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VD HAR ORDET

Året började med en ny organisation. Vi gick från
en komplex matrisorganisation till en tydlig linjeorganisation.
Det nya KSU fick större kontroll på aktiviteter och åtaganden.
Sett i backspegeln var det ett lyckokast eftersom vi och hela
den globala energimarknaden drabbades av ett ökat kostnadstryck som kräver att vi har kontroll och ledning.
Parallellt med tuffa sparkrav och förhandlingar lyckades
KSU med den grundläggande och viktiga uppgiften, att utbilda och träna kärnkraftverkens personal. Utöver det vill jag
nämna ett par händelser som ligger utanför vår ordinarie verksamhet. FKA re-audit stängdes tack vare det arbete våra medarbetare lagt ner på att åtgärda avvikelser och visa framdrift
i åtagandena. Två stora utbildningsprojekt har genomförts.
Det ena för att höja instruktörskompetensen och det andra
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för att genomföra utbildningen systematiskt (SAT). Vi har visat
ett skarpt engagemang och förmåga att klara svåra situationer i
det enorma Plex-projektet i Oskarshamn. Vår avdelning i Ringhals klarade av leveransmålet 100 procent och effektiviteten i
utbildningen på vår avdelning i Forsmark var mycket hög. Våra
fullskalesimulatorer har bibehållit en hög tillgänglighet. Men
det jag helst vill lyfta fram är resultatet i medarbetarundersökningen My Opinion. Resultatet blev att vi klättrade nio procent.
Få har klättrat så sedan undersökningen började. Det var 2013,
ett händelserikt år, som lade grunden för fortsatta förändringar
mot ett vässat och professionellt KSU.

Peter Lindvall, vd
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KSU I KORTHET
VISION

Vår vision är att vara ett ledande
utbildningsföretag.

Vi är

277 anställda

AFFÄRSIDÉ

Vi finns till för att ...
... bidra till en säker drift av kärnkraftverken genom att:
• utbilda kärnkraftverkens drift- och underhållspersonal
• testa, verifiera och validera utrustning i simulatormiljö.

KÄRNVÄRDEN

Säkerhet
Säkerhet innebär att vi bryr oss om våra medarbetares, våra underleverantörers
och samhällets välbefinnande och säkerhet.

Prestation
Prestation innebär att vi har starkt fokus på att nå våra mål samtidigt som vi
agerar i enlighet med våra kärnvärden.

Samarbete
Samarbete innebär att vi litar på varandra och att vi på ett öppet sätt arbetar
tillsammans för att nå våra mål och göra verklighet av vår vision.

KSUs Årsredovisning 2013

6

KSUs Årsredovisning 2013

Foto: Annika Örnborg, Ringhals

UTBILDNING
KSUs uppdrag är att, genom kvalitetssäkrade och effektivt genomförda utbildningar, skapa förutsättningar för att
ha operatörer i världsklass på de svenska
kärnkraftverken.
Kärnkraftsindustrin har en omfattande utbildningsverksamhet och befinner
sig i en intensiv utvecklingsperiod. Omfattande behov av uppgraderingar och
anläggningsändringar av kärnkraftverken gör att efterfrågan på KSUs utbildningsinsatser kommer att vara fortsatt
hög. KSU har genomfört såväl teoretisk
som praktisk utbildning av kärnkraftverkens drift- och underhållspersonal med
hjälp av bland annat verkslika fullskalesimulatorer och med verkslik utbildning
vid träningsanläggningen i Barsebäck.
Utöver de grundutbildningar som hållits för stationstekniker/processoperatör,
turbin- och reaktoroperatör samt skiftchefer har KSU genomfört återträning
av kontrollrumspersonal vid två tillfällen
under året. Vid återträning sker undervisning dels i fullskalig simulator, dels i
form av teoriutbildning. Upplägget för
återträning bygger till stor del på cykliska
program. Ett viktigt syfte är att i stor omfattning lyfta in erfarenheter från olika
kärnkraftverk i Sverige och i övriga världen och att sprida lärdom om händelser
kopplade till mänskligt beteende.

