RESEBERÄTTELSE YG20, FRAMTID –
SVERIGEBESÖK
Klockan 13 den 31/3 avgick den svarta V70n med Madde, Magnus och Malin från Forsmark med
första anhalt Västerås. I Västerås hämtades så Emma upp på Westinghouse och Henric, som kom med
tåg från Stockholm, på stationen. Förutom en kort glasspaus sträckkördes därefter bilen mot Varberg
som var dagens slutdestination för att hinna till hotell Fregatten innan middagsbuffen skulle stänga.
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Ringhals

Morgonen efter ringde väckarklockorna tidigt och efter att ha sammanstrålat med Micke, som även
han anlänt från Oskarshamn under kvällen innan, vid frukostbordet gav sig gänget vidare mot
Ringhals där Sven-Robert och Henrik väntade.
Ringhalsbesöket började med information av Sigvald Hallberg, informatör på Ringhals. Efter en
presentation om Ringhals fick vi information om projekt Svea, vattenfalls projekt för nybyggnation av
kärnkraft i Sverige. Vi fick bland annat höra att man just nu håller på med samråd gällande byggnation
av nya reaktorer i Ringhals.
Efter lite energipåfyllning kom sedan Staffan Fägerlind och berättade lite om projekt TWICE moderniseringen av kontrollrummet på Ringhals 2. Projektet, som innebar att all utrusning i
kontrollrummet ersatts och all kontrollutrustning från givare till bildskärm bytts ut, startades 1999 och
var i mål i mars 2010, 6 år senare än först planerat. Rent tekniskt är resultatet mycket bra men med
facit i hand hade troligen moderniseringen gått smidigare om man skött den etappvis istället för att ge
sig på att göra allting i ett svep.
Efter att ha spenderat en stund i mottagningsbyggnaden för lite administration av passerkort möttes vi
upp av våra ledsagare Tommy och Mikael, båda kollegor med Sven-Robert. Vi blev försedda med
hjälmar, skyddskor och skyddsglasögon och gick sedan in i turbinhallen. Ett besök som var väldigt
uppskattat av många av oss som tidigare endast besökt BWR-verk och inte haft möjligheten att beträda
turbinhallen under drift. Besöket fortsatte därefter in i resultatet av TWICE-projektet – kontrollrummet
på Ringhals 2. Här berättade skiftchefen lite om hur arbetet i kontrollrummet fungerar. Efter denna
intressanta runtur skrek magarna efter mat och vi begav oss mot restaurang Kantarellen för lite
energipåfyllning.
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Chalmers

Efter lunchen var det dags att sätta oss i bilarna för avfärd mot resans nästa anhalt –Chalmers. I entren
till kemihuset väntade Cheuk Wah Lau som hjälpt oss att arrangera detta besök. Han tog oss vidare
mot institutionen för kärnkemi och industriell materialåtervinning där vi möttes av ett uppdukat
kaffebord och en massa vänliga människor som tagit sig tid att berätta om sin forskning för oss. Först
ut var Teodora Retegan som gav oss en introduktion om institutionen och vad de håller på med. Efter
henne informerade Stefan Allard om sin slutförvarsrelaterade forskning. Han forskar på
komplexbildning av ämnen som skulle kan tänkas läcka ut från en skadad kapsel innehållande använt
kärnbränsle och om hur dessa komplex beter sig vidare i berget. Teodora tog därefter åter tillbaka
stafettpinnen och berättade lite om ASGARD-projektet som handlar om forskning gällande nya
generationens bränsle och TALISMAN – ett nätverk för lab inom området kärnkemi. Efter henne tog
Cheuk vid och berättade om Torium som alternativt bränsle. Fördelarna med Torium skulle vara
många, högre tillgänglighet och mindre mängdbehov för att nämna två. Nackdelarna är dock att både

