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Sammanfattning

Sedan år 1992 bedriver SKI, på regeringens uppdrag, samarbete med länder i det forna
Sovjetunionen för att stärka deras möjligheter till effektiva insatser för att förhindra vidare
spridning av kärnvapen, bl a genom bättre kontroll för att förhindra spridning av nukleärt
material och viss utrustning och teknologi från kärntekniska anläggningar av olika slag,
inklusive atomdrivna ubåtar och isbrytare. Till grund för insatserna ligger normalt avtal
mellan Sverige och respektive mottagarland alternativt mellan SKI och den myndighet som
kontrollerar kärnteknisk verksamhet i mottagarlandet. Hitintills har regeringen beviljat
35,6 miljoner kronor för sådant stöd. I denna rapport redovisas det arbete som bedrivits med
de senast beviljade medlen, cirka 11,6 miljoner kronor.

Samarbetet avser såväl grundläggande insatser på lagstiftningsområdet och stärkande av cen-
trala och regionala myndigheter (både organisations-, kompetens- och utrusmingsmässigt)
som stöd direkt till berörda anläggningar. Stödet till myndigheter och anläggningar ges i form
av organisationsöversyn, kompetensutveckling samt leverans eller uppgradering av kontroll-
system och annan nödvändig utrustning. I förstudier beskrivs läget och föreslås lämpliga åt-
gärder. Dessa fullföljs därefter genom projekt som planeras och genomförs i nära samarbete
med mottagaren. Arbetet bedrivs i många fall multilateralt, med IAEA och Japan som aktiva
medfinansiärer. Samarbete sker också med andra länder, t ex USA, och med organisationer,
t ex IAEA och EU-organ. Även svensk kraftindustri bidrar på ett mycket förtjänstfullt sätt
med såväl tjänster som tillgång till och användning av de kärntekniska anläggningarna för
utbildnings- och träningsändamål. En väsentlig del av denna medverkan sker utan kostnad för
projektet. Vid stödjande insatser tillämpar SKI "paketprincipen", d v s projekten omfattar så-
väl systemlösning, hård- och mjukvara, utbildning och träning som underhåll under en treårs-
period. Kvalitetsrevisioner för utvärdering av effekten av lämnat stöd har hitintills genomförts
i Ukraina och Kazakhstan.

I denna rapport redovisas det arbete som SKI bedriver med medel anvisade i regerings-
besluten 14 (U 11) daterat 1996-06-19 och 11:41 o m 10 daterade 1997-03-06.1 rapporten pre-
senteras bakgrunden för de olika projekten, deras status samt planerat fortsatt arbete. I några
fall noteras att det fortsatta arbetet kommer att kräva ytterligare medel; SKI avser att i dessa
fall återkomma med en kompletterande hemställan i samband med att SKI lämnar sitt nästa
projektförslag med begäran om ytterligare medel. Redan nu kan konstateras att arbetet i Ryss-
land enligt det s k Sigtunaprotokollet kommer att kräva utökade resurser.

Av de i denna rapport redovisade 33 projekten har 11 avslutats, 14 pågår och 7 befinner sig i
startfasen. Ett projekt har ännu inte påbörjats (ryska myndigheters godkännande inväntas).

Överlag bedöms mottagandet av projekten vara mycket positivt. Mottagarorganisationerna
inser vikten av att införa lagar, förordningar och kontrollrutiner av modernt västerländskt snitt
och att arbeta med modern, datoriserad utrustning. Med vissa undantag har arbetet bedrivits i
enlighet med uppgjorda planer, både vad avser tid och ekonomi. Viss utjämning av medel
sker mellan enskilda projekt inom ramen för varje regeringsbeslut. Resultatet av samarbetet
har redan lett till en klar förbättring av insatserna i mottagarländerna mot icke önskad sprid-
ning av nukleärt material, uran och plutonium, samt av vapenstrategisk utrustning och tekno-
logi. Sveriges satsning har enligt SKIs bedömning varit både meningsfull och kostnadseffek-
tiv och bör fortsättas i minst oförändrad omfattning ytterligare några år. Detta har också i
olika sammanhang styrkts av mottagarländerna. SKIs insatser ska dock ses som en hjälp till
självhjälp. I några fall har mottagarorganisationen redan tagit över. I de flesta fall kommer



SKIs närvaro att behövas ännu någon tid för att säkerställa att fullt utbyte/varaktighet erhålls
av gjorda investeringar. Även sedan det direkta stödet försvunnit, bedömer SKI det som
värdefullt att kvarstå som diskussionspartner och konsult åt berörda organisationer i fram-
tiden, då dock på mera jämställd basis.



Inledning

Som ett led i SKIs och Sveriges ickespridningsinsatser ( d v s insatser mot spridning av kärn-
vapenmaterial) i Östeuropa har SKI ansökt om medel från regeringen för samarbete med län-
der i det forna Sovjetunionen. För denna lägesrapport gäller följande regeringsbeslut och
beviljningar:

* Regeringsbeslut 14 (U 11) daterat 1996-06-19 avseende 3 500 000 kronor
för stöd till insatser för nukleär ickespridningskontroll i Ryssland

Medel från Norge: kkr 1900
Förbrukat: kkr 3 714

* Regeringsbeslut daterade 1997-03 -06 avseende totalt 8 119 klo-
Medel för Vitryssland från Japan: kkr 1 036
Medel för Ukraina från Japan: kkr 20 228 (enligt kontrakt USD 2,627 milj;

antagen medelkurs 7,70)

Proj
nr

11:4

H:5
11:6
H:7
11:8
11:9
11:10

Beslut nr

UD97/407/EC

UD97/398/EC
UD97/399/EC
UD97/400/EC
UD97/401/EC
UD97/402/EC
UD97/403/EC

Anslag
(kkr)

495

1 185
609
772
655

3 018
1385

Förbrukat
(kkr)

494

493
186
756

1424
3 167
1 199

Land

Central- och Östeuropa,
Vitryssland, Ukraina
samt Kazakhstan
Ryssland
Lettland
Litauen
Vitryssland
Ukraina
Kazakhstan

Denna lägesrapport fokuserar på uppnådda resultat och återstående arbetsuppgifter. En del
projekt är redan genomförda. Andra pågår - de flesta löper på flera års sikt - och för dem
redovisas uppnådda delmål. Ett fåtal projekt har ännu inte startats; orsakerna till detta redo-
visas då.

För varje projekt ges en kort bakgrund, projektstatus samt planerat fortsatt arbete.

En del projekt genomförs i samarbete med eller med delfinansiering av andra länder eller
internationella organisationer. Detta redovisas projektvis i förekommande fall. Klart är att
vissa av projekten inte skulle kunna genomföras utan det stora externa stöd som SKIs
verksamhet fått. Bland dessa länder och organisationer märks Norge, Japan, USA, IAEA,
EU/ISPRA och EU/TACIS. Slutligen kan nämnas att svenska kärntekniska anläggningar
lämnar ett omfattande och viktigt stöd till SKIs arbete.

Senast gjorda skriftliga redovisning finns i SKI-rapport 95:22 från juni 1995 med titeln
Nukleär icke-spridningskontroll i Österled.

Med ett undantag redovisas alla projekt ländervis. Undantaget är lagstiftningsprojekten, som
redovisas tillsammans, oberoende av mottagarland, på grund av den grundläggande och över-



gripande karaktären hos dessa projekt. Basen för alla nationella insatser vad gäller nukleär
ickespridning är en lagstiftning som utpekar en myndighet, utrustar den med befogenheter för
licensiering och tillsyn samt ger straffsanktioner i händelse av brott mot lagar och föreskrifter.
Denna lagstiftning är i princip densamma för alla de berörda länderna. Tillämpningsprojekten
vad gäller utrustning, utbildning o dyl uppvisar betydligt större nationella variationer och
redovisas därför ländervis.

Det s k Sida-projektet (UDs regleringsbrev U 11 daterat 1995-06-15 till Sida avseende an-
slaget G 1.5) omfattade begränsade insatser i Azerbadjan, Armenien, Georgien, Moldavien
samt - i mindre omfattning - Kazakhstan. Visst inledande arbete har utförts inom denna
beviljning. Fortsatta insatser i dessa länder har inkluderats i SKIs "Hemställan om medel för
nukleärt icke spridningsstöd till vissa stater inom OSS", dnr 1.601/970447, daterad
1997-04-17.

Som ett led i samarbetet mellan SKI och berörd(a) part(er) i öst tecknas avtal (Protocol) om
innehåll, tidsplaner, utförande organisation m m efter överläggningar mellan parterna. Andra
länder än Ryssland och Sverige kan därvid vara representerade. Ett exempel på ett sådant
avtal ges i det s k Sigtunaprotokollet. Det finns ett motsvarande avtal med Lettland. För den
internationella juristgruppen (ILG) finns också ett avtal med Terms of Reference.



Lagstiftning

GEM-A.2 Lagstiftningssamordning

1.601/970608 Kontrakt med IAEA
1.605/971396 Lars Wredberg - uppdrag ELG
1.605/980497 Samordning ILG

Bakgrund

För lagstiftningsinsatserna har SKI initierat en grupp som numera består av experter från
Australien, Norge, Finland och Sverige. Det är Sverige som svarar för ordförandeskapet.
Gruppen kallas The International Group of Legal Experts (ILG). Varje land svarar för sina
egna kostnader i arbetet inom ILG. Man arbetar med lagstiftning inom områden som stöder
nukleära ickespridningsaktiviteter, inklusive:
* Grundläggande kärntekniklagstiftning
* Fysiskt skydd
* Export/importkontroll
* Licensiering av kärnteknisk verksamhet
* Illicit Trafficking

För dess sekretariat svarade IAEA och Sverige gemensamt till 1997-07-01. Gruppens arbete,
som varit framgångsrikt och är högt uppskattat, är av avgörande betydelse för att skapa det
nödvändiga legala ramverket utan vilket övriga insatser inte kan genomföras med tillräcklig
kraft. Insatserna görs i alla länder som berörs av samarbetet med SKI, och avser initialt utvär-
dering av förslag till baslagstiftning på det kärntekniska området, baserat på principen att all
kärnteknisk verksamhet ska vara föremål för statlig kontroll och där all verksamhet licensieras
och kontrolleras av behörig myndighet. Detta ska ske enligt västerländsk praxis och med hän-
syn till internationella överenskommelser.

