YG Miljö- och Avfalls Ukrainaresa, 4-8 september 2013
Med ett annorlunda YG-årsupplägg med gemensam konferens i början av sommaren vad det
först i september som det var dags för Miljö- och Avfallsgruppen att göra vår första och enda
enskilda studieresa tillsammans.
Efter diskussioner om val av plats för besök, enades vi inte helt oväntat om att ta en tur till
Ukraina.
4/9
Vi möts på Arlanda i okristlig tid. Gör ett mellanstopp i Riga och landar slutligen i Kiev, Ukraina.
Planen för dagen är att ta oss in till stan, ordna med tågbiljetter och hotell för boende i stan lite
senare i veckan.
Till allas stora glädje hade Robin sällskap på flyget av sin ukrainska fru, som tillsammans med
hennes far, hjälpte oss att få fram tågbiljetter till vårt första resmål. Första mötet med Kiev
karaktäriserades av lång väntan i diverse köer, omständliga byråkratiska moment, oläsliga
biljetter och menyer, dålig mat samt skiftande väder.
Vi överlevde dock dagen och hittade rätt nattåg utan att trampa i nån kisspöl på perrongen. Lina
och Jeanette lyxade till det för dryga 300 kr och fick en egen kupé 1,70x2m att låsa in sig i,
medan herrarna Rasmus, Fredrik och Robin tvingades välja en mer modern lösning med öppna
ytor i form av korridorbritsar.
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Vi anländer pigga och fräscha (?) till Zaporozhye i södra Ukraina, en stad på ca 770 000, drygt 13
mil från vår slutdestination Zaporozhye Nuclear Power Plant (ZNPP), ca 500 mil söder om Kiev.
Efter en tvåtimmars biltur med nyfyllda
och läckande bensindunkar i bagaget,
kommer vi lättade och smått drogade
fram till Energodar – staden som är hem
för ca 58 000 varav 11 000 arbetar på
ZNPP.
Vår tolk Olena, möter upp oss på vårt
lägenhetshotell med 70-talsinredning,
och tar oss till kärnkraftverkets
informationscenter i staden. En liten
snabbtalande dam smattrar på om
kraftverkets historia och övergripande tekniska egenskaper på ryska. Olena översätter elegant.
Verket som är beläget vid flodkanten består av sex tryckarreaktorer av märket VVER-1000. Var
och en av reaktorerna genererar 1000 MWe, dvs en total kapacitet på 6000 MWe. Bygget av