Kompetensplattform
för instruktör

Arbetsinnehållet för en instruktör inom
KSU är brett och kompetenskrävande. Instruktörer arbetar med teoriutbildningar,
befattningsutbildningar samt återträning
och vanligen också med utbildning i
simulatormiljöer. Arbetet som instruktör
kräver såväl undervisningsskicklighet
som tekniska kunskaper. För att möta de
krav som ställs på instruktörskompetens,
både från myndigheter och från verken
på befattnings- och återträningsutbildning, initierades projektet Programmet
för instruktörsutbildning (PIU) 2012

med start 2014. Programmet består av
Under 2013 har SAT-projektet medtvå delar; en grundläggande och en förverkat i utveckling av IAEAs e-utbilddjupad med inriktning på handhavande
ningsmodul ”Systematic Approach To
i simulatormiljö. Vuxenpedagogik utgör
Training” som nu är publicerad på IAEAs
programmets centrala utgångspunkt.
webbplats.
Utbildningsmoment kommer också
att genomföras med digital teknik.
”KSUs uppdrag är att [...]
PIU har lagts upp med konceptet
skapa förutsättningar för att
lärandeorganisation som förebild,
och därför genomförs undervisha operatörer i världsklass på
ningen av interna lärare, och delde svenska kärnkraftverken.”
tagarna i programmet möts på
hemmaplan av lokala handledare.
Instruktörerna genomför en examinaEn workshop arrangerades för komtion som sedan leder till en behörighetspetensutvecklare från FKA, OKG, RAB
tilldelning. I en övergångsperiod komoch SKB. Systematik i utbildning i allmer nuvarande instruktörer att valideras
mänhet och frågor kring utveckling av
och genomgå kompletteringsutbildning.
kurs i synnerhet var ämnet för dagen.
Behov av återkommande workshops
identifierades för att öka den samlade
kompetensen i ett systematiskt utbildI Barsebäcks stängda kärnkraftverk beningsarbete och för att standardisera
drivs sedan 2008 verkslik utbildning för
arbetet (t ex samordning av insatser för
såväl drift- som underhållspersonal. Unutveckling av likartade utbildningar).
der 2013 har ca 600 kursdeltagare från de
Ett symposium, ”Kompetens för säker
tre svenska kärnkraftverken medverkat
och stabil kärnkraft”, arrangerades där
i 17 olika kurser. Kurserna har främst
KSUs vd Peter Lindvall och Jan Blompraktisk inriktning, men stort fokus
gren, Senior Expert Nuclear Education,
läggs även på attityd och beteende (Hubjudit in ledande personer i branschen.
man Performance) samt felförebyggande
Bland de inbjudna fanns Brian Molloy
arbetsmetoder. I anläggningen kan kurs(SAT-expert vid IAEA) som beskrev
deltagarna träna i verkliga miljöer med
positiva erfarenheter av att tillämpa
riktiga komponenter under ledning av
systematik i utbildning. Erfarenheterna
erfarna instruktörer.
arbetas in i den pågående revisionen av
den 17 år gamla IAEA-guiden för SAT.
Förutom en svensk manual (grundad på IAEAs revidering) har handledningar för analys, design och utveckling
av utbildningsaktiviteter tagits fram av
Internationella erfarenheter visar att en
projektet, vilket stimulerar ett fortsatt
väl utvecklad systematik i utbildningsökat samarbete. Handledningar och
arbete (SAT) påverkar kärntekniska
manual tas succesivt med i ledningsanläggningars resultat i positiv riktning
systemen ”Handbok för kärnkrafts(färre incidenter, oplanerade stopp etc.).
kompetens”.
Detta och vetskapen om att samarbete
i dessa frågor, enligt internationella erfarenheter, ökar tillförlitligheten i kompetensarbetet ger extra drivkraft i projekt ”Branschsamordnad tillämpning av
SAT”.