ILG bidrar inte bara med formulering och utvärdering av lagstiftningstext. Gruppens uppgift
är av paketkaraktär och inkluderar förutom rent lagstiftningsarbete också konsekvenserna av
lagstiftningen för de grupper som lagarna berör, samt utbildning av departement och parla-
ment, och särskilt de kommittéer inom parlamenten som hanterar lagstiftningsfrågor. Vidare
ingår i ILGs uppgifter att analysera det nuvarande systemet för att kartlägga behovet av nor-
mativa kompletteringar samt prioritering av dessa behov.

Status: Pågår

För att säkerställa största möjliga samordning av insatser som är gemensamma för lagstift-
ningsstödet till mottagarländerna har ett projekt inrättats som svarar för stödet från den inter-
nationellajuristgruppen, bl a löpande samverkan med mottagarländerna, framtagning av
underlag och arbetsmaterial, framställning av rapporter och medverkan i sammanträden.
Funktionen fullgörs av en svensk i egenskap av ILGs tekniske sekreterare. Till mitten av 1996
hade SKI ett avtal med Safeguards-avdelningen på IAEA om gemensamt utnyttjande och
bekostande av funktionen. Efter önskemål från IAEA träffades ett avtal mellan SKI och av-
delningen för Technical Cooperation, TC, på IAEA, vilket innebar att personen var anställd
vid IAEA-TC med cirka 50% tjänstgöring åt gruppen. Med anledning av att IAEA senare



beslöt sig för att inte förlänga anställningskontraktet för ILGs tekniske sekreterare har SKI
valt att teckna separat avtal angående fortsatta insatser av denne för ILGs räkning.

Fortsatt arbete

Det är av stor betydelse att ELG har tillgång till det stöd som ges av den tekniske sekreteraren.
Därför är det viktigt att säkerställa att den funktionen finns kvar för att därigenom trygga
effektiviteten i ILGs arbete.

Arbetet i Kaukasusområdet och Moldavien beräknas komma att kunna fortsätta enligt planer-
na i SKIs hemställan till regeringen med dnr 1.601/970497, daterad 1997-04-17.1 Ryssland,
Lettland, Litauen, Vitryssland och Kazakhstan redovisas exempel på fortsatta önskvärda in-
satser i Sigtuna- och Lettlandsprotokollen; SKI kommer att göra en framställan till regeringen
om ytterligare medel för att kunna utföra bl a dessa uppgifter.

Arbete pågår tillsammans med Norge på ett gemensamt seminarium i Oslo för representanter
för samtliga de länder som ILG arbetar med. Seminariet planeras till hösten 1998. SKI åter-
kommer också i detta ärende med begäran om medel.

Ryssland

I Lagstiftning och foreskrifter

Skydd mot att strategiskt kärnämne hamnar i orätta händer bygger på att flera skyddsfaktorer
samverkar. Lagstiftning och samhällets infrastruktur utgör grunden. Målet för denna projekt-
grupp är att Ryssland får oberoende assistans med att utforma sitt legala system på ett sätt
som kan fungera i ett demokratiskt, öppet samhälle med lagar, förordningar och myndighets-
föreskrifter.

1.1 Seminarium om nukleär lagstiftning

1.652/971650 Lagstiftningsstöd till GAN, Moskva

Bakgrund

Projektet innebär anordnande av ett juristseminarium under tre dagar i Moskva, för att i en
öppen miljö diskutera det ryska legala systemet och jämföra med lagstiftning av västerländsk
modell. Frågor som rör hur internationella överenskommelser, fördrag och avtal inlemmas i
den nationella lagstiftningen är centrala. Seminariet ska vara utgångspunkt för fortsatt sam-
arbete inom lagstiftningsområdet, särskilt med tonvikt på nukleär ickespridningskontroll.

Status: Pågår

Ett samordningsmöte mellan SKI och GAN hölls i januari 1998.



Fortsatt arbete

Förberedelserna för seminariet fortskrider enligt plan och styrs av Sigtunaprotokollet. Nästa
avstämning är bestämd till april 1998.

Vitryssland

VITR-A.1.5 Lagstiftning för Vitryssland

1.682/970856 Lagstiftning för Vitryssland

Bakgrund

Uppgiften är att som ordförande i ILG leda och driva arbetet med att bistå samarbetsländema
att snarast få till stånd lagar och förordningar som, inom de kärntekniska områdena, är nöd-
vändiga att reglera för att kunna vidta de kontrollåtgärder som krävs för att förhindra vidare
spridning av kärnvapen. Arbetet, som utförs med direkt medverkan av respektive lands an-
svariga för utarbetande av sådana lagförslag, är inriktat på att analysera sådana förslag och bi-
stå med råd och anvisningar som kan leda till att de antas och implementeras. Arbetet inriktas
också på information till bl a parlament och berörda kommittéer för att underlätta besluts-
processen.

Status: Pågår

En avsiktsdeklaration undertecknades i mars 1996 med Committee for Supervision of
Industrial and Nuclear Safety.

Fortsatt arbete

Analysarbetet pågår men med hänsyn till den nuvarande instabiliteten i landet har vissa
fortsatta stödinsatser senarelagts.

Ukraina

UKR-A.1.2 Lagstiftning

1.662/970339 Lagstiftning för Ukraina

Bakgrund

Uppgiften är att som ordförande i ILG leda och driva arbetet med att bistå samarbetsländema
att snarast få till stånd lagar och förordningar som, inom de kärntekniska områdena, är nöd-



vändiga att reglera för att kunna vidta de kontrollåtgärder som krävs för att förhindra vidare
spridning av kärnvapen. Arbetet, som utförs med direkt medverkan av respektive lands an-
svariga för utarbetande av sådana lagförslag, är inriktat på att analysera sådana förslag och
bistå med råd och anvisningar som kan leda till att de antas och implementeras. Arbetet in-
riktas också på information till bl a parlament och berörda kommittéer för att underlätta
beslutsprocessen.

Status: Pågår

Ett första samarbetsprogram tecknades med Ministry of Environmental Protection i januari
1996. Det reviderades i maj 1996. Programmet pågår och uppdateras vid varje arbetsmöte -
det senaste hölls i Kiev i oktober 1997. En kärntekniklag, tillkommen med stöd av ILG, är i
kraft sedan början av 1996. Arbete pågår med ELG-stöd avseende lagar om fysiskt skydd,
export/importkontroll, licensiering och strålskydd.

Fortsatt arbete

Det är angeläget att fortsätta stödverksamheten för att kunna fullfölja det planerade lagstift-
ningsprogrammet. SKI avser att inkomma med begäran om medel för sådant fortsatt arbete.

Kazakhstan

KAZ-A.1.1 Lagstiftning

1.622/9705 5 8 Lagstiftning för Kazakhstan

Bakgrund

Uppgiften är att som ordförande i ILG leda och driva arbetet med att bistå samarbetsländerna
att snarast få till stånd lagar och förordningar som, inom de kärntekniska områdena, är nöd-
vändiga att reglera för att kunna vidta de kontrollåtgärder som krävs för att förhindra vidare
spridning av kärnvapen. Arbetet, som utförs med direkt medverkan av respektive lands an-
svariga för utarbetande av sådana lagförslag, är inriktat på att analysera sådana förslag och bi-
stå med råd och anvisningar som kan leda till att de antas och implementeras. Arbetet inriktas
också på information till bl a parlament och berörda kommittéer för att underlätta besluts-
processen.

Status: Pågår

Ett samarbetsprogram med Kazakhstans Atomic Energy Agency fastställdes sommaren 1996
och bekräftades vid ett möte i november 1997. En kärntekniklag har skrivits med svenskt stöd
och antogs våren 1997. Ett utkast till fysiskt skydd har utarbetats med hjälp av ILG-material.
Arbete med lagar om export/importkontroll, licensiering, strålskydd och hantering av radio-
aktivt avfall pågår i samarbete med ILG.

10



Fortsatt arbete

Det är angeläget att fortsätta stödverksamheten för att kunna fullfölja det planerade lagstift-
ningsprogrammet. SKI avser att inkomma med begäran om medel för sådant fortsatt arbete.

Lettland

LET-A. 1.4 Lagstiftning

1.632/970559 Lagstiftningsarbete i Lettland

Bakgrund

Uppgiften är att som ordförande i ILG leda och driva arbetet med att bistå samarbetsländema
att snarast få till stånd lagar och förordningar som, inom de kärntekniska områdena, är nöd-
vändiga att reglera för att kunna vidta de kontrollåtgärder som krävs för att förhindra vidare
spridning av kärnvapen. Arbetet, som utförs med direkt medverkan av respektive lands an-
svariga för utarbetande av sådana lagförslag, är inriktat på att analysera sådana förslag och bi-
stå med råd och anvisningar som kan leda till att de antas och implementeras. Arbetet inriktas
också på information till bl a parlament och berörda kommittéer för att underlätta besluts-
processen.

Status: Pågår

Ett samarbetsavtal tecknades med Lettlands Ministry of Environmental Protection and
Regional Development i november 1995. Samarbetet konfirmerades i december 1997.

Fortsatt arbete

Initialt har stödinsatserna varit inriktade på att kartlägga och analysera de rådande förhållan-
dena i Lettland. I det fortsatta lagstiftningsarbetet där kommer samarbetet i första hand att in-
riktas på utveckling av lagar och förordningar samt avtalet av den 5 december 1997 mellan
Sverige och Lettland om Illicit Trafficking. SKI avser att återkomma med förslag till ett åt-
gärdsprogram för Lettland enligt denna överenskommelse.

