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VD HAR ORDET
Ett vässat och professionellt
KSU

Under 2014 gick vi mot att blir ett vässat och professionellt KSU.
Men det var också ett mycket tufft år. Vi har kämpat med rekryteringssvårigheter i framförallt Oskarshamn. Samtidigt har
känslan av att ha en arbetsmiljö som kännetecknas av att må bra
på jobbet dalat. Ytterligare utmaningar har vi haft beträffande
successionsbehov av personalen på teknikavdelningen, hantering av en historik med revisionsavvikelser utan åtgärd och naturligtvis sparkraven.
Som företagets vd är jag stolt över hur vi hanterat ett tufft år.
I Oskarshamn finns det positiva signaler från OKG om jobbrotation och kandidater till våra tjänster. Det nya simulatorhuset med bättre personalutrymmen är snart klart och ledningen
för vår avdelning i Oskarshamn har genomgått en förändring.
Vi har också lyckats förhandla så att LAS-dagar får följa med
från OKG till KSU.
Ett antal strukturerade initiativ har tagits i arbetsmiljöfrågan
som bör ge oss en lite trevligare vardag.
Teknikavdelningen har lyckats med några viktiga rekryteringar och successionen löper enligt plan.
Vi har tagit kontroll över åtgärd efter revision. Oavsett om det
är WANO, OHSAS eller internrevision åtgärdar vi systematiskt
de ganska få avvikelser vi får.
2014 var året då vi klarade av tuffa sparkrav med bibehållen
leverans och kvalitet. ”KSU är benchmark” har det sagts på Vattenfalls huvudkontor.
Det viktigaste fokusområdet – instruktörskompentens –
mejslades fram av styrelsens gedigna strategiarbete. KSU startade Programmet för instruktörsutbildning och Instruktörslyftet,
utbildningar för både nyrekryterade och erfarna instruktörer.
I planen för kompetenshöjningen finns behörighetstilldelning
som efterfrågas av WANO och Safety Boards.
För att skapa effektivitet har vi inlett en framtidsresa genom
att utbilda med hjälp av IT. Det kallas IKT – informations- och
kommunikationsteknik. På förvånansvärt kort tid har vi arbetat
fram ett stort intresse från kärnkraftverken. Vi kan nu utbilda
fler med samma resurser som tidigare. I skrivande stund har
IAEA hört av sig för att få lära sig mer om tillämpning av IKT i
utbildning av kärnkraftspersonal. Det kallar jag framdrift!

Peter Lindvall, vd
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KSU I KORTHET
VISION

Vår vision är att vara ett ledande
utbildningsföretag.

Vi är

AFFÄRSIDÉ

259 anställda

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.
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UTBILDNING
Utbildningsavdelningen
i Barsebäck
Många nöjda deltagare

summering av kursdeltagarnas utvärderingar under återträning visar på nöjda
kursdeltagare.
Arbetsuppgiftsanalyserna som utgör
en grund för våra utbildningars innehåll har uppdateringsbehov. Under 2014
kom UF och FKA överens om att starta
ett gemensamt arbete med uppdatering
av analysen. Forsmark 3 påbörjade arbetet hösten 2014 och det beräknas vara
färdigt i oktober 2015. Därefter påbörjas
uppdatering av analys för F12. Genom
detta uppdateringsarbete säkerställer vi
att innehållet i våra utbildningar är korrekt. Dessutom kan vi göra våra utbildningar mer effektiva genom att minska
antalet delmål då dessa kan ersättas med
kompetensområden.