Verkslik utbildning

Branschsamordnad
tillämpning av SAT
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Teknik som stödjer
ökade utbildningseffekter

I Ringhals pågår en mycket spännande
utbildningsinsats inom utbildningsprogrammet för assisterande reaktoroperatörsutbildning. Den genomförs till stora
delar med digital teknik i form av informations- och kommunikationsteknik
(IKT). IKT är en del av IT som bygger
mer på digital kommunikation mellan
människor. Utbildningen erbjuder deltagarna en blandad lärmiljö, undervisning i såväl teorisal som simulator, men
även till stora delar i en digital lärplattform med bl a filmer, animationer och
presentationer. Det är en form som vi
tror kan ha stor betydelse för framtida
utbildningar som KSU kommer att erbjuda kärnkraftverken. Med tekniken
kan vi på ett bättre sätt möta kraven från
framtidens kursdeltagare och ge möjligheter till ökad utbildningseffekt genom
hög grad av flexibilitet och variation i
undervisningen. IKT stödjer det vuxenpedagogiska förhållningssättet där det
aktiva lärandet och det erfarenhetsbaserade lärandet är byggstenar. Positiva
effekter, som den pågående assisterande
reaktoroperatörsutbildningen hittills har
visat, är bland annat att:
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•

eleverna får ta ett eget större ansvar
för sitt lärande, vilket ger initiativtagande och intresserade elever (operatörer)

•

skiftlagens engagemang kring utbildning ökar; skiftlagen jobbar
med sin kompetens tillsammans
med eleverna, vilket leder till att
operatörer som inte är i utbildning
blir nyfikna.

•

eleverna utvecklar sin kompetens
på det egna blockets befintliga dokumentationssystem

•

kursdokumentationen på papper
minskar

•

satsningen har gjort att simulatortiden utnyttjas effektivare med mer
förberedda elever

•

fler elever har kunnat delta i utbildning, vilket är positivt då kompetensen i driftverksamhet är eftertraktad.

Nytt sätt att utbilda
reaktoroperatörer

Utbildningen för blivande reaktoroperatörer del 1, R34 ROP1, på Ringhals 3 och
4 har bedrivits på ett lite annorlunda sätt
jämfört med vad vi normalt är vana vid.

De delar av kursen som behandlar
reaktorsystemen har utförts med en typ
av självstudier där vi använt IKT. KSU
har skapat övningsuppgifter för de olika
reaktorsystemen som ska lösas av kursdeltagarna. Kursdeltagarna har tagit stort
eget ansvar för sin utbildning och arbetat
med dessa uppgifter under skifttid i kontrollrummet.
För att stötta arbetet har KSU skapat filmer från simulatorn och filmade
smartboardpresentationer. Dessa har
lagts ut på en utbildningsplattform online tillsammans med en del verksdokumentation. Denna plattform heter Blenda och kan användas av kursdeltagarna
både på arbetet och hemifrån.
Kursdeltagarna har skapat dokument
som svar på de uppgifter som de fått från
KSU. Dessa inlämningsuppgifter har sedan lämnats in via Blenda till instruktörerna som rättar och ger individuell återkoppling. För inlämningsuppgifterna har
kursdeltagarna använt de filmer som instruktörerna har tagit fram. De har också
tagit hjälp av sina kollegor och använt sig
av verksdokumentation som finns i kontrollrummet.
Verksdokumentationen består exempelvis av SAR (Saftey Analysis Report),
STF (Säkerhetsteknikska föreskrifter),
driftinstruktioner, logikscheman och flödesscheman.
Några gånger under kursen har vi
samlat kursdeltagarna för att stämma av
och testa deras kompetenser i simulatorn. Eftersom det mesta av jobbet med
att lära sig de genomgångna systemen redan skett vid dessa tillfällen har vi kunnat
använda simulatortiden mycket effektivt.
Då vi har en stor grupp kursdeltagare
och R34-simulatorn är hårt belastad har
denna typ av utbildning visat sig ge goda
resultat, ett effektivt nyttjande av simulatorn och nöjda kursdeltagare. En annan
positiv effekt är att nästan hela skiftlagen
blir inblandade i lärandet, vilket ger en
återträning, även för dem som inte är direkt inblandade i utbildningen.

KSU online, modern utbildning med ökad
flexibilitet.
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Kursdagar

KSUs leverans av kursdagar ökar jämfört med tidigare år och är
den högsta sedan vi började mäta år 2000.

Kursdagar
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Verkspraktik

Verksprakk 2013

Verkspraktik är en viktig del i instruktörernas arbete. Diagrammet visar antal timmar
som varje utbildningsavdelning har ängnat åt detta.