11



Litauen

LIT-A.1.3 Lagstiftning

1.642/970855 Lagstiftning för Litauen

Bakgrund

Uppgiften är att som ordförande i ILG leda och driva arbetet med att bistå samarbetsländerna
att snarast få till stånd lagar och förordningar som, inom de kärntekniska områdena, är nöd-
vändiga att reglera för att kunna vidta de kontrollåtgärder som krävs för att förhindra vidare
spridning av kärnvapen. Arbetet, som utförs med direkt medverkan av respektive lands an-
svariga för utarbetande av sådana lagförslag, är inriktat på att analysera sådana förslag och bi-
stå med råd och anvisningar som kan leda till att de antas och implementeras. Arbetet inriktas
också på information till bl a parlament och berörda kommittéer för att underlätta besluts-
processen.

Status: Pågår

Ett samarbetsavtal tecknades med Energiministeriet och tillsynsmyndigheten VATESI i
oktober 1996.

Fortsatt arbete

Det fortsatta arbetet ska inriktas på att säkerställa att komparbilitet föreligger mellan tidigare
utfört arbete och det som tillhör den senare generationen.

Övriga länder

Bakgrund

Sverige svarar för ordförandeposten i ILG. Uppgiften som ordförande i ILG består främst av
att leda och driva arbetet med att bistå samarbetsländerna att snarast få till stånd lagar och
förordningar som, inom de kärntekniska områdena, är nödvändiga att reglera för att kunna
vidta de kontrollåtgärder som krävs för att förhindra vidare spridning av kärnvapen. Arbetet,
som utförs med direkt medverkan av respektive lands ansvariga för utarbetande av sådana
lagförslag, är inriktat på att analysera sådana förslag och bistå med råd och anvisningar som
kan leda till att de antas och implementeras. Arbetet inriktas också på information till bl a
parlament och berörda kommittéer för att underlätta beslutsprocessen.
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Status: Pågår

Ett samarbetsavtal med Nuclear Regulatory Authority i Armenien tecknades i november
1997. Avtalet konfirmerades vid ett möte i december samma år. ILG har stött arbetet med den
kärntekniklag som sedan antogs i december 1997. Stöd ges även i annat lagstiftningsarbete.

Ett samarbetsavtal med en parlamentskommitté i Georgien skrevs i maj 1996 och konfir-
merades i december samma år. En kärntekniklag läggs fram för parlamentet våren 1998. Den
har utarbetats med ILG-stöd. ELG medverkar även i arbetet med ett antal andra lagar.

Ett samarbetsavtal med National Radiation Protection Committee i Moldavien tecknades i juli
1996. Avtalet omfattar arbete med lagar om strålskydd och transporter av radioaktivt material
samt råd beträffande kärntekniklagstiftning och organisation av myndigheter.

Kontakt har etablerats med Azerbadjan, Kirgistan och Uzbekistan, men några samarbetsavtal
har ännu ej träffats.

Fortsatt arbete

Arbetet avses, beroende på medelstillgång, fortsätta i enlighet med träffade överenskommel-
ser. Se SKIs hemställan med dnr 1.601/970447, daterad 1997-04-17, för mer detaljer.

Ryssland

De ryska projekten har tillkommit i två etapper som en följd av regeringsbeslut 14, U 11,
1996-06-19 avseende 3,5 miljoner kronor och regeringsbeslut 11:5, UD97/398/EC,
1997-03-06 avseende 1,185 miljoner kronor. Alla projekt redovisas nedan med samma
numrering som i motsvarande regeringsbeslut.

Sedan den 2 december 1997 finns det en regeringsöverenskommelse mellan Ryssland och
Sverige angående kärntekniskt samarbete. SKI har av tradition valt att samarbeta med Ryska
Federationens etablerade kärnsäkerhetsmyndighet, Gozatomnadzor (GAN). Myndigheten har
sitt huvudkontor (GAN/HQ) i Moskva, och arbetar med åtta regionala distrikt. Av dessa har
SKI huvudsakligen samarbetat med det nordvästra distriktet, GAN NED (North European
District), med säte i S:t Petersburg.

En annan viktig samarbetspartner för SKI i Ryssland är Ministeriet för atomenergifrågor,
MINATOM, som traditionellt kontrollerar huvuddelen av de kärntekniska anläggningarna och
fungerar som innehavare/användare av sådana anläggningar.

En tredje samarbetspart för SKI är Försvarsministeriet, som har motsvarande roll som
MIN ATOM på den militära sidan.

I februari 1998 tecknades ett samarbetsavtal mellan GAN, Strålevernet och SKI. Detta s k
Sigtunaprotokoll utgör underlaget för nytillkommande projekt som överenskommits för
åtgärder mellan Ryssland, Sverige och i vissa fall Norge, och varav flera är föranledda av de
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nu redovisade projekten. Projektförslag kommer att under våren 1998 inges till regeringen
med begäran om medel.

II Insatser i Murmansk

II.l Kärnämneskontroll hos "Shipping Company"

1.653/961612 System för kärnämneskontroll till Murmansk Shipping Company

Bakgrund

"Shipping Company" i Murmansk har i uppdrag att driva och underhålla atomdrivna isbryt-
are. Detta har lett till att såväl bestrålat (använt) som obestrålat (färskt) kärnbränsle för ryska
isbrytarflottan finns lagrat i Murmansk under ej godtagbara former. Även bestrålat bränsle är
strategiskt intressant med sitt innehåll av höganrikat uran. Efter upparbetning skulle materialet
utgöra mycket bra utgångsmaterial för kärnladdningar. Insatserna i Murmansk syftar till att
förhindra/försvåra att bränsle från atomisbrytarflottan används illegalt.

Status: Pågår

En förstudie genomfördes, under vilken anläggningen besöktes och förutsättningarna för att
utveckla ett kärnämneskontrollsystem studerades. Problemet strukturerades och en arbetsplan
utarbetades för utvecklingen av ett bokföringssystem.

Utvecklingen av systemet påbörjades våren 1997. En första version levererades till Murmansk
Shipping Company i september. Vid detta besök gjordes en genomgång av programvaran, och
kommentarer erhölls från anläggningens representanter. Ett sista avstämningsmöte med
Murmansk Shipping Company och berörda myndigheter hölls i första veckan i februari.

Slutversionen av programvaran levererades under sista veckan i februari 1998. Vid slutleve-
ransen av datorsystemet gavs anläggningens personal utbildning i användningen av systemet,
och en översiktlig genomgång gjordes av grunderna inom safeguards.

Fortsatt arbete

Ursprungsprojektet är avslutat men kommer att få en viss uppföljning för att åtagandena i
Sigtunaprotokollet ska kunna fullgöras. Härvid ska projektet följas upp med avseende på
kompletterande utbildning och på behovet av skriftlig dokumentation. Det är angeläget att
fortsätta stödverksamheten för att kunna fullfölja det planerade lagstiftningsprogrammet. SKI
avser att inkomma med begäran om medel för sådant fortsatt arbete. Vidare kan programvaran
behöva justeras för att få överensstämmelse med ev nya myndighetskrav på redovisning av
kärnämne när myndigheten, GAN, utfärdar sina föreskrifter om redovisning av kärnämnet till
myndigheten. Arbetet beräknas kunna genomföras under 1998.
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II.2 Fysiskt skydd för kärnbränsle i Murmansk

1.654/961427 Fysiskt skydd vid Murmansk Shipping Company

Bakgrund

Projektet avser att höja säkerhetsskyddet för både bestrålat och obestrålat kärnbränsle i
Murmansk. Projektet omfattar analys av befintligt system för fysiskt skydd, inklusive
förvaringsfbrhållanden, tillträde, administrativa rutiner och tekniska hjälpmedel, samt
åtgärdsrutiner inklusive nödvändiga kommunikationsmedel. Vidare ingår utformning av
förslag till förstärkt fysiskt skydd med administrativa rutiner och tekniska kontrollanord-
ningar, och utbildning av personalen.

Status: Pågår

Projektet omfattar de ryska atomisbrytarna samt de fartyg som används som lagringsutrymme
för använt kärnbränsle från dessa isbrytare.

En förstudie 1997 har resulterat i ett förslag till fysiskt skydd för samtliga isbrytare plus för-
varingsfartyget Lotta. Utformningen av det fysiska skyddet har efter hand justerats och kon-
kretiserats för att erhålla en så noggrann kostnadsbild som möjligt. Den svåra arktiska marina
miljön som utrustningen kommer att användas i medför krav på arbete och materiel av mycket
hög kvalitet.

SKI och GAN enade sig vid ett möte i Moskva i januari 1998 om att vara nöjda med förslag
till projektets utveckling. Vid en avstämning mellan SKI, norska Strålevernet, Murmansk
Shipping Company och berörda ryska myndigheter första veckan i februari 1998 drogs rikt-
linjerna upp för det fortsatta arbetet.

Fortsatt arbete

Ansökan om godkännande av det utarbetade förslaget till förstärkning av det fysiska skyddet
har lämnats till GAN, som givit sitt godkännande. Detaljplaneringen har påbörjats vad avser
bränsleförrådsfartyget Lotta plus en av de tre atomisbrytarmodellerna. Avtal har träffats med
ett företag i Murmansk som har erfarenhet från konstruktion av atomisbrytare avseende med-
verkan i detta planeringsarbete. De återstående två modellerna detaljplaneras när man fått
erfarenhet av den första modellen. Installationsarbetet på Lotta avses påbörjas under våren
och ska i allt väsentligt vara avslutat under 1998 medan för första isbrytarmodellen detta
arbete antas något längre tid i anspråk. Ombyggnadsarbetet måste anpassas till den tidpunkt
då fartygen ligger i hamn. I Sigtunaprotokollet ges riktlinjer för det kommande arbetet.
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III Kärnämneskontroll, allmänt

Staters registringssystem för kontroll av kärnämne i användning, förråd eller under transport,
med tillhörande innehavs- och transaktionsrapportering till det internationella kontrollorganet,
IAEA, i Wien, utgör grunden för alla internationella regimer för nukleär ickespridnings-
kontroll. Redovisningssystemen, i den mån de finns på ryska anläggningar, uppfyller inte de
krav om kontroll som ställs internationellt.

III.l Kärnämneskontroll på anläggningar

Bakgrund

Analys av befintligt system för kärnämneskontroll på två anläggningar i S:t Petersburg-
området: Leningradreaktorn (Sosnovy Bor) och en forskningsanläggning. Avsikten är att
bedöma förutsättningarna för ett effektivt system för kärnämneskontroll. Ett förslag till för-
bättrat internsystem ska utarbetas, inklusive interna rutiner, tekniska kontrollsystem och
datorprogram för intern kontroll vilka anpassas till de krav om rapportering som utfärdas av
GAN i S:t Petersburg. Utbildning relaterad till dessa insatser ska genomföras.