Utbildningasavdelningen i Barsebäck,
UB, nådde även 2014 målet att leverera
verkslik utbildning till 100 procent enligt
kraftverkens behov.
Under året levererades 21 olika kurser
till 500 deltagare fördelat på 57 kurstillfällen.
En summering av deltagarnas attitydutvärderingar efter genomförda kurser
visar på mycket stor nöjdhet med kurserna som helhet (5,4) och med instruktörerna (5,3) på en skala
från 1 till 6, där 6 är Utbildning av operatörerna i den
högsta betyg.
nya miljön är en viktig pusselbit.
Bland
instruktörerna finns såväl egen
personal som ämnesexperter från kraftVi har under 2014 anställt tre nya inverken.
struktörer, medan en instruktör har sluSom ett resultat av besparingskraven
tat. Genom ökat antal instruktörer kan
har avdelningen minskat med en person
vi minska behovet av konsulter, vilket
– tre medarbetare lämnade avdelningen
bidrar till Vattenfalls effektivisering. Avmed frivillig avgång och två nya medardelningen nådde sitt mål för verksprakbetare har tillkommit.
tik, och vi hade en genomsnittlig prakKursdeltagarnas och instruktörernas
tiktid på 63 timmar per instruktör.
säkerhet prioriteras vid genomförande
av kurser i anläggningsmiljö. Under våren genomfördes därför förnyade riktade
skyddsronder i alla lärmiljöer för att
identifiera och åtgärda eventuella personsäkerhetsrisker.
I början av november var avdelningen
värd för en WANO-workshop om lyftPositiv återkoppling
och lastkoppling med flera internatioUtbildningsavdelningen i Oskarshamn,
nella deltagare.
UO, levererade 1 175 kursdagar under
2014, vilket i stort sett motsvarade det
behov av driftutbildning som OKG, hade.
Summeringen av deltagarnas synpunkter
på genomförd utbildning visar på ett gott
resultat, och särskilt positiv återkoppling
fick KSU på genomförd skiftchefsutbildning. Syftet med utbildningen är bland
Leveransmålet nåddes
annat att de blivande skiftcheferna ska
Utbildningsavdelningen i Forsmark, UF,
få ta del av ett antal verktyg och få insiklevererade 1 475 kursdagar under 2014
ter om sitt eget ledarskap och beteenden
och nådde därmed leveransmålet. En
som de kan tillämpa direkt i vardagen i

Utbildningsavdelningen
i Oskarshamn

Utbildningsavdelningen
i Forsmark
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sitt naturliga uppdrag. Kursdeltagarna
fick bland annat träna sig i det generella
ledarskapet med inspiration av UGL och
utmanande forumspel blandat med SAR
(Safety Analysis Report) och STF (Säkerhetstekniska driftförutsättningar), men
också ÖSI (Övergripande störningsinstruktion), Ines och myndighetskunskap.
Avslutningsvis fokuserades på det operativa ledarskapet som sedan tränades
praktiskt i simulatorn.
Tillsammans med OKG har en översyn av turbinoperatörsutbildningen genomförts, där inslaget av simulatorkörningar i utbildningen utökades för att
förbättra utbildningskvaliteten.
Då OKG genomför projekt Plex (moderniseringsprojekt) för Oskarshamn 2
är utbildning av operatörerna i den nya
miljön en viktig pusselbit. 2014 genomfördes simulatorkurs 2 (av 3) i den nya
simulatorn med lyckat resultat.
Under året har avdelningen tagit emot
ett antal studiebesök i simulatorn från
bland annat Sjöbefälsskolan i Kalmar
och Uppsala universitet.

Utbildningsavdelningen
i Ringhals
Bästa betyg någonsin
Utbildningsavdelningen i Ringhals, UR,
levererade 1 926 kursdagar under 2014,
vilket motsvarade 100 procent av det
behov av driftutbildning som Ringhals
kärnkraftverk, RAB, hade. Summeringen
av deltagarnas synpunkter på genomförd
utbildning visar på ett mycket gott resultat.
Under året har UR tillsammans med
Ringhals jobbat fokuserat med SOER
2013-1, i allt ifrån självutvärdering till
gemensamma målbildsövningar.
I utvärderingen av höstens återträning
fick vi bästa betyg någonsin, vilket vi är
väldigt stolta över. En bidragande orsak
till den positiva återkopplingen är vårt
fokus på operatörsprinciperna och då
med området teknik som utvalt område.
En annan bidragande orsak till resultatet
är instruktörernas kompetens och deras
vilja till utveckling och förbättringar. Ett