Tim
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UF, Utbildning Forsmark
UO, Utbildning Oskarshamn
UR, Utbildning Ringhals
UU, Utbildning Barsebäck

500
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Erfarenhetsavdelning:
Från händelsehantering
till kunskapshantering

Inom KSU finns en särskild avdelning
som svarar för omvärldsbevakning inom
branschen med uppdrag att förmedla
nationella och internationella lärdomar,
via bland annat KSUs instruktörer, till
kärnkraftverkens personal så att inträffade händelser inte upprepas. Avdelningen
bildades under året och består av säkerhetsingenjörer, administratör tillika systemförvaltare av Norderfs databas samt
en Norderf-chef och avdelningschef. En
person är utlånad till den internationella
medlemsorganisationen WANO (World
Association of Nuclear Operators) för att
delta i granskningar runt om i världen.
I mars 2010 genomförde WANO
en Technical Support Mission (TSM)
med fokus på det nordiska arbetet med
erfarenhetsåterföring, vilket resulterade
i ett antal förbättringsrekommendationer. Resultatet blev att den dåvarande
organisationen ERFATOM, styrd av
Westinghouse, ersattes av ett nytt forum
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UR

UU

för erfarenhetsåterföringen, kallat Norderf. Efter ett stort förarbetade 2012–2013
utsågs KSU att leda Norderf från och
med årsskiftet 2013/2014.
Norderfs uppdrag är att:
•
från specificerade källor inhämta
relevanta ärenden utifrån en definierad urvalsprocess
•

värdera, distribuera och dokumentera utvalda erfarenheter i Norderfs
databas

•

med hjälp av en urvalsgrupp,
bestående av representanter från
respektive kärnteknisk anläggning
och säkerhetsingenjörer från KSU,
göra ett urval av inkommande
ärenden

•

med hjälp av en värderingsgrupp,
bestående av sakkunniga personer,
utföra analys och värdering samt
klassificering av valda ärenden.

Andra uppdrag är att:
•
utbilda KSUs instruktörer – T3
(Train The Trainer) – utifrån underlag som, där det är lämpligt, använder informations- och kommu-
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nikationsteknik, såsom interaktiv
utbildning, t ex för WANO SOER.
•

stödja KSUs instruktörer med erfarenhetsunderlag då de förbereder
kurser och återträning, kallat justin-time-support (JITS).

Under året har avdelningen tagit fram
publikationer såsom:
•
årsrapport över svensk drift av
kärnkraftverken
•

Erf-nytt (månadsblad med driftstatus och relevant information från
branschen)

•

nyheter, JITR (just-in-time-rapport), urval av utbildningsrelevant
information från Norderf och verkens erfarenheter till utbildningsavdelningarna

•

SERF, fördjupad rapport, lärdomar
från svenska händelser, trendning,
omvärldsbevakning och utvärderingar avseende MTO.

WANO verkar för säkerhet och samarbete

Vid anläggningarna i såväl Forsmark
som Oskarshamn har WANO (World Association of Nuclear Operators) genomfört uppföljning av tidigare granskningar.
WANO är en världsomspännande medlemsorganisation vars uppgift är att verka
för säkerhet och tillgänglighet vid drift
av kärnkraftverk genom informationsutbyte och genom att uppmuntra samarbete och erfarenhetsåterföring mellan
sina medlemmar. Vid en s k follow up
betygssätts progressarbetet med A, B, C
eller D. A och B ses som goda resultat,
och KSU fick vid de båda granskningarna bedömningen B. Det ska ses som en
bra återkoppling på ett förbättringsarbete
som genomförts under året.

WANO tar fram olika dokument för att
stödja och vägleda medlemsländerna.
SOER (Significant Operating Experience
Report) tas fram när en viss typ av händelser återkommer. Publikationen innehåller rekommendationer för hur man
undviker dessa händelser. SOER 2013:1
kommer att ha stor betydelse för framtida utbildningsbehov bland kärnkraftverken, och detta kommer i allra högsta
grad att påverka KSU.

