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Tanke bakom resmål och koppling till vårt tema
När gruppen under uppstartsseminariet i Västerås
började diskutera vårt tema
var det ett tydligt fokus på
de mjuka faktorerna.
För oss handlar Marknad &
Kommunikation mycket
om människor, och det har
varit en röd tråd under vår
Europaresa. Vi var intresserade av höra om människors syn på kärnkraft och
hur de påverkas av den.
Ignalina är intressant då
dess nedläggning till stor
del är en konsekvens av ett
EU-politiskt maktspel. Vi
var intresserade av hur
människor i Litauen såg på
nedläggningen, planerna på
ny kärnkraft samt det
ökade beroendet av rysk
gas.
I Tjeckien valdes Rez som
ett lämpligt studiebesök på
grund av dess breda samarbete med aktörer i den
tjeckiska kärnkraftindu-

strin. Genom studiebesöket
hoppades vi komma i kontakt med människor med
mycket insyn och kunskap
om kärnkraftens roll i
Tjeckien.
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Ignalina, Litauen
Första dagen vi var på plats,
pigga och glada i hågen gav
vi oss iväg för att besöka
Ignalina. Vår plan var att ta
hyrbil för att köra ut från
Vilnius då det endast var ca
2 timmars bilresa bort. Enligt research skulle vägarna
vara av relativt god standard i Litauen. Det var väl
lite si och så med det märkte
vi. Men ju längre från Vilnius vi kom desto bättre
blev vägarna.

Gruppen i sina snygga
outfits i reaktorhallen på
Ignalina 1.

”Ignalinaverket
gick över en natt
från att vara
Litauens största
elproducent till att
bli dess största
elkonsument.”

Turbinhallen var 600 m
lång och gemensam för
båda blocken.

Väl framme i staden Visaginas som tillkommit endast
på grund av Ignalinaverket
började vi fundera på hur vi
skulle hitta rätt, av någon
anledning fanns det inte
utmärkt i GPS:en och skyltar var det inte heller så gott
om (de som fanns gick ändå
inte att tyda) så vi började
misströsta så smått. Räddningen blev dock att vår
gruppmedlem Kalin dammade av sin ryska och lyckades efter lite om och men att
få en korrekt vägbeskrivning
av en invånare.
Vid Ignalina finns två
RBMK-reaktorer med en
kapacitet på vardera 1500
MWe. Reaktorerna stängdes
ned 2004 och 2009, främst
på grund av den överenskommelse som gjordes i samband med Litauens inträde i
EU. Reaktorerna, som är av
samma typ som i Tjernobyl,
ansågs av EU vara en stor
säkerhetsrisk. Beslutet om
nedläggningen väckte stort
motstånd i Litauen, speciellt
bland boende i Visaginas där
verket var i princip enda
stora inkomstkällan.
På plats på verket möttes vi
upp av vår guide Ovidja som
hade andan i halsen efter av
vad vi gissar en snabbare
språngmarsch. Ovidja arbetar som ”communication
specialist” och ansvarar för-

utom för kommunikationsfrågor hon även för studiebesök inne på verket.
Vi började besöket med det
sedvanliga ombytet till
snygga dräkter (!) och besökte sedan reaktorhallen på
Ignalina 1. Denna var tom
och nedmonterad. Vi fick stå
i mitten av lokalen rakt över
själva reaktorn. Det är
samma konstruktion som
reaktorhallen i Tjernobyl,
fast större. Vi stod på
blyskydd som skilde oss från
härden under golvet. Även
om bränslet numera är bortplockat var detta en spännande upplevelse. Hängandes
från taket fanns en cylinderliknande laddmaskin, en så
kallad Polar crane. Denna ser
ut om ett stort vertikalt rör
och är blyinfattad för att
skärma av strålningen och
innehåller bland annat en
kylmantel för att inte bränslepatronen ska kunna överhettas. För att flytta bränslet
från bränsleförrådet till reaktorn samt från reaktorn till
deras bränslebassäng för använt bränsle plockades en del
av ”mosaiken” i golvet bort,
tuben kördes ner i hålet och
sedan plockades en bränslepatron eller styrstav upp och
förflyttade via tuben. Detta
för att minska strålningen.
Mycket fiffigt!
Därefter fick vi nöjet att
syna turbinhallen från insidan vilket var ett mäktigt
inslag. Enligt uppgift var den
ca 600 m lång och när demonteringen är klar ska den
vara helt jämnad med marken. I nuläget var turbinerna
på block 1 nedmonterade och
efter detta så stod turbinen
på block 2 på tur. Ett aktivt
friklassningsarbete pågår.
Vi besökte även kontrollrummet på Ignalina 1. Här var
det sparsamt med aktivitet