Status: I planläggningsfasen

Diskussioner med GAN har inletts, och ytterligare ett möte genomfördes i februari för att se
vilket stöd som kan ges, och hur det ska genomföras. Därvid överenskoms att projektet inte
bör påbörjas förrän EURATOM-projektet CISNER avseende viss informationshantering hos
GAN i S:t Petersburg har avancerat så långt att myndighetskraven för kärnämnesredovisning
till GAN har ytterligare klarlagts.

Fortsatt arbete

Det fortsatta arbetet, som är beroende av det ovannämnda EURATOM-projektet, beräknas
kunna påbörjas under 1998.

III.2 Utrustning för GAN i nordvästra Europa

1.656/970200 Utrustning till GAN i S:t Petersburg
1.656/971442 Improvement of the Physical Protection at GAN's office in St. Petersburg

Bakgrund

Tillsammans med Statens strålevern, Norge, har överenskommits att stöda GAN genom att
förse dem med den dator- och annan kontorsutrustning som erfordras för att ge GAN i S:t
Petersburgregionen effektiva arbetsförhållanden för att därmed säkerställa att GAN NED kan
utföra det arbete som sammanhänger med en effektiv kontroll av kärnämnet som är under
deras tillsyn. Överenskommelsen innebär att upphandling och leverans av utrustning samt
utbildning av personal ska genomföras av SKI, och att utrustningen i huvudsak bekostas av
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Statens strålevern. Leveranserna ska ske i etapper för att minimera risken för problem.
Installation av utrustning på lokalkontoren erfordrar att utbildningen påbörjats och att viss
erfarenhet finns hos GAN om handhavandet av utrustningen. Utvalda personalgrupper ska
utbildas i minst två etapper.

Parterna har också varit överens om att det är nödvändigt att vidta vissa åtgärder för att
förbättra tillträdesskyddet till de delar av GANs lokaler där levererad utrustning används.

Status: Fas 1 avslutad

Kontorsutrustningen levererades under hösten/förvintern 1997, och utbildnings/ tränings-
programmet genomfördes under slutet av 1997. Norges andel av finansieringen är drygt
NOK 1 miljon.

I ett avslutat subprojekt, finansierat av Norge (USD 30 000) infördes fysiskt skydd vid GAN
NED i S:t Petersburg för att säkerställa att ovanstående datorsystem inte försvinner eller
manipuleras.

Fortsatt arbete

Fas 1 avseende fysiskt skydd vid GAN NED ska utvärderas för att se om insatserna var till-
räckliga. Det finns indikationer på att en fas 2 bör genomföras till en kostnad av omkring
USD 25 000 - 30 000 för genomföra de ytterligare åtgärder som krävs för att höja det fysiska
skyddet till västerländsk standard.

IV Fysiskt skydd för Ryssland

Kärnämne måste skyddas mot illegal användning genom särskilda säkerhetsarrangemang, s k
fysiskt skydd. I Ryssland var tidigare skyddet byggt på personbevakning och tillträdes-
kontroll. Numera, då den allmänna rörligheten för människor blivit fri, och den militära kon-
trollen inte längre kan fungera som tidigare, står många anläggningar med höganrikat uran
och plutonium med ett undermåligt skydd. I Ryssland finns förutsättningarna för att införa
effektivt fysiskt skydd, men modern kunskap saknas om skyddskoncept och modern skydds-
teknik. Sverige kan bidra med sådan kompetens, och diskussionerna med de ryska myndig-
heterna har avsett sådan kunskapsöverföring. MINATOM har föreslagit ett samarbetsprojekt
för fysiskt skydd av en stor forskningsanläggning i S:t Petersburgområdet, med stora kvanti-
teter kärnämne av vapenkvalitet.
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IV. 1 Koncept för fysiskt skydd

1.654/971447 Koncept för fysiskt skydd

Bakgrund

Insatser ska göras för att framställa ett gemensamt koncept för fysiskt skydd i regionen. I
arbetet med ett koncept ingår analys av gällande lagar som reglerar skyldigheten att hålla
system för fysiskt skydd, befintliga myndighetsföreskrifter och aktuell hotbild. Ansvarsfördel-
ningen mellan olika myndigheter, anläggningsägare och ansvariga för åtgärder vid hot är
viktiga element. Underlaget ska presenteras i en rapport där också förslag till förbättringar på
regional nivå läggs. Jämför projekt FV.3: Föreskrifter för fysiskt skydd, vilket kan sägas vara
en fortsättning av det här beskrivna projektet.

Status: Avslutat

Under våren 1997 inleddes arbetet med att ta fram ett koncept för fysiskt skydd vid vissa
ryska anläggningar. Arbetet görs i samverkan mellan SKI och den ryska myndigheten GAN
NED. Arbetet ska leda till möjligheten att skapa regelverk och system för skydd av kärn-
kraftverk m m samt är ett led i kunskapsöverföring till myndigheten, främst avseende bedöm-
ning och licensiering av ansökning från enskild anläggning om att få förbättra sitt fysiska
skydd. En första genomgång gjordes i Sverige i juli 1997 varvid grunden lades för en gemen-
sam tolkning av den ryska lagstiftningen. Detta följdes upp i Moskva i januari 1998. Vid ett
möte i Sigtuna den 17 - 20 februari utvärderades och kompletterades det förslag till koncept
som den ryska partnern hade arbetat fram. Resultatet ska nu diskuteras internt i Ryssland av
samtliga berörda organ. Först därefter kan avgöras om GAN i Moskva kan, utan vidare bear-
betning, infoga detsamma som del av sitt regelverk.

Förslag till koncept har utarbetats och bearbetats tillsammans med representanter från GAN.
Nuvarande arbetsordning har analyserats tillsammans med GAN vad beträffar arbetsfördel-
ning och ansvar mellan olika myndigheter för handhavandet av nukleärt material och fysiskt
skydd vid anläggningar. I projektet har också praktiska exempel på installation av fysiskt
skydd tagits fram i samråd mellan ryska och svenska experter.

Fortsatt arbete

I nuvarande skede har projektet avslutats. Detta främst med hänsyn till att det slutgiltiga
förslaget till koncept, som ska vara klart under sommaren 1998, kommer att innehålla upp-
gifter av sådan hemlig karaktär att det inte är lämpligt med vidare öppen medverkan från
svensk sida. Det färdiga förslaget kommer att lämnas av GAN NED i S:t Petersburg till
GAN/HQ i Moskva för ev implementering inom samtliga ryska GAN-direktorat.
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IV.2 Framställning av säkerhetsrelaterad utrustning

Bakgrund

Ryssland har för avsikt att bli självförsörjande avseende högteknologisk utrustning för fysiskt
skydd, men behöver västerländsk kunskap om vilka krav som gäller. Eftersom den tekniska
kunskapen i Sverige är mycket hög även hos dem som inte är direkt engagerade i tillverk-
ningsindustrin, kan ett sådant stöd lämnas. Man har från rysk sida begärt hjälp med att identi-
fiera vilka produkter som bör ingå i den egna framställningsprocessen, med kravspecifika-
tioner, samt råd avseende grundläggande teknisk infrastruktur, t ex stabilitet i kraftkällor,
tillgång till kommunikationssystem, precisionsteknik.

Status: Ej påbörjat

Projektet har inte startat, eftersom myndigheten först måste godkänna detaljplanerna för det
fysiska skyddet för bl a atomisbrytarna i Murmansk. Först då kan det avgöras vilken typ av
utrustning som krävs.

Fortsatt arbete

Arbetet beräknas påbörjas under våren 1998.1 Sigtunaprotokollet ges riktlinjer för det
kommande arbetet.

IV.3 Föreskrifter för fysiskt skydd i Ryssland

1.655/980208 Seminarium om licensiering

Bakgrund

I samarbete med GAN i S:t Petersburg ska det utarbetas nationella/regionala föreskrifter för
fysiskt skydd för anläggningar och transporter med strategiskt material.

Status: pågår

Detta projekt kan sägas utgöra fas 2 av projekt IV. 1: Koncept för fysiskt skydd, d v s
ytterligare höjning av nivån på det fysiska skyddet för att uppnå västerländsk standard.
Förberedande diskussioner pågår mellan SKI och GAN i Moskva.

Fortsatt arbete

Det fortsatta arbetet regleras av Sigtuna-protokollet. När förslaget till koncept för fysiskt
skydd accepterats av GAN i Moskva är det dags att utveckla de bestämmelser för fysiskt
skydd som konceptet leder till. Beräknad projektstart är sommaren 1998. Ett möte planeras till
april 1998 för detaljplanering av det kommande arbetet.
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V Export/import-kontroll

Genom att inrätta ett effektivt system för export/importkontroll kan den illegala handeln med
ryskt höganrikat uran och plutonium samt kärnteknikorienterad utrustning och teknologi
säkrare identifieras och därigenom bekämpas effektivare.

V.l Exportkontroll i S:t Petersburg

Bakgrund

Huvuddelen av all laglig export av kärnämne från Ryssland går genom ett företag i S:t Peters-
burg, Izotop. Om de exportvägar som används av detta företag kommer under effektiv kon-
troll, skulle det innebära att den legala transporten från europeiska Ryssland kan kontrolleras.
I projektet ska det befintliga systemet för export av radioaktivt material (bl a kärnämne) och
kärnteknisk utrustning analyseras och bedömas mot de krav som gäller inom ramen för
västerländska exportkontrollregimer och deras genomförande i t ex Sverige. Därefter ska en
sammanställning göras av hur systemet kan förbättras. Arbetet ska genomföras på Izotop, i
samarbete med lokala myndigheter. Förslaget ska genomföras i en andra fas, som inte är in-
kluderad i detta projektförslag. Behov av utveckling av datorprogram, instruktioner etc förut-
sätts ingå i en fortsättning av projektet.