tillverkning och upparbetning är svårkontrollerade processer. Cheuk lämnade sedan laserpekaren
vidare till Elin Löfström Engdal som berättade om sin forskning gällande framtida möjligheter till
upparbetning av använt kärnbränsle genom vätskeextraktion och separering av fissionsproduktier från
tyngre aktinider. De tyngre aktiniderna skulle därefter transmuteras medan fissionsprodukterna, som
utgör en betydligt mindre mängd än det separerade använda bränslet, kunna slutförvaras. Sist men inte
minst informerade Albert Mollén om fussionsrelaterad forskning. Vi fick bland annat lära oss att man i
ITER-projektet hoppas att för första gången hoppas kunna generera mer energi än man förbrukar
genom en fusionsreaktion mellan deuterium och tritum i plasma. Efter dessa mycket intressanta
presentationer följde en diskussion gällande allt från möjligheter med alternativa bränslen till
vattenkemi i redan befintliga reaktorer.
Efter detta följde en runtur på institutionens lab. Intitutionen är den enda universitetsinstitutionen som
kan hantera hela bränslecykeln. Vi fick besökta deras α-lab, bränslelab, γ-lab och fick även se
markeringen i golvet där forskningsreaktorn var tänkt att stå - innan folkomröstningen gjorde att
projektet stoppades.
När vi hade tackat för oss satte vi oss åter i bilarna, denna gång med siktet mot Strömstad. Ca 2h
senare anlände vi Strömstad och Krusellska vandrarhemmet där vi checkade in innan vi gick vidare till
restaurang Kontoret för lite middag. Middag, öl och lite reseplanering innan vi tog oss tillbaka till
vandrarhemmet och somnade gott efter en lång dag.
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Halden

Dagen efter fick vi lite sovmorgon och efter att ha intagit en lugn frukost i vandrarhemmets matsal
styrde vi vidare mot Halden i Norge. Efter ca 5 mil på Sveriges fina och Norges mindre fina vägar
möttes vi upp av kommunikationschefen på ITE. Han berättade om ITE och dess historik. ITE’s
reaktor i Halden togs i drift 1959, långt innan Norge bestämde sig för att de själva inte skulle ha någon
energiproducerande kärnkraft. Sedan dess har reaktorn använts för åtskilliga forskningsförsök. Tommy
avslutade med att berätta lite om Haldenprojektet som har pågått sedan driftsättning av deras reaktor
och är ett samarbetsprojekt mellan ITE och organisationer i 33 länder. Svein Nøvik tog vid och
berättade mer om Haldenprojektet och vilka möjligheter som finns i reaktorn i Halden. I reaktorn
testas nya och gamla bränslematerial, olika typer av vattenkemi mm mm. Tack vare att testerna körs i
separata celler kan upp till 30 experiment pågå samtidigt i reaktorn.
ITE har även ett MTO-lab. Vi fick en övergripande introduktion innan vi fick gå ner och titta i labbet.
Vi fick bland annat se 3D-simuleringar av ett arbetsmoment vid reaktorn i Halden och stängning av en
ventil i Ringhals 4. Vi fick dessutom besöka deras framtidslab och virituella kontrollrum där många
befintliga kontrollrums design har tagits fram.
Efter traditionella Norska räkmackor och hamburgermackor till lunch åkte vi så vidare mot själva
reaktoranläggningen i Halden. Här berättade sektionschefen om deras verksamhet och vi fick en
rundtur i anläggningen. Vi fick lära oss att själva reaktorn ligger inne i ett bergrum, att den alstrade
energin används för torkning av papper i pappersfabriken som ligger bredvid själva anläggningen. Den
alstrade energin är inte det som finansierar anläggningen utan alla de experiment som samtidigt körs i
reaktorn. Ett flertal företag/institutioner har experiment på gång samtidigt i olika testceller i härden.
Då experiment pågick när vi var där kunde vi tyvärr inte gå in i själva reaktorhallen men vi fick se
kontrollrummet.
När vi tagit farväl till de vänliga människorna på Halden delade vi upp oss i två bilar – en med
destination Ringhals-Oskarshamn och en med destination Karlstad-Västerås-Uppsala-Forsmark.