Oskarshamn
KSUs Årsredovisning 2013

MEDARBETARE

Nödvändiga besparingar
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Under 2012 inleddes ett organisatoriskt arbete med syfte att effektivisera och anpassa
KSUs verksamhet utfirån kundernas krav. Det arbetet har inneburit att KSU har förändrat bemanningsstrukturen och verksamheten har i dag sin tyngdpunkt på befattningar med kärnkompetens, som instruktörer och personal med teknikrelaterade uppgifter. I praktiken har funktionerna inom administration och stab ”Vi bestämde tidigt att vi ville
kraftigt minskats. Det är en effekt av det sparkrav som lades på KSU under
uppnå positiva effekter av
sommaren 2013.
Vi bestämde tidigt att vi ville uppnå positiva effekter av förändringen. En
förändringen.”
affärsidé formulerades, vilken klargjorde för oss och för omvärlden att KSU
nu fokuserar på kärnverksamhet: återträning av skiftlag, befattningsutbildning, underhållsutbildning i verkslik miljö samt utveckling, ägande och förvaltning av våra
simulatorer. Vi bantade ner vårt kursutbud och tog bort kurser som tog tid och kraft
från vår kärnverksamhet.
Sparkravet var av sådan storlek att KSU fick lov att minska personalantalet. En höst
som präglades av fackliga förhandlingar, erbjudanden om frivillig avgång och samtal
mellan chefer och medarbetare inleddes. Förhandlingarna med facken gick bra och vid
årsskiftet kunde vi konstatera att en personalminskning med 36 anställda genomförts
genom frivillig avgång. Vi skulle klara av sparkravet och hamna på rätt reducerade
kostnadsbudget 2016. Förändringen innebar ännu en omorganisation.
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KVALITETSSÄKRING
KSU har hög processmognad

Det nya ledningssystem och organisation med processförbättringsteam som
infördes 2012 har under 2013 etablerats
som en naturlig del i det dagliga arbetet.
Processmognadsmätningar visar att vårt
arbete beskrivs i form av processer, att vi
har aktiva processförbättringsteam som
förbättrar vårt arbetssätt och att vi går
mot en kultur som arbetar med ständiga
förbättringar.

Bra betyg för KSUs
verksamhet

WANO har genomfört uppföljande revisioner s k follow up på tidigare genomförda peer reviews på kärnkraftverken
i Forsmark och Oskarshamn. KSU blir
som utbildningsleverantör också granskat inom området Training and Qualification (TQ). Dessa follow up gav KSU
betyget B, vilket är det näst högsta och
innebär att vi vidtagit rätt åtgärder och
ska fortsätta i samma riktning.

Godkänt vid uppföljande
revisioner på våra ISOcertifikat

Efter det första året som certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
samt SS624070 följdes certifieringen upp
med godkänt resultat.
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TEKNIK
Kärnkraftverken har en omfattande underhållsverksamhet och har under året
genomfört ett stort antal underhållsåtgärder och anläggningsändringar som
påverkat KSUs verkslika fullskalesimulatorer. ”Good practice” internationellt sett
innebär att ändringar i kärnkraftverken
förs in, testas och verifieras i simulatorerna, och operatörerna utbildas innan
idrifttagning av kärnkraftverken sker.
Fullskalesimulatorerna är flaggskeppen
i simulatorflottan, men i takt med att
utbildningsbehoven ökar och simulatorerna blir en trång sektor har användningen av grafiska simulatorer (GSIM) och
PC-simulatorer fått en ökad efterfrågan.

Anläggningsändringar
och simulatorutveckling
Ringhals

I R1-sim gjordes två uppdateringar, en i
juli och en i december. Sommarleveransen innehöll bl a systemuppdateringar
(TXS, TPC och Advant) och anläggningsändringar kopplade till Ringhals projekt
BAS.
Uppdateringen i december innefattade
anläggningsändringen ”Uppgradering
av avblåsningssystemet”, som påverkade
I&C-systemen TXS, Advant och ELLEN.
Anläggningsändringen medförde träningsbehov av driftpersonal före införandet på blocket under RA14.

