Ny rapport: Regelverk för små
reaktorer
Små reaktorer är något som nämns allt mer, både inom kärnkraftsbranschen och i
den allmänna diskussionen. På senare tid har en lång rad små reaktorer
utvecklats som ofta inte alls liknar de reaktorer vi är vana vid. De svenska
regelverken är utvecklade för de reaktorer vi har i dag och behöver anpassas för
att vi ska kunna dra nytta av den nya tekniken, där reaktorer kan se väldigt olika
ut. Analysgruppens nya rapport beskriver hur regelverket för reaktorsäkerhet är
uppbyggt och diskuterar hur det skulle behöva anpassas för att också kunna
hantera små reaktorer.
Rapporten kan läsas på denna länk eller laddas ned som pdf (0,3 MB).

Ny rapport: Comments on ”Before
the Flood”
Denna rapport kommenterar och fördjupar några påståenden av Johan Rockström
i dokumentärfilmen ”Before the Flood” som hade premiär i slutet på oktober,
samt bemöter diverse påståenden om kärnkraft som ges på filmens hemsida.
Länk till rapporten.

Ny rapport: Kostnaden för nya

reaktorer
Det sägs ofta i debatten att kostnaden för nya kärnkraftsreaktorer är hög och att
projekttiderna är långa. Denna rapport, skriven av Tomas Öhlin (medlem av
Analysgruppen och expert på reaktorsäkerhet och anläggningsteknik vid
Westinghous), tar avstamp i reaktorn Oskarshamn 3 som byggdes på fem år för
en kostnad motsvarande omkring 47 miljarder kronor. Vilka faktorer råder idag
som påverkar byggtid och kostnader, och är det idag möjligt att bygga en ny
reaktor i Sverige med liknande villkor? Rapporten kan läsas på denna länk eller
laddas ned som pdf (0,3 MB).

English translation of the Swedish
energy policy agreement
On Friday 10 June 2016 five political parties agreed on a long term energy policy.
The agreement can be read in Swedish at the Swedish Government web site
(here) but there is no English translation available. Therefore the Swedish
Nuclear Society (Sveriges Kärntekniska Sällskap, SKS) and Analysgruppen has
made a translation, which is available here.

Artikel i Second Opinion om gamla
reaktorer
I Second Opinion finns idag en artikel med rubriken ”Svensk kärnkraft bättre än
någonsin” som handlar om Analysgruppens rapport ”Vad menas med gamla
reaktorer?”. Länkarna leder till artikeln och rapporten.

Ny rapport: Vad menas med gamla
reaktorer?
I kärnkraftsdebatten påstås ibland att landets kärnkraft är gammal och föråldrad.
I en ny rapport med titeln ”Vad menas med gamla reaktorer?” redovisas de
svenska och finska reaktorernas ålder, vilka större åtgärder som vidtagits sedan
driftstarten och deras tekniska status i april 2016. Sedan diskuteras kortfattat
kostnaderna för olika investeringar följt av en lista med beskrivningar av
reaktorernas olika komponenter. Rapporten kan läsas på denna länk eller hämtas
ned som pdf (0,7 MB).

Ny rapport: Myndighetskontroll av
kärnkraftverk
Analysgruppens ger ut en rapport, skriven av Tomas Öhlin vid Westinghouse och
medlem av Analysgruppen, behandlar regelverket som styr myndigheternas
kontroll av kärnkraften. Rapporten kan läsas på denna länk och även hämtas ned
som pdf.