exempel på nytänkande under återträningen var användandet av AGA-divatorer under ett simulatorpass samt att vakthavande ingenjörer deltog aktivt.
Under året avslutades assisterande reaktoroperatörsutbildningen (ARO) på
R34, som hade ett stort inslag av IKT,
med fantastiskt resultat. Vi har aldrig
tidigare utbildat så många elever på en
kurs. Planeringen för nästa omgång ARO
startades för både Ringhals 2 och 34 utifrån samma koncept.
Kunden har visat en tydlig uppskattning rörande den ökade mängden av
IKT-inslag i våra grundutbildningar, och
under kommande år ser UR en vidare
utveckling som kommer att beröra återträningen samt anläggningsändringar.
Användandet av IKT på UR har verkligen stimulerat lärandet och lett till nytänkande hos både instruktörer och elever, och dessutom kan både effektivisering
och kostnadsminskning ses (minskad
pappersförbrukning, fler elever per kursomgång).
Kundrelationen har varit en viktig
del under 2014. En god kundrelation är
en bra plattform att stå på för att kunna
stödja Ringhals i den utmaning som
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övergångsplanerna innebär för dem.
Precis som tidigare år har vi haft tillfällen att ta emot besök och visa våra simulatorer, och där har vi bland annat haft
gäster från Chalmers.

Ökat perspektiv på SOER

För att få ett ökat perspektiv på SOER 2013:1 ”Operators fundamentals weaknesses” i de olika befattningsutbildningarna och
i återträningen har utbildningsavdelningen i Ringhals arbetat
fram fokusområden (baserat på tidigare självutvärdering mot
SOER 2013:1). Syftet är att utveckla delar inom respektive utbildning för att få ökat fokus på ”Operators fundamentals” under hela utbildningstiden.
I startmötet för respektive utbildning diskuteras dessa fokusområden med berörda instruktörer för att öka medvetenheten
om området och tydliggöra verkets förväntningar. Tanken är
också att samla instruktörer från de olika utbildningarna för att
utbyta erfarenheter om hur man implementerat detta, men också om vilka effekter man sett hos deltagarna. När chefer utför
arbetsplatsobservationer ska de bedöma hur väl instruktörerna
implementerat detta.
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Branschsamordnad
tillämpning av SAT

Under 2014 avslutades projekt ”Branschsamordnad tillämpning
av SAT” (SAT = Systematic Approach to Training eller Systematik i utbildningsfrågor).
Ett nätverk bildades i syfte att utbyta erfarenheter men ockmså för att effektivisera genom samarbete och att förvalta och
utveckla branschsamordnade manualer och handledningar för
att vidmakthålla och stärka systematiken i utbildningsarbetet.
Under året påbörjades implementering av branschsamordnad SAT genom exempelvis kompetenshöjande kurser, workshops och seminarier om SAT. Dessa omfattande aktiviteter riktades i första hand till ledningspersoner, kompetensansvariga
chefer, kompetensutvecklare och instruktörer.
Implementeringsaktiviteterna resulterade redan under 2014 i
en bättre och mer synkroniserad bild av vad SAT är. Detta återspeglas i kommunikationen kring utbildningsfrågor i och mellan den kärntekniska branschens organisationer.
En samordning i val av metodik vid framförallt analys och
design av utbildning påbörjades och förväntas att utvecklas under kommande år genom användning av gemensamma manualer och handledningar för arbetet.
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Kursdagar

KSU:s leverans av kursdagar har ökat sedan vi började mäta
år 2000.

Kursdagar
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Tillsammans planerar Thomas Ragnarsson, Gustav Kvarnemo, Patrik Olsson, Magnus Trogstam
och Sandra Tvingsell kurs i O2-simulatorn på KSU.

KSU kompetenssäkrar sina instruktörer
KSU satsar fullt ut på att kompetenssäkra sina instruktörer. Genom att kunna garantera
bra utbildning bidrar företaget till säker kärnkraft.
– De bästa instruktörerna kommer ofta från viktiga positioner på kärnkraftverken,
säger Peter Lindvall, vd på KSU.
Sedan 2013 har KSU valt att fokusera på
tre viktiga utbildningar: återträning av
kontrollrummens skiftlag, utbildning till
olika befattningar, som till exempel turbinoperatör, och utbildning i verkslik miljö,
främst riktad till stationstekniker och underhållspersonal från verket.
Samtidigt har KSU utvecklat ett nytt
utbildningsprogram, kallat PIU (Program för instruktörsutbildning), med
tillhörande behörighetstilldelning för
instruktörer. Programmet består av de
två delarna grundläggande instruktörsutbildning (GI) och simulatorinstruktörsutbildning (SI). Syftet är att höja kompetensnivån hos alla KSU:s instruktörer.
– Högre kvalitet på utbildningen ger
säkrare kärnkraftsdrift, och högre kvalitet
når vi genom systematik, mål och krav,
påpekar KSU:s vd Peter Lindvall.
Systematiserad instruktörsutbildning
handlar om individuellt anpassade utbildningsprogram till instruktörer som
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varit på KSU en tid och en enhetlig utbildning till alla nyanställda instruktörer.
– Vi har också som mål att låta
varje instruktör praktisera på ett
kärnkraftverk två arbetsveckor per
år. Det är en stor satsning som KSU
gör. Instruktörernas utbildning tar
mycket arbetstid och vi anstränger oss
dagligen för att hitta lösningar så att leveransen av utbildningar till kärnkraftverken inte ska drabbas. Men resultatet
kommer att bli behörighetstilldelade
instruktörer och en ännu högre utbildningskvalitet, lovar Peter Lindvall.
GI genomfördes första gången under
hösten 2014. Den bestod bland annat av
pedagogik, HuP, ledarskap, SAT (Systematic Approach to Training) och arbete
enligt KSU:s ledningssystem, medan SI
precis har påbörjats för första gången.
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Mikael Lundh, avdelningschef för Stöd och
utveckling vid huvudkontoret i Studsvik.