anläggningen startade 1979 och de fem första reaktorerna togs i drift mellan 1985 och 1989, den
sjätte reaktorn togs i drift 1995. Kraftverket är idag världens största i drift. Planer finns även på att
bygga ytterligare reaktorer.
Utmärkande för VVER-1000 är
att ånggeneratorerna är
horisontellt placerade. Westinghouses konstruktion på Ringhals
tryckare är med en vertikal
placering. Till den nyaste
reaktorn finns även två kyltorn.
På anläggningsområdet har
man byggt en mellanförvaring
för uttjänt kärnbränsle (Spent
Fuel Dry Storage Facility SFDSF), som är den första i sitt
slag i Ukraina, för kraftverk med
VVER. Det är ett amerikanskt
företag som har designat
lösningen och mellanförvaringens kapacitet är designad till
att kunna ta om hand allt
beräknat bränsle under reaktorernas livstid. Förvaringen togs i drift augusti 2010. Totalt rör det
sig om 380 behållare, idag finns det omkring 100 behållare i förvar. Olena medger att detta är en
tillfällig lösning och att slutförvaring av uttjänt kärnbränsle är en fortsatt olöst fråga i Ukraina.
Efter den smattrande dragningen tog vi oss äntligen till kärnkraftverket och besökte deras
simulatorbyggnad. På plats blir vi bemötta av kraftverkets egna TV-bolag som är med och filmar
vårt besök. Dragningen i simulatorn var gedigen och mycket intressant. Summeringen är att
dessa operatörer är synnerligen välutbildande innan de får sätta sig bakom spakarna.
Efter en välsmakande lunch i stadens kulturhus, ägt av ZNNP, var det dags att ta sig in på
verkets område. Planen var att vi skulle få titta på en turbinhall, ett kontrollrum och
mellanförvaringen. På ryskt manér ändras dock planerna och vi får endast titta på en synnerligen
välstädad turbinhall. Med oss hade vi vår tolk och en äldre herre som vi tror tillhörde deras
motsvarighet till SSM som artigt svarade på våra frågor.
Lätt besvikna på att ha blivit
bestulna på övriga upplevelser
tar Olena oss till utsidan av
mellanförvaringen och visar oss
en tom behållare för att vi skall
få en känsla av vad det var.
Intressant, men som sagt lätt
besvikna.
Kvällsaktiviteten
bestod
av
middag på stan tillsammans
med två ungdomar till några av
dem som jobbade på verket.
Engelskan var inte direkt
utbredd i staden så vi tackade
och
tog
emot
de
som
förbarmade sig över oss.
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Planen för dagen var att besöka kärnkraftverkets TV-bolag, som hade sitt kontor i stadens högsta
hus, för att titta på stadens utsikt. Därefter var det dags att dra oss tillbaka till Kiev.
Utsikten var det inget fel på. Känslan
av att miljonprogrammet exploderat
över flodbädden bekräftades. TVbolaget passade på att intervjua både
Robin och Jeanette om vad vi tyckte
om vårt besök och intrycken av
Ukraina i stort. Det hela resulterade i
ett kortare filmklipp som återfanns på
ZNNPs hemsida ett par dagar senare,
rysktolkat. Tolkningen stämmer väl
inte helt överens med vad som sägs,
men är å andra sidan intressant med
avseende på hur saker och ting kan
uppfattas.
Som en extra feature i väntan på vår
chaufför, tog vi oss tillbaka till
kulturhuset tillsammans med TVbolaget för att titta på en mindre
utställning som kärnkraftverket hade
om dess byggnation och historia. Att
vi råkade hamna mitt i en dragning för
artiga
skoluniformsbarn
av
utställningsansvarig, tillsammans med
stadens ortodoxa präst och vad vi tror
var stadens borgmästare, vara bara
en bonus.
Efter en dålig lunch och en betydligt
mer angenäm bilfärd tillbaka till
Zaporozhye, kunde vi hoppa på vårt
tåg tillbaka till Kiev. Denna gång ett
modernt tåg i motsvarighet med
Sveriges X2000.
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Efter en god natts sömn i Kiev blir vi upphämtade på vårt hotell tidigt på morgonen och åker mot
Tjernobyl som ligger ca 13 mil norr om Kiev. I en mindre stad ett par mil söder om Tjernobyl
hoppar vår privata och engelsktalande guide in i vår immiga minibuss för en heldagstur.
Efter en tung suck av vakten i passkontrollen över Linas pass – oklart varför – blir vi alla
godkända och insläppta innanför den tremilszon som satts upp kring området efter olyckan.
Vår guide tar oss in till Tjernobyl by, där vi alla förvånas över att det bor omkring 150 personer
idag. Vi får se olika minnesmärken för de mer än över 100 byar som övergetts, ett monument på
de brandmän som gjorde heroiska insatser vid olyckan, brandstationen som än idag är
bemannad, robotar och maskiner som användes efter olyckan för att städa upp och en kyrka där
officiella ceremonier hålls. Vi var förbi en dammig liten affär med en inte alltför trevlig säljare och
köpte en brödlimpa till den officiella kattfiskmatningen, som verkar vara en stående punkt på allas
Tjernobylbesök.
På väg mot själva kärnkraftverket stannar vid till vid en skogsdunge där en förskola har legat. Det
är lummig och igenväxt överallt. Vår guide har med sig en dosratmätare och visar oss en hotspot

som kommer upp i 12,64 µSV/h, detta att jämföra med de 0,3 µSV/h som uppmättes i bilen en bit
utanför tremilszonen. Förskolan är plundrad, fönstren är sönderslagna, bråte ligger överallt och
huset börjar förfalla. Inte ett ställe man skulle vilja bli kvarglömd på.

Nästa stopp ger en vy över kärnkraftverket med reaktor fyras sarkofag som mest framträdande.
Vår guide berättar att övriga reaktorers kylsystem fortfarande körs då bränslet finns kvar här, trots
att det sista blocket stängdes år 2000. Varför de inte transporterat bort bränslet förblev emellertid
oklart för oss. Vår guide berättar också att det är omkring tre tusen personer som arbetar med
sarkofagbygget, på övriga block eller med bevakning.