Historisk leverans

R2-simulatorn genomförde under året en
historisk leverans. Leveransen innefattade ny modell för neutronkinetiken (S3R),
ny modell för huvudloopen (Relap) samt
ny modell för svåra haverier (MAAP5).
Ingen annan simulator i världen har
sammankopplat dessa tre modeller
tidigare. Bytet till S3R som neutronkinetikmodell gör det relativt enkelt att byta
bränslecykel vid framtida uppgraderingar. Relap är en termohydraulisk simuleringsprogramvara som även används för
haverianalyser. Kombinationen av Relap
och S3R har nu installerats på samtliga
KSU-simulatorer.
Det unika med detta projekt är
MAAP5-koden. R2-sim är KSUs enda
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simulator med MAAP5 och klarar därmed av svåra haverifall. När bränsletemperaturen överstiger 1 400 grader tar
MAAP5-koden över och Relap, S3R och
JTopmeret kopplas bort. Detta medför att
utbildningspass som ännu inte är möjliga
att köra i andra simulatorer är möjliga i
R2-simulatorn.
Projektet har även uppgraderat simulatorplattformen från IRIX till Linux.
Silicon Graphics har slutat utveckla IRIX
och säljer inte IRIX-datorer längre. I och
med bytet till Linux är plattformen framtidssäkrad under överskådlig tid.

Projekt RH/SP på RAB (R3)

Projektet innebär, kortfattat, att systemet
för säkerhetsinsprutning av vatten, system 323, kan kopplas ihop med systemet
för sprinkling av reaktorinneslutningen,
system 322. Behov av operatörsutbildning och träning på de förändrade funktionerna innan dessa införs på kraftverket hade identifierats, vilket medförde
uppdatering av simulatorn till återträningen 13A (feb 2013).
RABs önskemål om test av tekniska
lösningar i simulatorn uppfylldes. Testerna genomfördes i R3-simulatorns TUSSsystem i Studsvik. På det sättet kunde
erfarenheter tas tillvara innan dessa förändringar infördes på kraftverket. Simulatorprojektet och RH/SP-projektet på
kraftverket har dessutom, som brukligt
är, haft fortlöpande kontakt och utbytt
information och erfarenheter under arbetets gång.

Forsmark

I F1-simulatorn installerades ny branddator, och härden uppdaterades med nya
härddata från F2, driftsäsong 2012–13.
I F3-simulatorn genomfördes uppgraderingar vid två tillfällen under 2013,
dels en ny blockdatoremulator och ny
styrstavsmanövrering 532 (från Areva),
dels anläggningsändringen TRYGG
(krafttransformering, generator och
HT-turbin).
KSU tillhandahöll Areva med test och
utvecklingsmiljö (TUSS) för system 532
i Offenbach. KSU och FKA genomförde
tester av systemet både i Forsmark och
på plats i Tyskland. Flera fel kunde därigenom tidigt åtgärdas.

Oskarshamn

Två uppdateringar genomfördes under
året på O1-simulatorn, en mycket omfattande i juni och en mindre i november. Junileveransen innefattade att hela

KSUs Årsredovisning 2013

eldynamiken och ett tiotal processystem
gjordes om i modernare programvara.
Anläggningsändringar som installerades var bl a OKGs NYS- och SS120-projekt. KSUs Test- och utvecklingsmiljöer
(TUSS) i Studsvik har framgångsrikt utgjort en testplattform vid OKGs FAT-tester av I&C-kod för Autobor och SS120.
I november uppdaterades härdens programvara.
I O3-simulatorn gjordes två uppdateringar 2013. I juli byttes viss hårdvara
ut och tvåpumpsdrift av kondensatpumparna infördes.
I dec–jan levererades etapp 1–3 av O3 As
Built, vilket i huvuddrag innefattade:
•
ny version av system 535, 537 och
597
•

uppdatering av ny bränsleladdning
och styrstavssekvenslista till RA12version

•

intrimning av primärloop med
avseende på flöden, temperatur,
tryck, ventillägen etc.

PLEX – Plant Life
Extension

För att kunna uppfylla det behov som en
modernisering av PLEX-format framkallar, har arbetet med att planera, producera och genomföra utbildning bedrivits
i ett utbildningsprojekt. Projekt PLEX
(modernisering och effekthöjning av
O2) är för utbildningsprojektet vad en
rejäl kuling är för en seglare: en påfrestning och en spännande fartfylld resa
på samma gång. Under året har ett antal utbildningsinsatser genomförts och
än fler producerats. En total översyn
av grundutbildningsprogrammen pågår parallellt med den PLEX-specifika
träningen. Totalt har under 2013 drygt
15 000 timmar lagts på kursverksamhet
och andra aktiviteter, som t ex verifiering
av instruktioner och validering av kontrollrumsdesign. Projektet är utsträckt i
tiden och vi närmar oss halvtid med fortsatt stora utmaningar framför oss.