Status: I startfasen

Eftersom det finns en militär komponent i projektet har det varit problem att etablera en dia-
log. Syftet är att undersöka om vi med hänsyn till den militära aspekten kan få tillgång till
plats och erforderlig information för att kunna genomföra arbetet på ett meningsfullt sätt. Vid
det inledande mötet i Moskva i januari 1998 påbörjades denna diskussion. Detta projekt utgör
en förstudie för att kartlägga förhållandena för exportkontrollen av det kärnämne som expor-
teras via S:t Petersburg. Överenskommelse om att göra den planerade förstudien träffades vid
diskussionerna i februari 1998 i Sigtuna.

Fortsatt arbete

Förstudien som detta projekt avser beräknas påbörjas under våren 1998 och ska leda till för-
slag om lämpliga åtgärder för att uppnå den nödvändiga skyddsnivån. I Sigtunaprotokollet ges
riktlinjer för det kommande arbetet med att implementera en sådan nivå.

V.2 Exportkontrollseminarium

1.651/940932 Seminarium om licensiering

Bakgrund

Inledande studier indikerade att det finns ett stort behov av att förbättra kunskapen om illegala
transporter av strategiska varor, inklusive nukleära sådana, i den nordvästra regionen av Ryss-
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land, framför allt Kola/Murmansk-området. Bekämpning av sådana transporter underlättas om
ett samarbete kan etableras mellan de olika kontrollorganen. Arrangemang för sådant infor-
mationsutbyte bör därför göras som vänder sig till gränskontroll, tull och kärnsäkerhets-
myndigheter.

Status: Avslutat

Ett seminarium genomfördes i Svanhovd i nordöstra Norge i juni 1996. Seminariet arrange-
rades av SKI och Statens strålevern i Norge. Deltagarna kom från svenska, norska och ryska
myndigheter för exportkontroll. Detta projekt möjliggjorde fortsatta samtal mellan myndig-
heterna på detta område i Norge och Sverige å ena sidan och i Ryssland å andra sidan.

Fortsatt arbete

Projektet är avslutat men har lett till att det blivit möjligt att få ett förtroendefullt samarbete
mellan partema och kan sägas vara en dörröppnare för det nu pågående samarbetet mellan
Norge, Ryssland och Sverige i Murmanskområdet.

RYS-B.6.1 Kärnämneskontroll

Bakgrund

Genom att ett flertal länder nu lämnar stöd till olika delar av Ryssland uppkommer för GAN
ett standardiseringsproblem. Standardisering är dessutom nödvändig om det i ett senare läge
ska vara möjligt att sända informationen via elektroniska media. Detta är avsikten. Projektet
innebär stöd till utarbetande av instruktioner och manualer som, när de fastställts av GAN, ska
möjliggöra bl a elektronisk kommunikation.

Status: I startfasen

Projektet har just påbörjats. Projektintentioner har upprättats och projektplanering pågår.

Fortsatt arbete

Det planerade arbetet ska samordnas med vissa av de projekt som framgår av protokollet från
mötet i Sigtuna i mitten av februari 1998.

21



RYS-D.3.1 Export/importkontroll

1.655/980209 Projektdiskussion

Bakgrund

SKI har nu, tillsammans med norska Strålevernet, två projekt pågående i Murmansk. På
grundval av de erfarenheter som hittills vunnits, och på förslag från GAN i Moskva, förbereds
nu ett projekt för Archangelsk. Hit har en stor del av de ryska atomubåtarna koncentrerats,
både sådana som nu är i drift och de som ska avvecklas. Detta innebär att stora mängder kärn-
bränsle, färskt och begagnat, förvaras här, enligt tillgängliga uppgifter "utan någon omfattan-
de kontroll". Huvuddelen av kärnbränslet för bl a ubåtsreaktorerna har militär anknytning.
GAN har föreslagit ett projekt, "Safeguards Aspects Related to Nuclear Material Export and
Import in Archangelsk", vilket man hoppas ska göra det möjligt att bryta det nuvarande "mot-
ståndet mot ickespridningsintressen" i området. Härmed räknar man med att vårt arbete i
Murmansk ska underlätta introduktionen. Projektet är känsligt och måste hanteras med stor
omsorg och i mycket nära samverkan med både GAN och den militära användaren. Ett lyckat
resultat av hela eller viktigare delar av projektet skulle vara ett genombrott för GAN vad
gäller att få kunskap om denna typ av pågående verksamhet.

Status: I startfasen

Projektet har just påbörjats. Besök har gjorts i Moskva, och ett protokoll med projektinten-
tioner har upprättats. Diskussionerna fortsatte vid ett möte i Sigtuna i mitten av februari 1998
då detaljerade projektplaner upprättades.

Fortsatt arbete

SKI och Strålevernet ska i samråd med andra myndigheter, såväl i Sverige och Norge som i
öst (särskilt tull, gränskontroll och polis), etablera en expertgrupp med syftet att undersöka
rådande förhållanden och lämna rekommendationer avseende möjliga förbättringar av syste-
met för utväxling av information vid export eller import av radioaktiva varor, kärnteknisk ut-
rustning och teknologi. Gruppens arbete avses påbörjas våren 1998. GAN NED har åtagit sig
att kartlägga nuvarande arbetsrutiner i sin region och att under juni 1998 utarbeta förslag till
fortsatta insatser.

I ett senare skede avser man att i separata projekt med anknytning till det ovanstående se över
det fysiska skyddet vid vissa farliga kärntekniska anläggningar.
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Vitryssland

VITR-C.3.1 Fysiskt skydd

1.684/970557 Reparation av teleteknisk installation efter åsknedlag, Sosny
1.684/970272 Tekniskt underhåll av fysiskt skydd vid Sosny Research Center

Bakgrund

SKI har tillsammans med Japan och USA byggt upp det fysiska skyddet vid Sosny-anlägg-
ningen i Vitryssland där betydande kvantiteter av kärnämne av kärnvapenkvalitet används och
förvaras. Strax efter färdigställandet av skyddet drabbades anläggningen av ett svårt åskväder
som förstörde delar av skyddsanordningarna. Anläggningen måste återställas och åskskyddet
förbättras. Kostnaderna avses att delas lika mellan Japan och Sverige.

Eftersom SKI svarat för installation av skyddet har SKI också tagit på sig en del av ansvaret
för underhåll och uppgradering av levererad utrustning samt för uppföljning och kompletter-
ing av tillämpningsinstruktioner och användarkompetens. Givarländerna är ense om att denna
form av stöd bör ges under cirka tre år efter leverans men den nu träffade överenskommelsen
gäller enbart för 1997.

Status: Avslutat

Reparationerna efter åsknedslaget i juli 1996 genomfördes under augusti - september samma
år, varefter åskskyddet förstärktes ytterligare. Vid slutbesiktningen den 3 december 1996 upp-
fyllde anläggningen uppställda krav och godkändes.

Under 1997 har fortlöpande service av anläggningen och utbildning av personalen genomförts
av svenska tekniker. Den tekniska delen av det fysiska skyddet har därför kunnat upprätthållas
på avsedd nivå.

Fortsatt arbete

Beslut har fattats att anläggningen ska underhållas även under 1998 och halva 1999 med bi-
drag från Sverige, Japan och USA. I detta ingår även utbildning av den tekniska personalen i
Sosny, så att Vitryssland under 1999 kan ta över ansvaret för underhåll av anläggningens
fysiska skyddsinstallationer. SKI avser att begära medel för det fortsatta underhållet enligt
träffad preliminär överenskommelse.
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Ukraina

UKR-B.2.1 Kärnämneskontroll

1.663/961295 Kvalitetsrevision av kämämneskontrollen vid kärnkraftverken och hos
myndigheten i Ukraina

Bakgrund

SKI har levererat första generationens system för kärnämneskontroll till kärnkraftstationerna i
Tjernobyl, Syd-Ukraina och Khrnelnizky samt till Zaporozje. (Slutsteget i första generationen
behandlas under UKR-B.2.3.) SKI har också försett forskningsreaktorerna i Sevastopol,
Kharkov och Kiev med moduler för att kunna lämna föreskrivna rapporter till myndigheten
samt inspektionsunderlag till IAEAs inspektioner. Dessutom har myndigheten erhållit mjuk-
och hårdvara svarande mot första generationens behov. Utbildning och träning har ingått.

Myndighetens chef, som är förste viceminister i miljöministeriet, tror inte att IAEA är till-
fredsställd med den information som myndigheten enligt gällande avtal med IAEA lämnar till
organisationen. Han har därför bett SKI att göra en kvalitetskontroll av verksamheten vid
samtliga kärnkraftverk vad avser rapportering till myndigheten samt förberedelse och genom-
förande av IAEAs inspektioner. Motivation, utbildning, träning, hård- och mjukvara samt
övriga verktyg som behövs ingår i studien.

Status: Avslutat

SKI, som ansåg detta vara en mycket högt prioriterad undersökning, genomförde projektet
under januari 1997. Efter avslutad revision lämnade den svenska revisionsgruppen för varje
enskilt kärnkraftverk en preliminär redovisning av sina slutsatser. Detsamma gjordes till
myndigheten. Slutrapport överlämnades och diskuterades med myndighetens chef i början av
mars. Rapporten, som på begäran var mycket rakt men konstruktivt formulerad, fick ett bra
mottagande. Rapporten har lett till att myndighetens chef har tagit ett fastare grepp om kon-
trollverksamheten. Vidare har rapporten bidragit till utformning av behovet av fortsatt stöd till
utvecklingen av kärnämneskontrollen i Ukraina.

Fortsatt arbete

Projektet har avslutats. Resultatet har efter gemensam analys av SKI och chefen för den
ukrainska myndigheten resulterat i projektförslag för att reducera effekten av de klarlagda
bristerna. Förslagen kommer att redovisas till svenska regeringen under våren 1998 med en
hemställan om medel för ytterligare insatser i Ukraina.
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UKR-B.2.2 Utbildning - Ickespridningspolicy

1.667/971348 Juristutbildning för Ukraina
1.667/980084 Utbildning/Seminarium - Upper Management

Bakgrund

Adekvat och tillräcklig utbildning och träning är av avgörande betydelse för förståelsen för
och behovet av åtgärder mot nukleär ickespridning. Behovet är stort att skapa ett tillfälle i
form av ett seminarium eller en rundabordskonferens, med deltagande av kärnkraftverks-
chefer och motsvarande samt representanter för IAEA, för att skapa en bättre förståelse för
nukleära ickespridningsfrågor.

