YG Avfall och miljö ENYGF besök, 17-20 juni 2013
Under midsommarveckan samlades alla YG-deltagare tillsammans med människor ur branschen
från hela världen i Stockholm för ENYGF konferensen. Konferensen sammanföll med YGs
mittseminarie.
På måndagen anlände vi på KTH för registrering och ta emot scheman över föreläsningarna som
skulle hållas under veckan. Vissa hade anlänt i Stockholm redan på söndagskvällen för
gemensam middag med de andra som kom tidigt. Först på schemat var ett välkomsttal av
Torbjörn Wahlborg, chef för Vattenfalls affärsdivision Nuclear Power och Yves Brachet, chef för
Westinghouse i Europa, Mellanöstern och Afrika. Efter välkomsttal och fikapaus så kunde man
välja fritt mellan vilka föreläsningar man ville gå och lyssna på. De tre olika teman som fanns var,
Att driva kärnkraftverk, Avveckling och avfall samt Kärnkraft i framtiden.

På måndagskvällen var det
middag på Vasamuseet,
vilket var en upplevelse.
Skeppet är en mäktig syn.
Fördrinken intogs i höjd
med däcket och därefter
fick vi en guidning om dess
historia. Våra utländska
vänner som inte visste
någonting
om
Vasas
historia
verkade
mäkta
förvånade över skeppets
öde. Middagen, som var
dukad på entréplan runt
fören, smakade utmärkt.
Den stora behållningen
under kvällen en illusionist
som lyckades lura hela
gänget gång på gång.
På tisdagen var det dags för studiebesök. Vi hade valt Oskarshamn med besök i CLAB och Äspö
laboratoriet. Bussen gick tidigt, tidigt på morgonen och efter några timmars bussresa var vi
framme i Oskarshamn. Eftersom det bara var ett dagsbesök, och vi redan spenderat ganska
många timmar på bussen, hade vi ganska bråttom för att hinna se allt.
Vi delades upp i två grupper där ena gruppen började med CLAB och den andra Äspö. I CLAB
fick vi se bassängerna med använt bränsle och även om man inte ser så mycket, var det häftigt
att föreställa sig vad som låg där. Efter en snabb lunch var det dags för Äspölaboratoriet. Först
fick vi se en liten film om verksamheten där. Därefter fick vi hjälmar och reflexvästar och blev
hämtade av en liten buss som körde oss omkring 400 meter ner i berget.
I berget bedrivs forskning inför ett framtida slutförvar av använt kärnbränsle. Vi fick bland annat
se en modell på kopparkapseln som är tänkt att innehålla kärnbränslet och vi fick känna lite på
den bentonitlera som det är meningen att kapslarna ska läggas i. Nedan visas en bild av kapseln,
bufferten av bentonitlera och urberget som tillsammans skall hindra de radioaktiva ämnena i
bränslet från att spridas i miljön.

Vi fick även se ett fordon som man håller på att utveckla för att kunna transportera kapslarna till
sin plats långt där nere i berget. Som avslut fick vi smaka på 7000-årigt vatten innan vi åkte
expresshiss upp till ytan till tonerna av Loreens ”Euphoria” och discolampor.
På onsdagen började vi med att lyssna på Olivier Lamarre och Jean-Marie Letourneaux. Efter
dem kom en äldre atomubåtsman, Sigval Berg, och pratade om ledarskap. Därefter höll Sigval i
en panel diskussion som handlade om kärnkraftens för- och nackdelar. Det senare kanske inte
lyftes helt rättvist med tanke på panelens konstellation…
Efter en ny skollunch i kårhuset, var det dags för eftermiddagens workshopschema där bland
annat Sigval Bergs fortsatta ledarskapsworkshop drog många åhörare.
På kvällen var det middag i kårhuset med finbesök av Hans Blix.
Under den sista konferensdagen talade bland annat Agneta Rising, Director General of the World
Nuclear Association, om kärnkraften i framtiden.
Efter lunch hade bland annat årets svenska YG-grupper uppdraget att förbereda en
”Unconference”. Vi fick bestämma väldigt fritt över vad vi skulle göra, sen fick alla
konferensdeltagare välja vart man ville vara med. Då vår YG-grupp planerat en resa till Ukraina
och Tjernobyl till hösten, gjorde vi en quiz i anknytning till detta.
För dem som blev kvar i Stockholm på torsdagen var det avslutningsmiddag på Aquaria, men vi
skyndade iväg för att fira midsommar.
På det stora hela var ENYGF en mycket intressant och lärorik vecka med många nya kontakter.
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