasen och hitta detaljinformation om 

händelser och omständigheter. Med tillräckligt underlag kan dessa koder användas för 

djupare analyser, t.ex. trender inom olika områden. De nio huvudområdena för kodningen 

beskrivs i tabell 1: 

 

IRS rapportdel Beskrivning 

Del 1 Reporting categories Rapportkategorier; identifierar översiktligt vilken sorts 

säkerhetsrelaterad händelse eller omständighet det rör sig om. 

Kategorierna beskriver i vilket grundläggande område 

händelsen ligger och vilka konsekvenser eller erfarenheter 

som följer av detta. Kategorierna ger också en indikation på 

vilka händelser som är relevanta att rapportera till IRS. 

Del 2 Plant status prior to 

the event 

Driftläge innan händelsen; anläggningens status innan 

händelsen ägde rum, oavsett betydelse för händelsen. 

Del 3 Failed/affected 

systems 

Felaktiga eller berörda system. 

 

Del 4 Failed/affected 

components 

Felaktiga eller berörda komponenter. 

 

Del 5 Cause of the event Orsak till händelsen; direkta och bakomliggande orsaker samt 

eventuella bidragande faktorer till händelsen. 

De bakomliggande orsakerna kopplas oftast samman med 

områdena människa, teknik och organisation. 

Del 6 Effects on operation Driftkonsekvenser 

Del 7 Characteristics of 

the event/issue 

Typ av händelse eller omständighet; beskriver händelsen i 

några få ord, vilket ofta återfinns i rapportens titel. 

Identifierar händelsens kännetecken, karaktär eller utlösande 

faktor i förhållande till rapportkategorierna. (Förhållandet 

mellan kodområde 7 och 1 kan jämföras med direkta och 

bakomliggande orsaker).  

Del 8 Nature of failure or 

error 

Typ av tekniska fel eller mänskliga misstag; beskriver typen 

av fysiska och funktionella fel på utrustning eller otillräckligt 

och bristfälligt mänskligt handlande som t.ex. enkelfel, 

multipla beroende/oberoende fel och misstag eller fel med 

gemensam orsak. 

Del 9 Recovery actions Direkta åtgärder; beskriver typ av åtgärder som utfördes efter 

händelsen, i syfte att återfå anläggningen till ett normalt och 

säkert läge, som t.ex. en manuell eller automatisk åtgärd. 
Tabell 1. Beskrivning av kodområden i IRS. 
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5. Kartläggning av skillnader hos rapportsystemen 
 

 

Huvuddelen av examensarbetet har bestått i att kartlägga hur väl RO och IRS-rapporterna 

täcker in samma aspekter på en händelse eller omständighet, dvs. en sorts matchning 

mellan internationell och svensk praxis för händelserapportering. För att visa på eventuella 

skillnader så har samtliga IRS-koder jämförts med hur det svenska systemet fångar upp 

samma aspekt i RO-rapporterna.  

 

Nedan följer en sammanfattning av hur väl RO-rapporterna täcker in de 9 huvuddelarna 

som kodningen i IRS-rapporteringen bygger på enligt avsnitt 4.4. 

 

5.1 Sammanfattande jämförelse mellan RO och IRS-
rapporter 
 

I jämförelsen mellan RO och IRS-rapporteringen har utgångspunkten varit att utröna om 

IRS rapportdelar kan återfinnas i den svenska RO-rapporteringen, och i så fall i vilken 

form. Resultaten sammanfattas i tabell 2, med hänvisning till RO-rapportstrukturen som 

presenteras i avsnitt 3.2.3 och speciellt figur 5. 

 

IRS rapportdel Likheter/skillnader mot svensk RO-rapportering 

Del 1 

Reporting categories 

Rapportkategorierna täcks i stora delar in av SSMFS 2008:1. Den 

punktvisa klassificeringen av brister i barriärer och djupförsvar för 

händelser och förhållanden, enligt Bilaga1, ger kategorisättningen 

för RO-rapporten. RO-blankettens framsida anger händelsekategori 

samt hänvisning till SSMFS 2008:1 och STF-kapitel enligt exempel 

i figur 5. 