Status: Avslutat

Under mars 1998 genomfördes ett seminarium för Upper Management vid kärnkraftverken,
ministerier och myndigheten. Syftet var att skapa ett tillfälle där de internationella aspekterna
av ickespridningsfrågorna kunde belysas och där konsekvenserna för ett land som inte följer
gjorda åtaganden kunde diskuteras. Från svensk sida medverkade bl a representanter från
miljödepartementet, svenska ambassaden i Kiev och en kraftverksdirektör. Seminariet var
uppskattat och gav goda möjligheter till utbyte av erfarenheter från båda sidor.

Fortsatt arbete

Seminariet är avslutat men det finns anledning att också fortsättningsvis medverka i olika
möten, konferenser o dyl för att upprepa de grundläggande ickespridningsåtaganden som
Ukraina gjort och vilka förväntningar omvärlden därför har på landet.

UKR-B.2.3 Internsystem Zaporozje

1.663/961292 Datoriserat inventariehanteringssystem för kärnbränslet vid Zaporozje
kärnkraftverk

1.663/980537 Normativt arbete

Bakgrund

Projektet avser att utveckla ett inventariehanteringssystem för kärnbränslet vid kärnkraft-
stationen Zaporozje, som gör det möjligt för kärnämnesansvariga vid stationen att vid varje
tidpunkt ha kunskap om var bränslet befinner sig. Vidare ska man kunna producera de rappor-
ter som behövs för att Ukraina ska kunna fullgöra sina avtal med IAEA. Mjukvaran ska därför
vara kompatibel med andra moduler som utvecklats för rapporteringsändamål.
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Status: Pågår

För kärnkraftverket i Zaporozje har ett s k integrerat system för registrering och rapportering
av kärnämne utvecklats. Systemet innehåller funktioner för bokföring av General Ledger och
inventarieförändringar. Systemet har dessutom gjorts fullständigt kompatibelt med det system
som används av kärnenergimyndigheten NRA i miljödepartementet i Kiev.

Alla rapporter som krävs av det internationella atomeneriorganet i Wien, IAEA, i enlighet
med träffat kontrollavtal mellan Ukraina och IAEA vad avser rapportering av kärnämne och
underlag som erfordras för myndighetens och IAEA inspektörernas inspektioner kan fram-
ställas automatiskt.

Verkets personal har fått en omfattande utbildning i att använda det datoriserade systemet.
Diskussioner med representanter för verket vid två tillfällen efter leverans av systemet har
visat att programvaran fungerar bra och att man är nöjd med systemet.

Fortsatt arbete

I de ursprungliga projektplanerna och budgeten ingår att lämna tekniskt stöd under ett år från
slutleveransen.

Vid diskussion med anläggningens representanter har framkommit att man gärna ser en upp-
gradering av programvaran till Windows-miljö. Dessutom framfördes starka önskemål om att
vid detta tillfälle också erhålla datorprogrammet kompletterat med ett s k bränslehanterings-
program. Denna fråga är en del av den problematik som framkom under genomförandet av
projekt UKR-B.2.1 (kvalitetssäkring), där ett antal nya angelägna projekt identifierades. Ett
förslag till kompletteringsprogram baserat på det arbete som gjorts för Murmansk Shipping
Company i Murmansk, projekt HI, kommer att presenteras och diskuteras med representanter
för kärnkraftanläggningarna vid seminariet för Middle Management, projekt UKR-B.2.5.

UKR-B.2.4 Uppgradering av kontrollsystem

1.663/961291 Teknisk support avseende datorprogram levererade till Ukraina

Bakgrund

SKI har levererat hård- och mjukvara till myndighet och anläggningar för första generationens
kontrollsystem för kärnämne. Därmed har vi också tagit på oss ett ansvar för underhåll och
uppdatering av levererad utrustning. Uppföljning och komplettering av tillämpningsinstruk-
tioner och av användarkompetens är väsentligt. Denna uppföljning görs, där så är möjligt, i
samband med besök hos myndighet eller anläggning. Givarländerna är ense om att denna
form av stöd bör ges under cirka tre år efter leverans.
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Status: Avslutat

Projektet, som avsåg underhåll under 1997, avslutades i januari 1998 och innebar uppdate-
ringar samt förändringar i programvaran i enlighet med användarens önskemål.

Vad beträffar statssystemet har åtskilliga förändringar och förbättringar gjorts av program-
varan under 1997. Nya programversioner har levererats vid tre tillfällen. Programvaran
fungerar bra och alla rapporter som ska framställas för IAEAs räkning går att ta fram. Man
vill dock från myndighetens sida att en modul där alla nationens materialbalansområden kan
sammanställas samt en modul för kontinuerlig uppdatering av det fysiska inventariet ut-
vecklas. Detta bör dock ske i samband med att programmet skrivs om för Windows-miljö (se
nedan).

Vad gäller anläggningssystemen för Tjernobyl, Syd-Ukraina, Khmelnitsky och Zaporozje har
uppgraderingar och förbättringar av rapporteringssystemen gjorts. Vid tre tillfällen har nya
versioner levererats.

Fortsatt arbete

Från såväl myndighetens som anläggningarnas sida finns starka önskemål om att få program-
met överfört till Windows-miljö. Arbetet med utformningen av detta har påbörjats. En över-
gång till användning av Windows-miljö skulle eliminera en rad problem som nu finns och
som är svåra att lösa i den äldre datamiljön, bl a problem med utskrifter som behöver kunna
göras på både engelska och ukrainska/ryska. Dessutom kommer uppgraderingen till Windows
att göra programmet modernare.

Vad beträffar myndigheten ska ett antal nya funktioner läggas till (se ovan). För anläggning-
arnas del finns önskemål om att ett bränslehanteringssystem ska inkluderas.

Behovet av kontinuerlig uppdatering av datorprogrammen är en naturlig del av det sätt på
vilket SKI valt att stöda kärnämneskontrollen. Principen är att gå stegvis för att mottagaren
ska hinna lära sig inte bara att hantera ett datorprogram utan - vilket är än viktigare - även att
förstå hela processen som sammanhänger med denna kontroll. SKI anser att i Ukraina använ-
darna nu har förutsättningar för att hantera ett kontrollsystem som i stort liknar dem som an-
vänds bl a i Sverige, d v s tredje generationen.

UKR-B.2.5 Träning av myndighetspersonal

1.666/971526 Engångskostnad för utbildningsinstitut i Kiev
Workshop on Non Proliferation for "Middle Management"

Bakgrund

Utbildning och träning är av avgörande betydelse för förståelsen för och behovet av åtgärder
mot nukleär ickespridning. Myndigheten har haft stor personalomsättning. Den har också från
att tidigare ha varit en fristående organisation nu flyttats in i miljödepartementet. Dessa för-
ändringar gör att behovet av utbildning om de olika elementen som ingår i nukleär icke-
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spridning har förstärkts. I projektet ingår att SKI arrangerar ett arbetsmöte med deltagande
huvudsakligen från berörda ministerier för att diskutera nationella safeguardsambitioner samt
relationen till IAEA och därav följande krav på kontroll av ukrainska kärnkraftanläggningar.

Hittills har utbildningen ägt rum i Sverige. Nu finns lokaler vid forskningsstationen i Kiev
som efter viss restaurering, som kan göras av ukrainarna, och anskafrhing av nödvändig ut-
rustning, som enkel inredning, och teknisk utrustning, inklusive några datorer och skrivare,
skulle kunna fylla funktionen som utbildningslokal. Detta har diskuterats med USA och Japan
som båda förklarat sig beredda att bidra till den tekniska utrustningen. SKIs insatser möjliggör
inrättandet av en utbildningslokal, vilket, även om standarden inte blir av västerländskt snitt,
ändå skulle väsentligt förbättra utbytet av gjorda utbildningsinsatser.

Status: Pågår

Den del av projektet som avser stöd till det nystartade Institute for Nuclear and Energy
Legislation i Kiev pågår. Viss utrustning har levererats till institutet. Ytterligare stöd är pla-
nerat men tidpunkten har ännu inte kommit då det är lämpligt att göra dessa kompletteringar.
Förutom ytterligare kontorsutrustning planeras också åtgärder för att genomföra utbildning,
seminarier och utveckling av institutet som stöd för suveränitetsutvecklingen i landet. Grund-
läggande förståelse och acceptans av ickespridningspolicy ska uppnås genom kommunikation
med myndigheter, departement och institutioner. Projektet beräknas bli avslutat under 1998.

En workshop genomfördes under mars 1998 som riktade sig till "Middle Management" hos
myndighet, ministerier och kärnkraftverken i syfte att höja kompetensen hos dessa, främst vad
gäller den kvalitetskontroll som är nödvändig för att säkerställa riktigheten i förda dataregister
för innehav och förflyttning av kärnämne. Workshopen genomfördes i nära samverkan med
den finska myndigheten och med deltagande av inspektör från IAEA. Den allmänna uppfatt-
ningen hos deltagarna i workshopen var att det hade varit mycket givande att ha fått ta del av
erfarenheterna från Sverige och Finland där man ju har en lång erfaenhet av hithörande frågor.
Man uppskattade också tillfället att utbyta erfarenheter med kolleger från andra anläggningar i
Ukraina, något som hitintills inte varit vanligt. Av de diskussioner som ägde rum under work-
shopen framkom att ett stort behov föreligger vad avser utbildning och träning i de aktiviteter
som IAEAs inspektörer genomför på kärntekniska anläggningar för att verifiera riktigheten av
den information som anläggningen rapporterar till myndigheten och som denna tillställer
IAEA i Wien. Detta gäller speciellt hur man från anläggningarnas sida på bästa sätt ska kunna
förbereda för dessa inspektioner för att därigenom dels minska IAEAs tid på anläggningen,
vilket kan vara störande, dels så långt möjligt reducera risken för att IAEA hittar fel.