Kommer från verken
Den nya instruktörsutbildningen ges till
alla nyanställda instruktörer. KSU strävar mot att befintliga instruktörer ska
ha uppnått behörighet inom det område
de ska undervisa före 2016 års slut. För
att klara detta erbjuds Instruktörslyftet,
vilket innehåller flera kompletterande

Malin Engvall, instruktör på KSU,
Utbildning Forsmark.

utbildningar utspridda över en treårsperiod.
– För att få grundläggande behörighet behövs samtidigt teknisk kompetens
motsvarande våra branschgemensamma
utbildningar, BGU el, BGU reaktor och
BGU turbin. Denna behörighet måste
alla instruktörer ha för att självständigt
få genomföra utbildning, förklarar Mikael Lundh, avdelningschef för Stöd och
utveckling vid huvudkontoret i Studsvik.
PIU innehåller i dag ingen teknisk
utbildning, utan förutsätter att instruktörerna har fått den tekniska kompetens
som krävs via befattningsutbildningarna.
– Men vi ser att nästa utvecklingsområde är att fördjupa instruktörernas tekniska kompetens. Det arbetet är påbörjat
och beräknas vara infört i PIU till 2016,
säger Mikael Lundh.
Malin Engvall vid Utbildning Forsmark är en av de nyanställda instruktörer som fått sin grund genom PIU. Hon

tycker att utbildningen inneburit utveckling inte bara för yrkesrollen utan också
för hennes själv som person.
– Det bästa med jobbet är att få dela
med sig av sina kunskaper och erfarenheter så att de nyutbildade känner sig trygga
i sina nya yrkesroller ute på kärnkraftverken. Men alla yrkeskategorier som arbetar inom kärnkraftsbranschen måste
ta sitt ansvar och förstå sin roll och betydelse i helheten för en säker kärnkraft,
säger hon.
Peter Lindvall påpekar också att den
viktigaste resursen för kärnkraft är just
personalen.
– För KSU är det viktigt att kärnkraftverken kan lita på att utbildningen som
deras personal får är av hög kvalitet. De
bästa instruktörerna kommer ofta från
viktiga positioner på kärnkraftverken,
och sedan 2014 rekryterar vi endast instruktörer med erfarenhet från kärnkraftverken, säger Peter Lindvall.

Från operatör till instruktör
John Thorsmyr är en av de instruktörer som kommer från verket. Han kommer närmast från en befattning som processoperatör på Ringhals 4. Att få ingå i
en arbetsgrupp som har målet att stärka
kärnkraftspersonalen och jobba för säkrare kärnkraft var ett starkt skäl för honom att söka jobbet. Han tycker att PIU
stärker KSU:s organisation samtidigt som
instruktörskompetensen höjs.
– Och ju bättre vi blir desto bättre
kommer vår driftpersonal att bli, säger

Instruktörsprogrammets simulatorinstruktörsutbildning (PIU-SI). Sven Wijk, Fredrik Nordenadler
och Jonas Liljegren jobbar med instruktörssystemet MIS i GUSS (Generell utbildningssimulator
Studsvik).
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John Thorsmyr, instruktör på KSU,
Utbildning Ringhals.

han, och tillägger:
– KSU har en devis som säger ”enabling
world class operators”, och det förutsätter
att vi ska vara snäppet bättre än världsklass. För att dra en sportparallell: om
driftpersonalen på våra verk ska vara Sveriges skidlandslag måste vi vara Norges.