Del 2 

Plant status prior to 

the event 

Driftläget innan händelsen täcks in av RO-blankettens framsida där 

olika driftlägen kan markeras enligt figur 5. 

Del 3 

Failed/affected  

systems 

Detta täcks in av att man i RO-rapporten alltid pekar ut felande 

system på RO-blankettens framsida. Oftast anges bara ett system till 

skillnad mot IRS-rapporteringen där alla berörda system anges. 

Del 4 

Failed/affected 

components 

Detta täcks också in som en naturlig del då man i RO-rapporten 

pekar ut felande system och komponent. Oftast anges dock bara en 

komponent till skillnad mot IRS-rapporteringen där alla berörda 

komponenter anges. 

Del 5 

Cause of the event 

När det gäller orsaken till händelsen finns det stora skillnader då 

RO-rapporten inte klassificerar händelsen på ett tydligt sätt. 

Däremot ska en utredning enligt SSMFS 2008:1 ”så långt det är 

möjligt och rimligt… klarlägga en händelses förlopp och orsaker” 

(SSMFS 2008:1 kap 5, 4§). Rapporten ska alltså i den löpande 

texten klarlägga händelsens direkta och bakomliggande orsaker med 

bidragande faktorer. 
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Den strukturerade klassificeringen görs i stället i viss mån av SSM:s 

analysgrupp ASK, som genomför en klassning utifrån vad texten 

förmedlar. Dessa klassningskoder visas i bilaga 2. IRS-klassningen 

är dock mycket mer omfattande och detaljrik. Det bör också noteras 

att i IRS är det författaren som klassar, medan ASK-gruppen är 

mottagare av informationen och alltså inte kan avgöra om relevanta 

områden är eller inte är analyserade och behandlade. 

Del 6 

Effects on operation 

Driftkonsekvensen markeras på RO-blankettens framsida enligt 

exempel i figur 5. Händelseförlopp och driftmässig konsekvens ska 

också beskrivas i löpande text i RO-rapporten. 

 

Del 7 

Characteristics of 

the event/issue 

RO-rapportens rubrik anger översiktligt händelsens kännetecken, 

karaktär eller utlösande faktor. Det finns även en motsvarighet i de 

STF-villkor som RO-rapporten är skriven mot. På RO-blankettens 

framsida anges det STF-kapitel med driftklarhetskrav, som 

händelsen utgör ett avsteg mot och som föranleder en RO-rapport. 

Som en del av händelsens karaktär anges även konsekvenser för 

säkerhetsfunktionen på systemnivå och anläggningsnivå. Detta 

anges på RO-blankettens framsida, enligt figur 5, men skiljer sig 

något mellan anläggningarna. 

Den säkerhetsmässiga konsekvensen ska också beskrivas i löpande 

text i RO-rapporten. 

Del 8 

Nature of failure or 

error 

Typen av tekniska eller mänskliga fel och misstag anges inte på ett 

tydligt sätt i RO-rapporten men ska framgå av den löpande texten. 

En viss klassificering görs av SSM:s analysgrupp ASK, som 

genomför en klassning av MTO-fel och beroendefel utifrån vad 

texten förmedlar. Dessa klassningskoder visas i bilaga 2. Det bör 

också noteras att ASK-gruppen enbart är mottagare av 

informationen och alltså inte kan avgöra om relevanta områden är 

eller inte är analyserade och behandlade. 

Del 9  

Recovery actions 

Beskrivning av hur åtgärderna utfördes för att återställa 

anläggningen efter en händelse tas delvis upp på RO-blankettens 

framsida under Driftkonsekvens, t.ex. manuellt eller automatiskt 

snabbstopp. De kort- och långsiktiga åtgärderna ska också beskrivas 

i den löpande texten i RO-rapporten. 
Tabell 2. Jämförelse mellan av RO och IRS-rapporter. 