Spänt åker vi vidare, men först måste vi göra ceremonin med kattfiskarna. Väl vid reaktor fyra
förstår man hur stor den nya sarkofagen är och hur sliten den befintliga ser ut. Planen är att den
nya sarkofagen på något sätt skall rullas över den befintliga och stänga igen för en bättre
omslutning. Den nya sarkofagen uppskattas till cirka fyra fotbollsplaner och är omkring 120 meter
hög. Den skall vara färdigställd under 2015 och beräknas ha en hållbarhetstid upp till cirka
hundra år.

Nästa stopp blir i staden Pripjats centrum. Spökstaden som övergavs efter olyckan 1986. Staden
byggdes 1970 och här bodde omkring 50 000 personer, alla med någon slags anknytning till
kärnkraftverket.
Idag börjar naturen ta över helt. På väg in mot
centrum skymtar vi höghus mellan träd och buskar,
men husen är svåra att se. Det växer och frodas träd,
gräs och ogräs genom asfalten. Vår guide tar oss till
stadens köpcentrum och visar runt oss i kulturhus och
idrottshallar. Likt förskolan är allting plundrat,
sönderslaget och förfallet. I den gamla biosalongen
står några få fåtöljer gapandes kvar i det dystra ljuset
som tar sig in genom några fönster. Det väger mossa i
en simbassäng och idrottshallen gapar tomt.
Vi får se ännu en idrottsanläggning och en stor
simhall. Här berättar vår guide att personalen som har
jobbat på Tjernobyl sen olyckan, har använt denna
pool fram till 1994, han likaså. Känns spontant inte
som en helt bra idé.
Väl ute igen tar vi oss igenom lite snår och hamnar på
det beryktade oinvigda nöjesfältet. Ett pariserhjul,
några gamla radiobilar och en karusell står och rostar
sönder. Vår guide visar ännu en hotspot som drar iväg
till 18,70 µSV/h. Han berättar vidare att folk som
illegalt tar sig in i zonen brukar gå till pariserhjulet och
”inviga” nya medlemmar i gänget genom att ställa dem
bredvid en korg, sätta den i gungning och plötsligt
faller en rejäl drös med vatten ner över den nya
medlemmen. Inte heller en helt bra idé kan tyckas.
Vi tar oss vidare och åker genom nästan helt
igenväxta vägar och kommer fram till en stor skola.
Här gick omkring tusen elever och återigen är allt
sönderslaget och plundrat. Till skillnad från andra
lokaler vi varit inne i, låg det massor av dammiga
böcker på golvet i korridorerna likt någon som letat
efter någonting och bara kastat ut allt av ointresse
över hela skolan.
I matsalen möts vi av en 20 m2 hög av gasmasker på
golvet. Några hänger ner från taket i ståltrådar.
Guiden poängterar att gasmaskerna inte var för
Tjernobyls skull, utan regelbundna övningar gjordes i
skolan på grund av hotet om kärnvapenkrig med USA.
Efter att ha gått runt bland allt detta bråte började vi,
hemskt att säga, känna oss lite mätta på all förödelse.
Vi gjorde ett sista stopp i ett lägenhetshus och fick
möjlighet att gå upp till femte våningen för att försöka
få lite överblick på staden. Tyvärr kom vi bara upp till
samma höjd som trädkronorna, så vi skymtade bara
andra huskroppar mellan träden. Även lägenheterna var länsade på i stort sett allt. Tapeterna
hängde ledsamt längst ner på väggarna, färgen hade flagnat och fönster var delvis sönderslagna.
Fullmatade med intryck återvänder vi till Tjernobyl by för en sen lunch med intressanta matinslag.

Det mest slående med intrycken från Pripjat var nog jämförelsen med de intryck vi fått från
Energodar dagarna innan. Städerna är uppbyggda vid ungefär samma tidpunkt, till stora delar
med samma ändamål och närheten till kärnkraftverken. Tanken att någonting skulle hända i
Energodar och resultatet av en massevakuering av hela staden, kändes inte alltför svår att
föreställa sig utifrån det vi sett i Pripjat.

Vi återvänder till Kiev för att börja bearbeta alla intryck. Förhållandevis god mat och lite dryck på
detta fulländade vår resa innan det var dags att bege sig hemåt igen.
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