Samarbete
med Halden

KSU har under året fortsatt samarbetet
med Institutt for Energiteknikk i Halden.
Samarbetet har bland annat inneburit att
våra instruktörer deltagit som experter
och observatörer i forskning kring användning av haveriinstruktioner. IFE
och KSU har också utbytt erfarenheter
om grafiska gränssnitt till våra simulatorer. KSU har också deltagit på Enlarged
Halden Program Group Meeting, EHPG,
som är en konferens för att sprida kunskap om den kärnkraftsforskning som
bedrivs inom ramen för OECD Halden
Reactor Project.

Internationellt
utbyte i Wien

KSU representerade Sverige vid mötet med TWG, The Technical Working
Group, på IAEA i Wien. TWG, som är
det internationella atomenergiorganet,
är en grupp experter som bidrar med
råd och stöd vid implementering av program. Arbetsgruppens uppgift är att vara
remissinstans för IAEA:s arbete inom
ämnesområdet, men den fungerar även
som internationellt nätverk och expertis
inom bland annat Managing Human Resources inom kärnkraftsområdet. Möten
hålls vartannat år, men däremellan har
medlemmarna kontakt genom ett nätbaserat forum. Varje land representeras
av en deltagare. I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) som ansvarar för nomineringen. Sverige och KSU

representerades av Camilla Blackhammar vid årets möte som hölls på IAEA:s
huvudkontor i Wien med deltagare från
Storbritannien, Frankrike, Kina, Korea,
Slovenien, Slovakien, Ryssland, Ukraina,
Ungern, Finland, Rumänien, Kanada,
Nigeria, Spanien och Sverige.

Det finns ett stort intresse bland
medlemsländerna för att samverka
kring kompetensfrågorna vad gäller
både avveckling och förlängd drifttid.
•

IKT och blended learning, ett område där många länder ligger långt
framme. Olika varianter på blended
learning redovisades. En av framgångsfaktorerna som lyfts fram av
länderna som arbetar med e-learning är att samarbeta med universitet. Genom att använda samma itplattform får man mycket material
gratis då universiteten ofta ligger
långt fram inom detta område. En
del länder har haft samarbete med
teknikföretag för att utveckla nya
metoder.

•

Strategisk utveckling av utbildningsprogram, där det finns ett
behov av att kontinuerligt utveckla
och förbättra säkerhetskultur och
utbildningsprogram på alla nivåer.
Det kanske är viktigare i dag än
någonsin. I ”Strategic Approach to
Education and Training in Nuclear
Safety 2013–2020” skriver IAEA
att lämpliga och hållbara utbildningsprogram för undervisning och
träning i nukleär säkerhet ska överensstämma med IAEA ”Safety Standards” för att säkerställa att högsta
möjliga nivå uppnås vad gäller säkerheten.

Områden som diskuterades var bland
annat:
•

Psykometriska tester, en metod för
att mäta/utvärdera tester som sägs
mäta psyket/personligheten, det vill
säga vad som motiverar en person,
dennes styrkor, begränsningar och
potential. De flesta länder använder
sig av psykometriska tester vid anställning av operatörer.

•

Fukushima Daiichi och följden av
händelserna där, som visar på vikten av att kontinuerligt säkerställa
att vi har tillräckligt kompetent personal som kan ta ansvar för en säker,
ansvarsfull och hållbar användning
av kärnteknik. Erfarenheterna från
Fukushima har belyst nödvändigheten av att se över beredskapsorganisationer samt utveckla träningsprogrammen för att mer öva
kritiska situationer och oförutsedda
händelser.

•

Den åldrande kärnkraftsflottan,
som är en stor utmaning för branschen. 162 av världens 438 reaktorer är i dag 30 år eller äldre. Av den
anledningen bedrivs nu ett intensivt
arbete i olika länder för att se till att
dessa anläggningar är säkra, ofta
med målet att förlänga drifttiden.

TSM

KSU har tidigare fått flera AFI:er (Areas
for Improvement) på WANO-granskningar avseende instruktörens arbetssätt
i simulatorn, främst kopplat till återkoppling till kursdeltagarna. KSU initierade ett utvecklingsarbete under 2014 för
att ta fram en beskrivning av förväntat
instruktörsarbetssätt i simulatorn. Parallellt med detta arbete skrevs en förfrågan
till WANO om att få göra en granskning
inom motsvarande område, vilken planerades till v 10, 2015.