 

Som framgår av tabellen så återfinns det mesta av informationen i IRS-systemet även i den 

svenska RO-rapporteringen. De delar där det finns skillnader är främst i del 5 och del 8, där 

IRS-systemet innehåller detaljerad klassificering. Det kompenseras i viss mån av att SSM:s 

ASK-grupp genomför liknande klassificering. Det bör dock även noteras att den svenska 

RO-rapporteringen inte är enhetlig, då olika verk rapporterar på olika sätt.  
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5.2 Analys och diskussion 
 

Det nationella rapporteringssystemet i Sverige täcker i stora stycken in det som den mer 

strukturerade IRS rapporteringen ska täcka in. Men det finns ingen systematik liknande den 

som IRS guidelines och manual ger. Det nationella systemet vilar på praxis som tillämpats 

ända sedan tidigt 1970-tal. Några styrande dokument i verklig mening har dock inte 

identifierats. Det finns därför vissa skillnader mellan hur verken rapporterar sina händelser. 

Dessutom har rapportmallen förändrats under åren och ser olika ut mellan verken. 

 

Det kan också, enligt SSM, finnas skillnader i vad som rapporteras mellan verken. Det som 

styr upp rapporteringen är SSMFS 2008:1 som är en del av strålsäkerhetsmyndighetens 

författningssamling. Denna föreskrift är, som alla SSM:s föreskrifter, mer övergripande 

skriven och är inte på den detaljeringsgrad som IRS guidelines och manual. Det svenska 

systemet lägger ett stort ansvar på verken att bedöma händelser som ska rapporteras. En 

nackdel är att det kan resultera i olika nivå på rapporteringen mellan verken. Fördelen med 

ett uppstyrt och detaljerat system som IRS är att det kan göra bedömningar lättare, men det 

kan också ge händelser som faller ”bort”, då inte alla situationer och händelser kan förutses 

i IRS guidelines och manual. IRS har naturligtvis anpassats för att täcka in alla 

internationellt förekommande kärnkraftverk. 

 

IRS och RO-rapporternas uppbyggnad skiljer sig åt, även om rubriker och innehåll har ett 

liknande syfte. Några skillnader som kan identifieras är följande: 

 

 Den stora skillnaden är den detaljerade klassificeringen av händelser i IRS. RO-

rapporten har inte något motsvarande. En klassificering av de bakomliggande 

orsakerna till händelser görs i stället av SSM:s analysgrupp ASK, som genomför en 

klassning utifrån vad texten i RO-rapporten förmedlar. IRS-klassningen är dock 

mycket mer omfattande och detaljrik. 

  

 Även om det svenska systemet täcker in de flesta delar som IRS definierar, kommer 

informationen från olika delar av rapporterna. RO-rapporternas framsida täcker t.ex. 

in ett flertal av IRS områden. Men där IRS t.ex. kan peka ut flera drabbade system 

innehåller RO-rapporterna oftast, men inte alltid, bara ett system. 

 

 Den svenska rapporteringen är händelsestyrd så till vida att alla RO-rapporter 

bygger på händelser eller störningar som direkt påverkar driftklarheten för 

kärnkraftverket. IRS-rapporterna har ett vidare synsätt med fokus på utbyte av 

information om speciellt viktiga händelser, incidenter eller allmänna 

drifterfarenheter som kan bidra till en god praxis och högre kärnkraftsäkerhet 

internationellt sett. Detta återspeglas också i antalet RO-rapporter per år som är ca 

400 jämfört med ca 100 IRS-rapporter totalt per år. 
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 IRS lägger stor vikt vid de grundläggande orsakerna till en händelse och kopplingen 

mellan områdena människa, teknik och organisation för varje händelse. I 

erfarenhetsåterföring är MTO-aspekter, Human Factors liksom beroendefel viktiga 

att beakta. Det finns inte samma systematik i de svenska RO-rapporterna.  

En klassificering av MTO-fel och beroendefel görs istället av SSM:s analysgrupp 

ASK, utifrån det som RO-rapportens text förmedlar. 

 

 IRS har flera typer av rapporter; preliminär, slutlig, generisk och en uppföljnings-

rapport. I samband med händelser och incidenter är uppföljning och återkoppling av 

utförda åtgärder och egna lärdomar med analys och kontinuerlig trendning viktiga 

delar i erfarenhetsåterföringen. Det finns ingen liknande systematik för detta i det 

svenska rapportsystemet, även om det arbetas med detta på verken och inom t.ex. 

ERFATOM. I det svenska systemet är det istället SSM:s analysgrupp ASK som 

avgör från fall till fall om det finns behov av ytterligare utredningar eller åtgärder. 