PLEX-projektet

O2-simulatorn har under året endast varit i projektverksamhet,
PLEX-projektet. O2-PLEX är för närvarande KSUs största investeringsprojekt med omfattande modelluppdateringar. Under
året har ett nytt simulatorkontrollrum driftsatts och nya I&Ckoder har installerats och testats.
Simulatorn har använts för utbildning av operatörer på en
övergripande nivå inom ramen för PLEX-projektet, SIM1. Detta utbildningssteg innebär att operatörerna har fått bekanta sig
med det nya kontrollrummet och dess operatörsgränssnitt.

Ny principsimulator

Under året togs en PWR principsimulator fram. Simulatorn
bygger på de tidigare utvecklade BWR reaktor- och turbinprincipsimulatorerna och på erfarenheterna från dessa. Simulatorn
användes senare under hösten i Ringhals vid process- och turbinoperatörsutbildning samt, under höstens återträning för
Ringhals 2, i ett teoripass för turbinoperatörer med koppling till
rekommendationerna i WANO SOER 2013:1.
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FINANSIELL INFORMATION
Stående t.v.
Charlotte Loid,
Lena Ståhl (sekreterare),
Bengt Anderot (suppl.),
Thomas Hagentoft (suppl.),
Per-Göran Nilsson,
Jan-Olof Lidman,
Christina Sandström (suppl.),
Helena Gustavsson,
Sven-Anders Andersson,
Jan Blomgren,
Per-Erik Ellström,
Peter Lindvall.

KSUs styrelse

Bolaget har sitt säte i Studsvik utanför Nyköping. Styrelsens ledamöter utses bland ägarna, Barsebäck Kraft
AB, Forsmarks Kraftgrupp AB, OKG AB, Ringhals AB samt personalorganisationerna.

Ordinarie ledamöter
Charlotte Loid

ordförande

Håkan Ottosson

vice ordförande

Per-Göran Nilsson
Sven-Anders Andersson
Per-Erik Ellström
Helena Gustavsson

arbetstagarrepresentant

Jan-Olof Lidman

arbetstagarrepresentant

Nyckeltal

En flerårsjämförelse visar att nettoomsättningen fortsätter att öka. Årets ökade omsättning beror bl a på ökade
intäkter för utbildningsverksamheten och projektrelaterad utbildning.

Nettoomsättning (kSEK)

2013

2012

2011

482 035

451 228

Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet
Årets investeringar (kSEK)
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2010

2009

437 217

399 469

374 823

360

352

1 797

821 618

797 904

823 214

814 220

797 604

1,6

1,5

1,5

1,5

1,5

89 001

87 230

101 846

123 296

95 228

KSUs Årsredovisning 2013

2013

2012

482 035
34 292
-

451 228
36 014
20

516 327

487 262

-120 179
-262 153

-136 513
-222 081

-110 071

-103 881

-492 403

-462 475

23 924

24 787

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

111
-22 616

60
-24 847

Summa resultat från finansiella poster

-22 505

-24 787

Resultat efter finansiella poster

1419

0

Skatt på årets resultat

-571

-275

Årets resultat

848

-275

Resultaträkning

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
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Balansräkning

2012-12-31

2011-12-31

10 374
693 680
30 664

13 179
632 316
110 292

734 718

755 787

734 718

755 787

18 359
60 063
4 137
253
4086

5 592
27 510
4 449
639
3 925

86 898

42 115

2

2

86 900

42 117

821 618

797 904

2012

2011

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar
Resultaträkning
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2013-12-31

2012-12-31

400
80

400
80

480

480

3 612
848

3 887
-275

4 460

3 612

4 940

4 092

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar

10 813

10 813

Summa obeskattade reserver

10 813

10 813

Kortfristiga skulder
Reverslån
Reverslån från koncernföretag
Övriga skulder till koncernföretag
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

352 500
352 500
8 164
11 825
13 713
67 163

352 500
352 500
11 618
22 461
7 970
35 950

Summa kortfristiga skulder

805 865

782 999

Summa eget kapital och skulder

821 618

797 904

Balansräkning
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
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