WANO

Under året deltog en medarbetare från
KSU i WANO Peer Review. Denna
granskning genomfördes i Coferentes i
Spanien.
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Enabling World
Class Operators

Ett begrepp som har förekommit i flera
sammanhang är World Class Operators.
Under 2014 fick KSU i uppdrag av styrelseordföranden att definiera detta begrepp. Ganska snabbt omdefinierades
uppdraget till något som KSU kan påverka, nämligen Enabling World Class
Operators. Rolf Odin ledde uppdraget
och beskrev på vilket sätt KSU kan hjälpa
kärnkraftverken att nå världsklass. En av
åtgärderna som föreslogs var att definiera
kriterier för vår utbildningsverksamhet
som speglar de nationella och internationella krav som ställs på oss. Detta arbete
fortsätter och beräknas vara klart hösten
2015.

MEDARBETARE

Tydligt
kompetensfokus
på teknik och
utbildning

14

Året har kännetecknats av tydligt kompetensfokus inom KSU:s kärnkompetensområden – teknik- och utbildning.
Programmet för instruktörskompetens
(PIU) har lanserats, och totalt har åtta
nyrekryterade instruktörer deltagit i programmet. För redan etablerade instruktörer har en kompetenssatsning kallad
Instruktörslyftet lanserats. Instruktörslyftet genomförs under en treårsperiod,
och under 2014 inriktades kompetens-

satsningen på följande (ämnesområden).
Inom Teknikavdelningen har framgångsrika nyrekryteringar genomförts för att
möta avdelningens framtida bemanningssuccession.
Målsättningen med årets genomförda
komptenssatsningar är att säkerställa företagets förmåga att på ett systematiskt
och strukturerat sätt garantera en kompetenssäkrad utbildningsleverans enligt
kundernas kravbild.
Som ett led i att ytterligare effektivisera
företaget har verksamheten under året
ändrat sin personaladministrativa systemplattform. Ett integrationsprojekt har
genomförts med syfte att integrera företaget i Vattenfalls koncerngemensamma
personalplattform för löneadministration, rehabilitering och rekrytering.

KSU:s Årsredovisning 2014

Med anledning av det branschmässigt
utmanande ekonomiska läget verkställdes under senare delen av året ytterligare
personalnerdragningar inom stabs- och
stödfunktioner. Under 2014 har verksamheten haft en personalomsättning på
totalt 13,7 procent, varav 8,5 procent är
kopplat till den omstrukturering av bemanning som verksamheten genomfört.
I praktiken har detta medfört en omfattande förändring av verksamhetens arbetsprocesser. Det tydliga förändringsläget har medfört ett behov av att under
året förstärka systematiken i företagets
arbetsmiljöarbete. I slutet av året lanserades därför en reviderad stödprocess för
verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete och ett flertal riktade stödinsatser
har genomförts i företaget under året.

KVALITETSSÄKRING
Godkänd
som leverantör
KSU granskas kontinuerligt av externa
parter och via interna revisioner. Våra
kunder, kärnkraftverken, godkänner
oss som leverantör och det oberoende
certifieringsorganet Qvalify enligt ISOstandard. Detta för att säkerställa att
KSU uppfyller de höga kvalitetskrav som
kärnkraftsbranschen ställer. Våra interna
revisioner säkerställer utöver detta att vi
och vårt ledningssystem utöver de externa kraven även uppfyller vår egenpåtagna kravbild.
Under 2014 har KSU granskats av två
av kärnkraftverken och blivit godkänd
leverantör för ytterligare tre år. Av Qvalify har KSU granskats och godkänts
enligt ISO 9001 för kvalitet, ISO 14001
för miljö, OHSAS 18001 för arbetsmiljö
samt enligt SS 624070 för kompetens.
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TEKNIK

Förbättrad
arbetsmiljö
i simulatorerna
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För personalen på Teknikavdelningen är
inte alltid det egna kontoret arbetsmiljön.
Mot slutet av kodning och testning sker
månader av omfattande testarbete i
vårt TUSS (Test- och utvecklingssystem
Studsvik)
Dessa TUSS:ar skapades i samband
med simulatorutflyttningens start 2000
och byggdes upp av ett hopplock av gamla möbler, stolar, bord och hyllor.
Under åren har TUSS utvecklats till en
mycket viktig arbetsplats och har samtidigt varit eftersatt ur arbetsmiljöhänseende.
Därför var det extra roligt att vi under
2014 kunde återanvända en tom simulatorlokal och däri placera både TUSS och
permanenta kontor.