Det kan tilläggas att SSM:s föreskrifter ställer krav på sammanfattande rapporter 

från verken, såsom exempelvis årsrapporter. 

 

 

6. Slutsatser och rekommendationer  
 

Svensk praxis täcker till stor del det som ska rapporteras enligt det internationella 

rapportsystemet IRS, men det saknas den systematik för rapportering, som IRS Guidelines 

ger. Sverige har ett mer övergripande regelverk för händelserapporteringen vilket kan ge 

olika nivå på rapporteringen mellan de svenska kärnkraftverken. 

 

Det detaljerade sättet att klassificera händelser enligt IRS gör det lättare att fånga upp 

viktiga händelser på ett enhetligt sätt. Dessa händelser kanske fångas upp delvis eller inte 

alls, olika från verk till verk, i det svenska systemet beroende på det enskilda verkets 

rapportstruktur och individens tolkning av systemet. Det bör dock påpekas i detta 

sammanhang att den svenska RO-rapporteringen genomförs i betydligt större omfattning än 

den internationella IRS-rapporteringen, med omkring 400 RO-rapporter nationellt mot ca 

100 IRS-rapporter internationellt årligen. 

 

En standardiserad mall för RO-rapporter är önskvärt, kanske som en del i ett elektroniskt 

rapportsystem. En bättre strukturerad RO-rapport med kategorisering av händelser kan ge 

SSM ett bättre underlag i sin analys och klassificering av händelser i de svenska 

kärnkraftverken. Det kan också vara värdefullt med en tydligare utvärdering och 

återkoppling av korrigerande åtgärder liknande IRS system med en uppföljnings-rapport.  

 

En slutsats är att en anpassning av det svenska rapportsystemet mot en internationell 

standard kan göra det lättare att kommunicera och bidra till erfarenhetsåterföringen för 

världens kärnkraftverk. 
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7. Förkortningar 
 
ASK:  Analys av Störningar på elproducerande Kärnkraftverk 

ASKEN:  Databashanterare för inrapporterade händelser till SSM 

KSU: Kärnkraftsäkerhet och Utbildning   

IAEA:  International Atomic Energy Agency 

IRS:  International Reporting System for Operating Experience 

NEA: Nuclear Energy Agency  

OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development 

RO:  Rapportervärd Omständighet 

SKI:  Statens Kärnkraftsinspektion 

SAR:  Safety Analys Report (Säkerhetsredovisning) 

SSI:  Statens Strålskyddsinstitut 

SSM:  Strålsäkerhetsmyndigheten 

SSMFS Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter 

SSM K:  Avdelningen Kärnkraftsäkerhet 

SSM KS:  Enheten Systemteknik 

STF:  Säkerhetstekniska driftförutsättningarna 

WBIRS:  Web Based IRS 

 

  



24 

 

8. Referenser 
 

 

[1] UU-kurs 2011 Föreläsare: Anna Stangebye, KSU (Anna.Stangebye@ksu.se) 

 

[2] Kenneth Broman, SSM (kenneth.broman@ssm.se) 

 

[3] http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/ 

Datum 2012-04-12 

 

[4] UU-kurs 2011 Föreläsare: Lars Högberg, f.d. SKI. (lars.hogberg@mbox305.swipnet.se) 

 

[5] http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Lagar-forfattningar/Foreskrifter/ 

Datum 2012-04-12 

 

[6]http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/SSMFS/200

8/ssmfs2008-1.pdf 

Datum 2012-04-12 

 

[7] http://www-ns.iaea.org/reviews/op-safety-reviews.asp?s=7&l=49#irs 

Datum 2012-04-12 

 

[8] http://www-ns.iaea.org/downloads/ni/irs/irs_guidelines2010.pdf 

Datum 2012-04-12 

 

[9] http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/8542/Manual-for-IRS-Coding-Joint-IAEA-

NEA-International-Reporting-System-for-Operating-Experience 

Datum 2012-04-12 

 