men intressant att se hur
mycket analoga instrument
de arbetat med. Endast en
person krävdes numera för
övervakning av stationen och
framförallt kontrolltavlorna
för brandsystemen. Däremot
skulle det enligt uppgift fortfarande finnas kvar lite fler
operatörer i kontrollrummet
för block 2 som fortfarande
har en stor del av bränslet
kvar i sin bränslebassäng. I
mitten av 2016 är planen att
allt bränsle ska vara flyttat
till en nybyggd förvaringsbyggnad (motsvarande
CLAB) där det ska ligga i
ungefär 50 år.
Ovidja berättade lite om
planerna för avvecklingen,
och man fick känslan att det
var många frågor kvar att
lösa. Hela avvecklingsprojektet har en budget på över
2,5 miljard euro och finansieras nästan uteslutande av
EU-bidrag. Avvecklingen är
försenad då bidragen under
2012 tillfälligt drogs in på
grund av brist på framdrift i
projektet.
Nedläggningen av Ignalina
har haft stor betydelse för
Litauens energisektor. När
båda reaktorerna var i drift
stod de för en betydande del
av hela Baltikums energiförsörjning. Vid nedläggningen
2009 gick Ignalina 2 över en
natt från att vara Litauens
största elproducent till att bli
dess största elkonsument.
Idag importeras över 60% av
all el från Ryssland, och en
stor del av den inhemska
elproduktionen kommer från
rysk gas. Med tanke på detta
är det inte konstigt att det
huvudsakliga målet i litauisk
energipolitik är att minska
beroendet av Ryssland.
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Ignalina, Litauen (forts)
Det var spännande att höra
att befolkningen i området
var mycket positiv till
kärnkraft, något som väl
inte är så förvånande då
verket under sin storhetstid
höll ca 5000 personer med
arbete. I dagsläget är ungefär 2000 personer anställda
på Ignalina, men förvånande nog arbetar endast
en fjärdedel av dessa med
avvecklingen. Vad resten
höll på med fick vi inte riktigt grepp om, men förmodligen handlar det mycket
om sysselsättningsåtgärder.
Då anledningen till nedläggningen främst var politisk fanns det stort missnöje
bland befolkningen i området. Vi fick berättat att en

tredjedel av de boende i
Visaginas hade flyttat därifrån sedan nedläggningen.
Arbetslösheten är nu väldigt hög och en depression
ligger över staden.
Det var väldigt intressant
att höra hur Ovidja som
ung och välutbildad beskrev livet i staden. Det
finns i princip inget för
unga att göra och man
kunde ana en viss uppgivenhet när hon pratade om
sin situation.
Vi var förbi staden och
stämningen kändes tom och
ödslig. De som hade arbetat
på verket hade haft en bra
standard då de arbetade
inom kärnkraften vilket
medförde att omställningen

blev hård när det beslutades om avveckling.
De boende hoppas på att
ett nytt verk ska byggas i
närheten och än så länge
vet man bara att det finns
intresse från några stora
bolag. Detta är tyvärr långt
ifrån ett beslut då det är
mycket politik som är involverat.
Besöket på Ignalina var
väldigt intressant framförallt då vi fick se de sociala
konsekvenserna av en nedläggning. Hur en stad som
Visaginas kan förvandlas
till en skugga av sitta forna
jag på bara några år visar
vilken stor betydelse ett
nedläggningsbeslut kan få.