TUSS-rummet inreddes under 2014
och hade invigning i samband med det
årliga luciafirandet.

Anläggningsändringar
och utveckling

Kärnkraftverken har under året genomfört ett antal underhållsåtgärder och anläggningsändringar som påverkat KSU:s
verkslika fullskalesimulatorer. ”Good
practice” innebär internationellt sett att
ändringar i kärnkraftverken införs, testas
och verifieras i simulatorerna, och operatörerna utbildas innan idrifttagning av
kärnkraftverken sker.
Här kommer en sammanfattning över
vad som hänt under året med avseende
på leveranser.
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Forsmark 1:
Ny Advant-kod infördes 2014 på F12
G-sim. I uppgraderingen ingick även anläggningsändringar som införs 2015 på
blocket.
Förberedande arbete med simulatorspecifik Advant-lösning inför ett VAPPinförande avslutades.
Forsmark 3:
Två mindre loadleveranser levererades
under året. I juni infördes AÄ elkvalitetsskydd och flytt av 321VB45 och
321VD45 gjordes.
I december infördes bland annat en ny
modell av 722. Även förberedande arbete
inför kommande plattformsbyte, IRIX
till Linux, genomfördes.
Oskarshamn 1:
En större loadleverans genomfördes där
bland annat system 352, 353, 424, 742,
743 och 747 gjordes om i modernare
programvara. I samband med detta åt-

Ett omfattande testarbete görs i vår nya kontorslokal TUSS (Test- och utvecklingssystem
Studsvik).

gärdades även över 100 rapporterade simuleringsavvikelser.
Oskarshamn 2:
O2 Plex, vilket är KSU:s största pågående
investeringsprojekt, har pågått under
hela 2014. Projektet bidrar till stor del
till verkets anläggningsutveckling, och
omfattande verifiering och validering
har genomförts. Simulatorn har använts i
utbildning av operatörer inför den kommande uppstarten av O2 efter den stora
verksmoderniseringen.
Oskarshamn 3:
Två loaduppdateringar gjordes 2014, i
maj och september. I maj levererades
ny dieselmodell som en del av från O3
As built. Utöver det byttes bland annat
simulatordatorn. I september lades en
ny blockdatorversion in och ett antal
anläggningsändringar, bland annat 462
AB3 samt X4-villkor, gjordes.
Under året har mycket arbete lagts ner

inför leveransen i januari 2015. Leveransen innefattar bland annat ny modell för
el, 416 och 445, samt uppgraderad selektivitet i elmodellen.
Ringhals 1:
Med start i december 2013 påbörjades
installationen av R1RA14W, som förutom anläggningsändringen Uppgradering
av avblåsningssystemet innefattade en
stor mängd lösta linjeärenden (rättade fel
inom befintlig simuleringsomfattning).
Under juli 2014 installerades i och
med projekt R1RA15S årets upplaga av
BAS och BASS i simulatorn. I leveransen
ingick även uppdateringar av anläggningsändringar från föregående installationer och år. Utöver detta infördes som
brukligt ett antal lösta linjeärenden.
Ringhals 2:
Under 2014 har en loaduppdatering genomförts, projekt RA14, som installerades i februari. Leveransen innehöll bland
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annat över femton anläggningsändringar. I övrigt har året präglats av arbete med
den kommande RA15-uppgraderingen.
Ringhals 3:
Två loadleveranser skedde under 2014.
Den första i januari innehöll bland annat
effektökning av R4-versionen till 3 300
MWt och införande av EDGM/DG934.
Simulatorn och TUSS har framgångsrikt
använts för att testa verks- och instruktionsändringar i samband med EDGM/
DG934.
I juli uppgraderades simulatorn med
bland annat ny härdcykel och komplettering av EDGM/DG934.
Utöver dessa större ändringar innehöll båda uppdateringarna rättningar
och ändringar som initierats av KSU:s
ärendesystem (ca 100 rättningar/uppdateringar).