[10] http://www-ns.iaea.org/downloads/ni/irs/iaea-nea-irs2008.pdf 

Datum 2012-04-12 

  

mailto:Anna.Stangebye@ksu.se
mailto:kenneth.broman@ssm.se
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/
mailto:lars.hogberg@mbox305.swipnet.se
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Lagar-forfattningar/Foreskrifter/
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/SSMFS/2008/ssmfs2008-1.pdf
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/SSMFS/2008/ssmfs2008-1.pdf
http://www-ns.iaea.org/reviews/op-safety-reviews.asp?s=7&l=49#irs
http://www-ns.iaea.org/downloads/ni/irs/irs_guidelines2010.pdf
http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/8542/Manual-for-IRS-Coding-Joint-IAEA-NEA-International-Reporting-System-for-Operating-Experience
http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/8542/Manual-for-IRS-Coding-Joint-IAEA-NEA-International-Reporting-System-for-Operating-Experience
http://www-ns.iaea.org/downloads/ni/irs/iaea-nea-irs2008.pdf


25 

 

Bilaga 1. SSMFS 2008:1 
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Bilaga 2. SSM:s klassningskoder av händelser [2] 
 
Bakomliggande skadeorsak  Kod  Beskrivning  

Rörbrott  SBR  Spricka, brott e.d. i rör, läckage i vatten/ånga, mm  

Mänskligt felhandlande  BAS  Basläggningsfel/DKV. generellt  

MF  MTO-fel generellt (används när ingen annan MTO-kod passar in)  

MFA  Administrativa fel, instruktionsfel m.m.  

MAÄ  MTO-fel, fel vid genomförande av anläggningsändring  

MFP  MTO-fel, vid prov och test  

MFO  MTO-fel, operatörsfel, Fel utförda i CKR och i stationen  

STF  STF föreskrift följ ej, avsteg gen  

GOS  Grundorsak saknas i RO  

Underhåll  FU  Förebyggande underhåll  

FUI  FU/AU initierat fel  

S5  Åldring, reservdelsproblem, mm  

DV  Drivande gränsvärde, säk. Ventiler mm.  

Miljö  F  Fukt i komponent (vatten eller ånga)  

M0  Okänd typ, brister i komponentens omgivning.  

MY  Extrem miljö, oljespill, storm, orkan, åska, mm  

MYB  Brand -yttre miljöpåverkan, brandtillbud, mm  

MYÖ  Översvämning -yttre miljöpåverkan  

S4  Korrosion, föroreningar, lösa detaljer, mm  

SB4  Biologisk korrosion, -förorening  

Komponentfel  S0  Okänd typ, svaghet hos komponent  

S1  Komponentfel, svaghet i huvudobjekt, reservdel, mm  

S2  Konstruktionsfel, svaghet i design, mm  

S3  Tillverkningsfel  

Elfel  S6  Jordfel generellt, enkla/dubbla/..  

TE  Bortfall av yttre nät 400kV, 130kV  

DE  Fel på dator eller programvara  

Barriärer  B-A  Barriär -Avfallskolli, -typbeskr. -prod, -hant.  

B-B  Barriär -Bränsle & -kapsling  

B-F  Barriär -Avfallsanläggningar, -förråd, -lager  

B-P  Barriär -Primärsystemet  

B-R  Barriär – Reaktorinneslutning  

B-Y  Barriär -Yttre skalet  

Djupförsvar  D-1  Djupförsvar -Förebygga störningar  

D-2  Djupförsvar -Kontrollera och detektera närområdet  

D-3  Djupförsvar -Kontroll av möjliga DBA händelser  

D-4  Djupförsvar -Kontroll över svåra haverier  

D-5  Djupförsvar -Lindra konsekvenser vid utsläpp  

Övrigt  KÖT  Kall övertryckning av RT  

GEN  Generiskt fel, berör flera kärnkrafts anläggningar  

PSA  PSA resultat-e.dyl.  

BS  Backspolning  

T1  Integritet hos RC systemets tryckbarriär påverkas  

FSA  FSAR kriterier berörs, etc  

Beroendefel  CCF  Common Cause Failures (Fel med gemensam orsak)  

CMF  Common Mode Failure (Tillverkningsfel, återkommande felorsaker) 

CCI  Common Cause Initiator (En speciell typ an inledande händelse – IE)  

 