Prag, Tjeckien
Efter en mellanlandning i
(rekommenderas varmt!).
Riga tog vi på lördagseftermiddagen flyget mot Tjeck- På söndagskvällen var det
ien och Prag.
dags för en pubafton tillsammans med våra tjeckVäl incheckade begav vi oss
iska kollegor. Ondrej, vår
ut på stan på jakt efter god
kontaktperson som även
mat och den omtalade
ordnat måndagens studietjeckiska hembryggda ölen.
besök, låg bakom arrangeAtt utan att ha bokat hitta
manget. Tillsammans med
bord för åtta personer en
honom och tre av hans
lördagkväll i Prag visade
tjeckiska kollegor besökte
sig dock lika svårt som det
vi en äkta tjeckisk pub med
låter, så vi hamnade till slut
typisk tjeckisk mat och
på en italiensk restaurang
hembryggd öl (äntligen!).
helt utan tjeckiskt öl på
menyn.
Något vi tidigt identifierade
som en av de viktigare
Kvällen avrundades med en
aspekterna på temat Markpromenad på stan, där astnad & Kommunikation var
ronomiska klockan och
att träffa och prata med
Karlsbron by night avverpersoner inom kärnkraftsinkades.
dustrin. Pubkvällen var
Söndagen var fri och grup- därför en viktig del av vårt
pen spreds åt olika håll.
Pragbesök.
Några begav sig till slottet
Under middagen diskuterapå andra sidan floden Moldes kärnkraft utifrån flera
dau medan ett gäng gick på
perspektiv, och många erfaen guidad tur i stadskärnan
renheter utbyttes. Kärn-

kraften har i Tjeckien ett
relativt stort stöd från allmänheten, men precis som i
Sverige så är det i allra
högsta grad en politisk
fråga. Långtgående planer
finns på att utöka antalet
reaktorer från dagens fyra,
men det finns fortfarande
politiska svårigheter att
övervinna.
Förutom allvarliga diskussioner om kärnkraftens vara
eller inte vara utbyttes under kvällen flera historier
och anekdoter. Vi fick
bland annat höra hur en
IAEA-medarbetare under
ett besök i Temelin lyckades med konststycket att
ramla ner i bränslebassängen. Lyckligtvis var
stoltheten det enda som
skadades!

Infarten till Ignalina kantades av ett vackert (?)
Sovjetinspirerat monument.

”En tredjedel av de
boende i Visaginas
har sedan
nedläggningen
flyttat ifrån
staden.”

Astronomiska klockan i
Prag. Häftig att kolla på,
ännu häftigare att höra
historien bakom.
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Studiebesök Řež Research Center, Prag
Vi blev uppmötta av vår
kontaktperson Ondrej
Zlamal utanför hotellet vid
8-tiden, och begav oss i gemensam trupp mot järnvägsstationen. Efter 20
minuters resa bland tjeckiska pendlare hoppade vi av
vid Rez, som ligger vacker
beläget i en dalgång vid
floden Moldau.
Gruppen på väg ut mot
reaktortanken vid besöket
på LVR-15.

”Vid tiden för
studiebesöket var
reaktorn avställd,
vilket gjorde det
möjligt för oss att få
gå upp på reaktorn
och kika ner i
tanken.”

Rez eller ÚJV Rez som det
egentligen heter, är en
forskningsanläggning med
flera olika verksamhetsområden. Förutom två forskningsreaktorer finns anläggning med generation 4loopar och ett center för
forskning om strålning för
medicinska ändamål.

