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Oavsett kärnkraftens framtida roll för Sveriges elproduktion, så är avveckling av kärntekniska 

anläggningar och säkert omhändertagande av kärnkraftsrelaterat avfall verksamheter som 

måste fungera under många decennier framöver. Detta innebär att forskning och utbildning 

om rivning av kärntekniska anläggningar och omhändertagande av radioaktivt avfall måste 

bedrivas på hög nivå och att det måste finnas tillgång till arbetskraft med god kompetens. 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Kärnavfallsrådet har i nyligen redovisade analyser som 

visat att Sverige måste planera för att säkerställa kompetens inom områden som kärnkemi och 

–fysik, strålskydd och geologi för att det svenska slutförvarsprojektet av använt kärnbränsle 

ska kunna genomföras på ett säkert sätt.1,2 Forskning och utbildning inom dessa områden 

utförs idag vid Uppsala universitet (UU), Stockholms universitet (SU), Chalmers och KTH. 

Vid endast två av dessa, UU och KTH, finns akademiska utbildningsprogram, medan på de 

två övriga ges endast enstaka kurser. Kärnavfallsrådet anser att det under regeringens ansvar 

upprättas ett nationellt program för långsiktig kompetensförsörjning inom områden som har 

bäring på avveckling av kärnkraftsanläggningar och ett säkert omhändertagande av 

kärnavfall.2 Detta ansvar berör flera departement och myndigheter men i första hand 

miljödepartementet, som ansvarar för frågor som berör slutförvaret av radiologiskt material 

inklusive kärnavfall från svenska kärnkraftverk och frågor avseende strålskydd via 

myndigheten SSM, och utbildningsdepartementet, som ansvarar för forskning och utbildning 

vid svenska universitet och högskolor. Kärnavfallsrådet anser det betydelsefullt att få 

diskutera kompetensförsörjningen med avseende på slutförvarsprojektet av använt 

kärnbränsle med båda departementen samtidigt eftersom de ansvarar för olika delar av de 

kommande behoven. 
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