Fortsatt arbete

Som framgått ovan kommer vidare stöd att ges till Institute for Nuclear and Energy
Legislation. Beträffande det ovan redovisade behovet av speciell utbildning och träning vad
gäller IAEAs inspektionsaktiviteter avser SKI att återkomma till dessa i sin nästa framställan
om medel.
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UKR-C.2.1 Koncept fysiskt skydd

1.664/971359 Koncept för fysiskt skydd i Ukraina

Bakgrund

Stöd lämnas av flera länder för att förbättra det fysiska skyddet vid de kärntekniska anlägg-
ningarna i landet. Myndigheten har inte utfärdat några riktlinjer. Därigenom är det obekant
om de insatser som nu görs kommer att uppfylla de krav som blir resultatet av kommande
föreskrifter. Brist på sådana föreskrifter har också resulterat i att anläggningarna vägrar lämna
någon information om vad som nu görs med hänvisning till sekretessfrågorna.

Projektet stöder myndighetens arbete med att i första hand utveckla riktlinjer för det fysiska
skyddet vid ukrainska kärntekniska anläggningar. Detta inkluderar hotbild, skyddsnivå för
olika typer av kärnämne och anläggningar, principerna för och elementen i ett sådant skydd.
På grund av komplexiteten prioriteras strategiskt material, tillträdeskontroll och inre skydd i
nämnd ordning.

Status: Avslutat

Projektet inleddes med ett antal diskussioner i Kiev och Wien mellan svenska och ukrainska
specialister. Första veckan i mars 1998 genomfördes en workshop i Sverige för specialister
från energi-, miljö- och inrikesministerierna, berörda myndigheter och representanter för
landets bevakningsstyrkor. Man besökte bl a Oskarshamnsverket. Vid möten i Stockholm och
Oskarshamn i samband med det ukrainska specialistbesöket utarbetades ett utkast till koncept
för fysiskt skydd. Det är nu den ukrainska myndighetens uppgift att på basis av gjort arbete
arbeta fram visst underlag, t ex "design basis threat" för ett angrepp på kärnkraftverk i Ukra-
ina. Härvid kan eller bör SKI av sekretesskäl inte vara direkt involverat. Underlagsinforma-
tion har givits. Sannolikt kommer den ukrainska myndigheten att begära ytterligare konsulta-
tioner.

Fortsatt arbete

Arbete pågår hos ukrainska myndigheten med att vidareutveckla utkastet till färdig produkt:
ett koncept för fysiskt skydd. Vid sammanträffande senare under mars 1998 i annat samman-
hang framfördes starka önskemål om att få ytterligare stöd, främst då avseende de svårigheter
man stött på i berörda ministerier att få acceptans för "behov av fysiskt skydd" för kärnämne
och kärntekniska anläggningar. Man menar att samma typ av seminarier som SKI arrangerat
för beslutsfattare m m avseende kärnämneskontroll också vore önskvärt för behovet av fysiskt
skydd. SKI avser att återkomma till denna fråga i kommande framställning om medel.
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UKR-C.2.2 Fysiskt skydd Kharkov

1.664/970273 Fysiskt skydd Kharkov

Bakgrund

För forskningsanläggningarna i Kharkov och Sevastopol, där större mängder strategiskt mate-
rial lagras, planeras vissa ytterligare insatser för förbättring av det fysiska skyddet. Samverkan
ska ske med USA och Japan. Principerna för samarbetet är desamma som fungerat väl vid
Sosny i Vitryssland, där Japan och SKI på grundval av träffat avtal fördelat arbetet så att SKI
svarar för koncept och installation av utrustning och Japan för utrustning. Det svensk-
japanska arbetet bedrivs parallellt men samordnat med det amerikanska. Januari 1997 möttes
representanter för de tre givarländerna för överenskommelse om en arbetsfördelning. Troligen
kommer Sverige och Japan att svara för det yttre perimeterskyddet vid Kharkov Institute for
Physics and Technology (KJPT), och USA för byggnadskropp med inpassering och det inre
skyddet vid samma anläggning.

Status: Pågår

Det beslutades 1997 att det förstärkta fysiska skyddet vid KIPT ska införas i samarbete med
Sverige, Japan och USA. USA förstärker förrådet för strategiskt material. Sverige och Japan
projekterar och installerar ett helt nytt perimeterskydd, d v s ett nytt områdesskydd med bl a
mekaniska barriärer och TV-övervakning. Det svensk-japanska projektet förprojekterades och
planerades 1997, och beslut om slutlig design fattades vid ett möte med deltagare från Ukra-
ina, Japan och Sverige den 15 november 1997. Ett kontrakt med Japan ska enligt planerna
undertecknas i april 1998.

Förslaget till nytt perimeterskydd har av KIPT lämnats in till berörd myndighet i Ukraina,
som har godkänt genomförandet i enlighet med inlämnat förslag. Detaljprojekteringen har
påbörjats.

Fortsatt arbete

I början av januari 1998 hade arbete påbörjats för att ta fram underlag till upphandling av den
tekniska installationen. Projektet leds av Sverige och genomförs fortlöpande i samråd med
Ukraina, Japan och USA. Enligt en preliminär projektplan kommer installationen att påbörjas
under sommaren 1998 samt slutföras under 1999. Sverige kommer att svara för installations-
arbetet och kommer därvid att så långt möjligt, ekonomiskt och kvalitetsmässigt, göra upp-
handling av tjänster i Ukraina. Den svenska andelen av kostnaden, hitintills cirka USD 75 000
av totalt beräknade USD 2,7 miljoner, har lett till beslut hos SKI om att i nästa medelsfram-
ställan begära ytterligare medel för detta projekt.
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Kazakhstan

KAZ-B.l.l Kärnämneskontroll - Uppdatering

1.623/961275 Tekniskt stöd under 1997 för levererade datoriserade kontrollsystem

Bakgrund

SKI har levererat hård- och mjukvara till myndighet och anläggningar för första generationens
kontrollsystem för kärnämne. Därmed har vi också tagit på oss ett ansvar för underhåll och
uppdatering av levererad utrustning. Uppföljning och komplettering av tillämpningsinstruk-
tioner och av användarkompetens är väsentligt. Denna uppföljning görs, där så är möjligt, i
samband med besök hos myndighet eller anläggning. Givarländerna är ense om att denna
form av stöd bör ges under cirka tre år efter leverans.

Status: Avslutat

Projektet har inneburit uppgraderingar och mindre förändringar i programvaran.

Rättning av en del programfel samt uppgradering har utförts under 1997 på såväl stats-
systemet som de system som levererats till anläggningar i Kazakhstan, nämligen forsknings-
reaktorerna i Almaty och Semipalatinsk, samt till kärnbränsleanläggningen ULBA i Ust-
Kamenogorsk.

Fortsatt arbete

Detta projekt är avslutat, men behov förligger att också under 1998 initiera ett nytt projekt för
uppgraderingar och annat programstöd i enlighet med de ursprungliga planerna, enligt vilka
sådant stöd behöver ges under ytterligare ett par år.

KAZ-B.1.4 Kontrollsystem ULBA

1.623/961534 Pilotstudie - Förutsättningar för samverkan ULBA/ISPRA/SKI avseende stöd
till ULBAs bränsleelementfabrik

1.623/971629 Fas 2 - Förstärkning av safeguardsverksamheten vid ULBA kärnbränslefabrik

Bakgrund

SKI har levererat en stomme för det interna kontrollsystemet för bränsleelementfabriken
ULBA i Ust-Kamenogorsk och gör nu en pilotstudie tillsammans med EUs JRCISPRA, för
att klarlägga behovet av utrustning för mätning av uran i lösning (volymmätningar), kalibre-
ringsprogram för vågar samt behovet av sigill (för att säkerställa att bestämda kvantiteter inte
ändras). ISPRA svarar för utrustning och SKI för kunskapen om kärnämneskontrollen. Ge-
mensamt förbereds ett TACIS-projekt avseende kostnadstäckning för vissa delar av utrust-
ningen. Samordning sker också med USA som levererat viss utrustning till ULBA.
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ULB A har också hos ISTC (International Science and Technology Center i Moskva med stöd
bl a från Sverige) ansökt om medel för att utföra sin del av etableringen av företagets kontroll-
system. ULB A har begärt SKIs stöd för att genomföra projektet.

Samtliga diskuterade insatser i detta projekt syftar till att etablera ett integrerat kontrollsystem
på anläggningen ULBA. SKI anser det viktigt att vi bidrar med de speciella kunskaper vi har
för att på sikt få till stånd ett sådant system på anläggningen.

Status: Pågår

Pilotstudien har genomförts och avrapporterats. Det finns en överenskommelse med ISPRA
att fortsätta samverkan under 1998 vad avser TACIS-projektet på cirka ECU 2 miljoner.

Projektet har koppling till ett ISTC-projekt i Kazakhstan (K-055) avseende utveckling av
procedurer för safeguards hos ULBA. Principbeslut om godkännande av ISTCs styrelse i
Moskva föreligger.

Fortsatt arbete

I samverkan med EU/ISPRA fullföljs TACIS-projektet enligt ovan. SKI avser att återkomma
senare i vår med en hemställan till regeringen om medel för den fortsatta verksamheten.

KAZ-B.1.5 Utbildning/Träning

1.627/980085 Utbildning/Träning - QA-revision

Bakgrund

Adekvat och tillräcklig utbildning och träning är av avgörande betydelse för förståelsen för
och behovet av åtgärder för att förhindra nukleär spridning. Det är också viktigt att se till att
de som har att praktiskt använda tillgängliga verktyg, inklusive datorsystem med tillhörande
programvara och olika mätsystem, har tillräcklig kunskap om detta. Det har också visat sig att
IAEA har behov av att få bättre kunskap om hur landets kärnämneskontroll fungerar. SKI av-
ser att med hjälp av ett svenskt team med erfarenhet från kvalitetsrevisioner revidera de nu-
varande systemen för såväl kärnämnesregistrering som anläggningarnas fysiska skydd. Här-
igenom erhålls en bra bild av var kompletterande insatser behöver göras.

