YG19 – Temagrupp Säkerhet
ENYGF 2013

Den 17 – 20 juni gick ENYGF 2013 (European Nuclear Young Generation Forum) av stapeln. Samtliga
medlemmar av YG19-grupp Säkerhet fanns på plats i Stockholm för att delta i konferensen under
denna midsommarvecka. Konferensen hölls på Kungliga Tekniska Högskolan.
17 juni
Dag 1 av konferensen inleddes med att vi hälsades välkomna av de två huvudsponsorerna, Vattenfall
och Westinghouse. Torbjörn Wahlborg, dåvarande chef för Vattenfalls kärnkraftsdivision, berättade
bland annat om Vattenfalls och branschens utveckling i Sverige och hur viktiga vi i den unga
generationen är för kärnkraftens framtid.
Eftermiddagen ägnades helt åt tekniska presentationer inom något av konferensens tre teman;
”Operating nuclear power plants”, ”Decommissioning and waste” och ”Nuclear power in the future”.
Vitt skilda ämnen avhandlades under presentationerna av så väl svenska som internationella
föreläsare.
På kvällen genomfördes konferensens första ”social event” i form av en middag på Vasa-museet. Vi
fick först en kort guidad tur på museet, varefter det dukades upp för trerätters middag intill det
gamla skeppet. Under kvällen blev vi underhållna av olika talare och Charlie Caper bjöd på en
uppskattad trolleriföreställning.
18 juni
Dag 2 ägnades helt åt studiebesök. YG-gruppen hade under denna dag valt att dela upp oss i olika
studiebesöksgrupper. Några av oss besökte Strålsäkerhetsmyndigheten och WesDyne, som är ett
dotterbolag till Westinghouse, som tillverkar test- och mätutrustning till kärnkraftsindustrin. Övriga
besökte Svenska Kraftnät och den gamla fjärrvärmeproducerande reaktorn Ågesta.
19 juni
Under dag 3 fortsatte konferensen med fler intressanta föreläsningar och workshops. Under
förmiddagen utmärkte sig amerikanen Sigval Berg med sin inlevelsefulla föreläsning om ledarskap,
kryddad med ett avslutande filmklipp från filmen Braveheart. Förmiddagen bjöd även på en
paneldebatt med företrädare från industrin om kärnkraftens framtid och de aspekter som gör
kärnkraftens frågor så komplicerade.
Hela eftermiddagen gick sedan åt till Workshops. Under två sessioner fick varje konferensdeltagare
välja mellan ett 20-tal olika workshops inom konferensens olika teman. Det var bara att välja det
intressantaste ur godispåsen.
Under kvällen var det dags för ett nytt ”social event”, denna gång i form av middag i kårhuset på KTH.
Förutom maten bjöds det på underhållning i form av musik och sketcher. En av kvällens höjdpunkter
var ett inspirerande tal av Hans Blix, den tidigare generaldirektören på IAEA.

20 juni
Konferensens sista dag inleddes på temat kärnkraftens framtid med föreläsningar av Agneta Rising,
nyligen tillträdd chef för World Nuclear Association (WNA), och Radek Skoda från Texas A&M
University. Radek Skoda passade även på att rekommendera deltagandet i World Nuclear University
(WNU) som varje år arrangeras av WNA.
Eftermiddagen ägnades åt mötesformen ”Unconference”, vilket innebar att vem som helst på
konferensen fick möjlighet att under en kort session presentera eller diskutera valfritt ämne i en
mindre grupp. Som deltagare i YG19 fick vi i uppgift att förbereda en session till unconference. Under
en välbesökt (fullsatt) sammankomst presenterade tre av gruppens medlemmar en del av det arbete
som görs för att effekthöja svenska reaktorer, i synnerhet Oskarshamn 2. Efter presentationen följde
en livlig diskussion. Gruppens session upplevdes som mycket lyckad, tack vare besökarnas vilja att
delta i diskussionerna.
Konferensen avslutades med att Anders och Åsa Jackson, med karriärer inom bl.a. Westinghouse och
ABB, berättade om sina erfarenheter av att kombinera yrkes- och familjeliv och hur olika val i livet
påverkat deras karriärer.
Avslutningsmiddagen hölls på Aquaria på Djurgården. Det var strålande solsken och stor glädje bland
deltagarna. Tillställningen var inte så formell som på Vasamuseet, vilket var tur då det blev enklare
att dansa/bugga/salsa. Många av föreläsarna deltog och det gavs möjlighet att få svar på sina frågor
till dem.

På det hela taget tyckte gruppen att det var en givande och mycket rolig vecka i Stockholm. Det enda
som saknades var ett stort kramkalas, då man lärde känna många trevliga prickar.