LVR-15 forskningsreaktor
Dagen började med ett besök på LVR-15, en 15 MWt
forskningsreaktor som
främst används för materalforskning. Vår guide var
Martina Mala som arbetar
mycket med forskning inom
bränslefrågor.
Reaktorn, som är lättvattenmodererad och idag körs
med en maxeffekt på 10
MWt, togs i drift 1989. Den
ersatte då en äldre reaktor
som byggdes redan 1957 i
samband med grundandet
av forskningsanläggningen.

En titt ner i tanken med
det urladdade bränslet på
LVR-15.

Bränsleelementen i reaktorn är av samma typ som
hos de VVER-reaktorer
som finns i Tjeckien, men
med skillnaden att U-235
med anrikning på upp till
19,7% används.
Reaktorn körs i driftperioder om ungefär tre veckor,
och en rad olika forskningsprojekt och utredningar
pågår parallellt under dessa
perioder. Bland annat på-

går mycket forskning kring
hur de mekaniska egenskaperna hos olika typer av
material påverkas av bestrålning. Dessutom nyttjas
även reaktorn i kommersiellt syfte, bland annat bestrålar man kisel åt kunder
som sysslar med tillverkning av integrerade kretsar.
Ett annat intressant användningsområde är att
man kan bestråla personer
med svåra fall av hjärntumörer i syfte att bota dom.
Denna typ av behandling
hade visat sig väldigt framgångsrik.
Vid tiden för studiebesöket
var reaktorn avställd, vilket gjorde det möjligt för
oss att få gå upp på reaktorn och kika ner i tanken.
Häftig upplevelse!
Förutom reaktorhallen besöktes även kontrollrummet
samt de hot cells där hantering av radioaktiva prover
utförs. Hot cells är små
utrymmen med kraftigt
strålskydd där manipulatorarmar används för att
från utsidan hantera radioaktivt material i cellen.

torn behövs ingen kylning
och det är princip bara
bränslet som är aktivt.
Ett av användningsområdena är verifiering av härdoch kriticitetsberäkningar .
Utvecklare av beräkningskoder kan använda reaktorn för neutronflödesmätningar för olika typer av
härdkonfigurationer.

Testhall Gen IV-loopar
Sista stoppet för dagen var
testhallen med generation 4
-loopar. Här bedrivs forskning kring inaktiva loopar
för kommande typer av
kärnkraftreaktorer.
Ingen av looparna var aktiv, utan här ligger fokus på
materialforskning. Ena loopen var för superkritiskt
vatten medan den andra
användes till heliumkylning.
Looparna kan bokas av
forskningsgrupper och
andra intressenter, både
interna och externa, och
används för olika typer av
experiment.

Efter lunch fortsatte vi till
nolleffektsreaktorn LR-0
där vi träffade medarbetaren Jan Milcak. Jan började
med att visa oss kontrollrummet där vi fick en crash
course i reaktorfysik, innan
vi begav oss vidare till reaktorhallen.

I samma testhall som looparna höll en fullskalig modell av sju hot cells på att
byggas. Modellen ska så
småningom användas i
forskningsreaktorn Jules
Horowitz i Cadarache,
Frankrike. Rez ansvarar för
utveckling, design, transport och montage av hot
cells-byggnaden vid forskningsreaktorn.

Reaktorn konstruerades för
utföra reaktorfysiska tester
med tungvatten som moderator, men använder efter
ombyggnad istället vanligt
lättvatten. Eftersom ingen
effektutveckling sker i reak-

Efter besöket i testhallen
begav vi oss tillbaka mot
tåget tillsammans med Ondrej, som varit vår följeslagare hela dagen. Ett intressant besök med intressanta
människor var till ändå!

LR-0 forskningsreaktor
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Reflektion mot temat
På temat Marknad & Kommunikation finns många
infallsvinklar. Vi valde att
fokusera på människor, och
hur de ser på samt påverkas
av kärnkraften i sina hemländer.
Under vår Europaresa var

det kontakten med de människor vi träffade, snarare
än studiebesökens faktiska
innehåll, som hade störst
betydelse.

deras syn på kärnkraften,
både ur ett lokalt och globalt perspektiv, var väldigt
intressant och lärorikt.