Status: Avslutat

En genomgång av kvalitetssäkringsfrågor genomfördes i den 23 februari - 2 mars 1998 hos
kärnsäkerhetsmyndigheten i huvudstaden Ahnaty samt vid forskningsanläggningen i Almaty
och kärnbränslefabriken ULBA. QA-gruppen bestod av experter från Sverige och Tyskland.
Resultatet visade att vissa återstående brister finns med avseende på det fysiska skyddet bl a
vid ULB A-anläggningen. Det konstaterades att det av USA levererade skyddet inte ansågs
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vara heltäckande, att utrustning som levererats till forskningsanläggningen i Almaty inte hade
installerats och att myndigheten saknade koncept och regler för hur anläggningarna skulle
bygga sitt fysiska skydd. Avseende kärnämneskontrollen konstaterades preliminärt att de av
Sverige leverade registreringssystemen fungerar som avsett men att programvarorna behöver
uppdateras samt att man från kazakhemas sida nu efterlyste mer avancerad utbildning och
träning för kärnämneskontrollen.

Fortsatt arbete

Slutrapporten från QA-revisionen beräknas föreligga under april 1998 och kommer att ge
indikationer om behov av fortsatta insatser. Resultatet kommer att analyseras av SKI i
samverkan med myndigheten i Almaty och representanter för anläggningarna. Eventuella
insatser som kan bli följden kommer att diskuteras med den tyska samarbetspartnern,
Bundesministerium fur Umweltschutz und Reaktorsicherheit, BMU, för att utröna lämplig-
heten med ytterligare insatser från tysk eller svensk sida. Om så blir fallet avser SKI att
aktualisera frågan i nästa hemställan om medel.

Lettland
Samarbetet med Lettland regleras i ett samarbetsavtal (Protocol) mellan SKI och VARAM
(Environmental State Inspectorate of the Republic of Latvia under Ministry of Environmental
Protection and Regional Development), undertecknat i Stockholm den 5 december 1997.
Avsikten är att starta ett heltäckande samarbetsprogram med Lettland, baserat på avtalet. I
punkt 6 i avtalet ges närmare detaljer om omfattningen av samarbetet. SKIs stöd ska omfatta
bl a insatser på lagstiftningsområdet, utbildning/träning i ickespridningsfrågor inklusive
smuggling, s k Illicit Trafficking, samt studier avseende redovisnings/kontrollsystemet.

LET-C.4.1 Fysiskt skydd

Bakgrund

SKI har tillsammans med USA gjort ett förslag till fysiskt skydd för forskningsreaktorn i
Salaspils. Därefter har skyddet installerats av USA. Den lettiska myndigheten har framfört
önskemål om viss hjälp dels vad gäller nationellt koncept för fysiskt skydd, dels med att
kontrollera skyddet bl a genom inspektioner samt i anslutning därtill träning av deras egna
inspektörer. Projektet avser insats i begränsad omfattning för att utarbeta önskat koncept samt
visst stöd till inspektörsutbildning i Lettland och/eller Sverige. Vissa insatser kan också bli
aktuella vid anläggningen "Radons" i Baldone utanför Riga där betydande mängder radio-
aktiva varor används och förvaras.
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Status: I startfasen

En pilotstudie av läget beträffande det fysiska skyddet vid de två kärntekniska anläggningarna
i landet (främst avfallsanläggningen "Radons" men även försöksreaktorn i Salaspils) ska
genomföras i enlighet med samarbetsavtalet mellan VARAM och SKI.

Fortsatt arbete

Pilotstudien beräknas vara klar under våren 1998. SKI har också överenskommit med norska
Strålevernet om gemensamma insatser i Lettland baserat på ett skriftligt avtal. Arbete pågår
med att formulera programförslag för de projekt som innefattas av avtalet. SKI kommer att ta
upp frågan i samband med kommande hemställan till regeringen om ytterligare medel.

LET-D.2.1 Export/importkontroll

1.635/971317 Illicit Trafficking, Lettland

Bakgrund

Projektet, som begärts av den lettiska myndigheten, avser hjälp med att utveckla ett koncept
för exportkontroll, främst nukleär, för Lettland. Arbetet måste ske i nära samråd med det
arbete som görs av juristgruppen (se projekt LET-A. 1.4) och ska behandla alla led i kon-
trollen, inklusive tull- och gränskontroll samt myndighetens behov för att administrativt och
fysiskt kunna kontrollera efterlevnaden av relevant regelverk.

Status: I startfasen

Planeringsarbetet, inklusive diskussioner med den lettiska motparten, har nyligen inletts.
Utredningsdirektiv har utarbetats. Utredningsgruppen består av VARAM, SKI och norska
Strålevernet. Dessutom inbjuds tullen och säkerhetspolisen från Sverige och Norge att med-
verka i utredningen. De senare står för sina egna kostnader.

Fortsatt arbete

Projektet är att se som en pilotstudie där syftet är att identifiera alla de komponenter som är av
betydelse för att kunna bekämpa "illicit trafficking" av nukleära varor samt att identifiera
vilka av dessa komponenter som har en acceptabel täckning i Lettland samt att föreslå lämp-
liga åtgärder för de övriga. Projektet kommer att bli omfattande och kommer att behöva sam-
finansiering mellan Norge och Sverige. Preliminär överenskommelse har träffats med norska
Strålevernet om sådan samfinansiering. SKI avser att återkomma i denna fråga i kommande
hemställan till regeringen om ytterligare medel för stöd till Lettland.
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Litauen

LIT-B.3.1 Kärnämneskontroll

1.643/961285 Förstudie - Förutsättningar för registreringssystem vid Ignalinas nya förråd för
använt bränsle

1.643/970498 Registreringssystem för använt kärnbränslet i det bränsleförråd som nu är
under byggnad vid Ignalina kärnkraftverk i Litauen

Bakgrund

SKI har till myndigheten VATESI levererat första generationen av det nationella dator-
baserade kontrollsystemet för kärnämne. Nu uppförs ett separat förråd för använt kärnbränsle
från kärnkraftverket i Ignalina. Förrådet som uppförs med hjälp av bl a Svensk Kärnbränsle-
hantering AB (SKB) beräknades tas i drift under senare delen av 1997. Uppförandet av för-
rådet har blivit försenat. VATESI har i samråd med Ignalina-verket bett om svensk hjälp att
etablera det datasystem som behövs för att verket ska kunna ha en bra kontroll av sitt använda
kärnbränsle och kunna fullgöra ålagd rapportering till VATESI och IAEA. Projektet avser ett
sådant datoriserat system inklusive hårdvara, utbildning och träning.

Status: Pågår

Projektet startade med en förstudie där ett besök vid kärnkraftverket i Ignalina gjordes. Vid
detta besökstillfälle gjordes en genomgång av det program som för närvarande används vid
reaktorerna. Denna genomgång gjordes i huvudsak för att utröna huruvida delar av det redan
utarbetade programmet skulle kunna användas i det program som ska utvecklas för det nya
förrådet.

Vid förstudien framkom att vissa delar skulle kunna användas till det nya programmet. Efter-
som anläggningen vill ha det nya programmet skrivet i samma programspråk som det tidigare,
var detta också en förutsättning för att det nya programmet ska kunna tas fram enligt tidsplan
och inom tillgängliga budgetramar.

Avtal har träffats mellan SKI, VATESI och Ignalina NPP som reglerar gjorda åtaganden samt
de sekretessfrågor som är förknippade med projektet.

Underskottet orsakas av konsekvensändringar hos myndigheten, VATESI. Hela omfattningen
av sådana ändringar kan bestämmas först när projektet kommit längre.

Fortsatt arbete

Arbetet med att strukturera problemen har påbörjats men till följd av förseningar i uppföran-
det av förrådet har, i samråd med berörda parter, överenskommits att projektet avvaktar tills
vidare.
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Förkortningar

BMU Bundesministerium ftir Umweltschutz und Reaktorsicherheit
CISNER EURATOM-projekt avseende informationshantering hos GAN NED
EC European Commission
ECU European Currency Unit, EUs valuta
EU Europeiska Unionen
EURATOM EU-GD 17 Directorate E
GAN Gozatomnadzor, kärnsäkerhetsmyndigheten i Ryska Federationen
GAN/HQ GANs huvudkontor, i Moskva
GAN NED GANs regionkontor i S:t Petersburg, North European District
GEM Samlande beteckning i denna rapport för projekt gemensamma för ett antal

länder
IAEA International Atomic Energy Agency
ILG International Group of Legal Experts
ISPRA Se JRCISPRA
ISTC International Science and Technology Center, Moskva
JRC ISPRA EUs Joint Research Center i Ispra, Italien
KAZ Landkod i denna raport för Kazakhstan
KIPT Kharkov Institute for Physics and Technology
LET Landkod i denna rapport för Lettland
LIT Landkod i denna rapport för Litauen
MINATOM Ministeriet för atomenergifrågor i Ryssland
MSCo Murmansk Shipping Company
NIS Newly Independent States
NOK ISOs valutakod för norska kronor
NPP Nuclear Power Plant
NRA Kärnenergimyndigheten i Kiev
NRPA Statens strålevern i Norge (Norwegian Radiation Protection Authority)
OSS Oberoende staters samvälde
QA Quality Assurance
RYS Landkod i denna rapport för Ryssland
SEK ISOs valutakod för svenska kronor
Sida Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
SKB Svensk kärnbränslehantering AB
SKI Statens kärnkraftinspektion
T ACIS EUs stödprogram för NIS och Mongoliet
TC Technical Cooperation (avdelning inom IAEA)
UD Utrikesdepartementet
UKR Landkod i denna rapport för Ukraina
USD ISOs valutakod för US-dollar
V ARAM Environmental State Inspectorate of the Republic of Latvia under Ministry of

Environmental Protection and Regional Development
VATESI Kärnsäkerhetsmyndigheten i Vilnius
VITR Landkod i denna rapport för Vitryssland
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STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION
Swedish Nuclear Power Inspectorate

Postadress/Postal address Telefon/Telephone

SKI
SE-106 58 Stockholm

Nat 08-698 84 00
Int +46 8 698 84 00

Telefax

Nat 08-661 90 86
Int+46 8 661 90 86
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