Utmaningar
i nytt sätt att lära
KSU har under 2014 fortsatt satsningen
på nätbaserat lärande med hjälp av IKT
och genomfört ett antal utbildningar i
Ringhals. I Oskarshamn har framförallt
O2 och O2 Plex varit drivande i användning av nätbaserat lärande och ett stort
arbete har, tillsammans med IKT-avdelningen, gjorts för att strukturera om och
lägga upp kompendier i ett wikiformat
som vi kallar e-kompendier. KSU har för
att tydliggöra sin satsning på IKT och
nätbaserat lärande skapat KSU online.
KSU online är en webbplats där våra
kursdeltagare hittar sitt kursmaterial,
dels i Blenda, vårt LMS (Learning Management System), dels i de e-kompendier
som behövs som underlag för utbildningarna. Det är också här kommunikationen med deltagarna kan ske.
Utvecklingen och anpassningen av de
tekniska plattformarna (Blenda och ekompendier) och all hård- och mjukvara
för dessa har varit en stor utmaning, inte
minst på grund av de krav på informationssäkerhet som finns för det material
vi använder i utbildningarna.

Nätbaserade
utbildningar

På Utbildningsavdelningen i Forsmark
introducerades nätbaserat lärande med
IKT för instruktörer och administratörer
genom att bland annat genomföra workshops där deltagarna fick möjlighet att
prova på olika tekniska hjälpmedel.
På UO utvecklades e-kompendier för
O2 och vid årsskiftet bestod dessa ekompendier av ca 100 artiklar. Vi gjorde
också nätbaserade utbildningar för Plex
och STT O2.
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Hur får jag kaffe ur automaten? Det var en av
de instruktionsfilmer som Regina Scheer och
hennes kollegor fick till uppgift att göra.

Workshop i IKT

Under hösten fick KSU:s instruktörer
chansen att vara med på en workshop
som IKT-avdelningen på KSU anordnat.
Detta för att inspireras till ett varierande
lärosätt genom att använda IKT i utbildningen. Vid ett av dessa tillfällen fick deltagarna bland annat lära sig mer ingående hur man filmar med sin mobiltelefon.
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FINANSIELL INFORMATION

KSU:s 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
Anders Dahl

ordförande

Håkan Ottosson

vice ordförande

Per-Göran Nilsson
Göran Molin
Per-Erik Ellström
Göran Andersson

arbetstagarrepresentant

Håkan Jönsson

arbetstagarrepresentant

Nyckeltal

En jämförelse med föregånde år visar att nettoomsättningen har minskat. Den minskade omsättningen beror
på att våra personal- och övriga kostnader har minskat.

2014

Nettoomsättning (kSEK)
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet
Årets investeringar (kSEK)
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2013

2012

2011

2010

437 217

399 469

360

352

797 904

823 214

814 220

1,7

1,5

1,5

1,5

89 001

87 230

101 846

123 296

465 181

482 035

35 468

2474

845 047

822 673

4,9
74 279
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451 228
–

2014

Resultaträkning
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

2013

465 181
34 663
-

482 035
34 292
-

499 844

516 327

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

-91 285
-231 481

-120 179
-262 153

-125 347

-109 016

Summa rörelsens kostnader

-448 113

-491 348

Rörelseresultat

51 731

24 979

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

251
-16 514

111
-22 616

Summa resultat från finansiella poster

-16 263

-22 505

Resultat efter finansiella poster

35 468

2 474

Skatt på årets resultat

-8 047

-803

Årets resultat

27 421

1 671
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2014-12-31

Balansräkning

2013-12-31

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

9 679
648 748
26 278

11 429
693 680
30 664

684 705

735 773

Summa anläggningstillgångar

684 705

735 773

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

16 230
139 347
–
187
4 577

18 359
60 063
4 137
253
4 086

160 341

86 898

1

2

Summa omsättningstillgångar

160 342

86 900

Summa tillgångar

845 047

822 673

Kassa och bank

Resultaträkning
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2012
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2011

2014-12-31

Balansräkning

2013-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

400
80

400
80

480

480

5 283
27 421

3 612
1 671

32 704

5 283

Summa eget kapital

33 184

5 763

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar

10 813

10 813

Summa obeskattade reserver

10 813

10 813

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat

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

464

232

352 500
352 500
3 296
6 287
3634
11 223
71 146

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

Summa kortfristiga skulder

800 586

805 865

Summa eget kapital och skulder

845 047

822 673
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