Att få prata med Ovidija på
Ignalina och Ondrej, Martina och Jan på Rez om

Tankar om hur besöken uppfyllt YGs riktlinjer
En del av syftet med YG är
att utveckla personliga nätverk, något som vi kände
att vi verkligen uppnådde
under resan. Dels lärde vi
känna varandra inom gruppen på ett mycket bättre
sätt, samtidigt som vi i
både Litauen och i Tjeckien
knöt kontakter med personer verksamma inom kärnkraftssektorn.

Besöken på Ignalina och
Rez har givit oss flera spännande erfarenheter och har
verkligen givit oss en ökad
kunskap om kärnkraften i
ett bredare perspektiv, vilket är ett annat syfte med
YG. Vi har t.ex. lärt oss hur
nedläggningen av Ignalina
gjort att Litauen numera
nästan uteslutande förlitar
sig på Ryssland för sin ener-

Tips
En stor fördel är att ha bra
kontaktpersoner till de tilltänkta studiebesöken. Förutom att det är trevligt
kommer det underlätta arbetet och göra besöket
mycket mer lyckat. Prata
med tidigare YGmedlemmar och fråga om
hur de gick tillväga, det
finns mycket goda råd att
hämta!
Ett annat tips är inte helt
oväntat att börja i tid.
Krävs mycket förberedelser, speciellt för utlandsresan, så se till att i ett tidigt

Jan Milcak berättar om
bränslet i LR-0-reaktorn.

giförsörjning. Vi har också
fått en inblick hur erfarenheter från Rez används vid
konstruktionen av forskningsreaktorn Jules Horowitz i Cadarache, Frankrike.

”Under vår
Europaresa var det
kontakten med de
människor vi
träffade som hade
störst betydelse.”

skede hitta lämpliga datum
som hela gruppen kan preliminärboka. På många studiebesök behöver man vara
ute ett par månader i förväg, så se till att ha marginaler.
Ett lämpligt upplägg kan
vara att lägga Sverigebesöket på våren och använda
tiden tillsammans för att
planera utlandsresan.

Marknad & Kommunikation spänner musklerna!

Kort om Young Generation
Young Generation (YG) bildades 1994 på initiativ av Jan Runermark,
dåvarande VD för ABB Atom. Syftet med YG är att utveckla personliga
nätverk, bidra till kompetensöverföring mellan generationer och öka
kunskapen om kärnkraft i ett brett perspektiv.
Forsmarks Kraftgrupp AB, Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, OKG
AB, Ringhals AB, Studsvik Nuclear AB, Vattenfall AB , Westinghouse
Electric Sweden AB och Svensk kärnbränslehantering AB är medlemsföretag som både deltar i YG och turas om att arrangera seminarier. Dessutom deltar representanter från ytterligare ett antal företag verksamma i
kärnkraftsbranschen i YG varje år.
I dag har tankarna bakom Young Generation spridits och nationella YGnätverk samlar kärnkraftbranschens unga i mer än 50 länder över hela
världen.

- Nätverkande för kärnkraftens framtid

European Nuclear Society Young Generation Network (ENSYGN) är ett samarbete mellan europeiska nationella YG-nätverk som udda år organiserar en konferens i Europa under namnet European Nuclear Young Generation Forum, ENYGF. Det svenska YG-nätverket anordnade konferensen
i Stockholm 2013 där 320 deltagare från över 20 länder samlades.
YG-nätverk från hela världen samlas på konferensen International Youth
Nuclear Congress (IYNC) som anordnas jämna år. 2006 stod det svenska
YG-nätverket som värd när över 400 unga med anknytning till kärnkraftbranschen hemmahörande i 52 olika länder, kom till Stockholm för att
delta.

Kontaktinformation
Mer information om YG liksom kontaktuppgifter till kommittén återfinns
på http://www.younggeneration.nu. Din företagsrepresentant i kommittén
svarar gärna på ytterligare frågor.

