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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, men även
deras förhållande till de produkter som hanteras inom
industrin. För våra studiebesök inom Sverige var vi intresserade av att höra människors
olika syn på kärnkraft genom
att besöka organisationer med
tre olika relationer till kärnraftsindustrin.
Vid besöket hos Studsvik Nuclear AB var vårt mål att få
kunskap om en större del av
kedjan än bara den elproducerande genom att lära oss mer
om avfallshanteringen. Kärnavfallet är ett ämne som ofta

Text av Johanna Larsson,
Eric Palmborg, Kalin
Lafchiev och Jacob Kullgren

dyker upp när man pratar
kärnkraft med vänner och
bekanta. Fokus ligger ofta på
det använda bränslet. Genom
detta besök ville vi få en bättre
kunskap om hur andra delar
av avfallet hanteras i praktiken och vilka metoder som
finns för att minska mängden
som måste slutförvaras.
Greenpeace valde vi att träffa
eftersom de är en uttalade
kärnkraftsmotståndare. Vi
ville veta vad deras syn på
kärnkraft var, vad den grundar sig på samt på vilket sätt
de förmedlar sina åsikter till
omvärlden.
SSM besökte vi för att få ett
myndighetsperspektiv på
kärnkraftsindustrin. Vi ville se
branschen utifrån ett

”ovanifrånperspektiv” och få
en beskrivning av deras arbete
med de föreskrifter som i sin
tur påverkar vår yrkesvardag i
hög grad. Vi var även intresserade av hur de som myndighet
kommunicerar med befolkningen och vilka strategier de
har för att värdera och nå ut
med sin information, t.ex. vid
en kärnkraftsolycka.
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Heldag i Studsvik
22 Maj 2014 besökte vi
Studsviks anläggningar
utanför Nyköping.
På morgonen besökte vi
avfallsanläggningen för
metallsmältning,
pyrolysanläggningen samt
förbränningsanläggningen.
På eftermiddagen besökte
vi bränsle Hot Cell laboratoriet och aktiva metall
laboratoriet.

Hot Cell Laboratoriet

”Studsvik has 60 years’
experience in testing
and investigating
commercial nuclear
reactor
in our hot cells.”

Studsviks Transport cask

I avfallsanläggningarna i
Studsvik behandlas låg och
medelaktivt avfall i syfte
att reducera volymen,
stabilisera slutprodukten
samt återvinna värdefullt
material, som efter
friklassning kan gå tillbaka
till industrin som
metallråvara. Metalliskt
avfall dekontamineras,
segmenteras och smälts
varvid radioaktiviteten
separeras och mängden
radioaktivt restavfall
minimeras. Metaller frigörs
och återvinns efter ett
noggrant friklassningsförfarande.
Torrt organiskt avfall
såsom skyddskläder,
plast, papper och liknande
volymreduceras genom
förbränning. Förbränning
minimerar det radioaktiva
avfallet i form av aska, som
i likhet med annat
restavfall återtas av
kunden. Studsvik har
utvecklat en världsledande
förbränningsteknik, som
innebär att utsläppen
minimeras till nivåer långt
under myndigheternas
gränsvärden.
Pyrolysen är en ganska så
ny anläggning (drifttagen
2012-2013). Syftet med
denna är att ta tillvara det
stoft som fastnar i kläderna
hos personal som arbetar
med bränsletillverkning.
Det går till som så att man
på morgonen lägger
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kläderna i en behållare,
sedan tömmer man
behållaren på syre (eller i
alla fall näst intill tömmer
så att det är väldigt lite
syre kvar). Sedan värmer
man upp behållaren (genom
att elda under denna) till
temperaturen är ett par
hundra grader och håller
sedan denna temperatur
resten av dagen. På kvällen
stänger man av och låter
utrustningen svalna över
natten. Innan man startar
nästa batch (dagen därpå)
tömmer man behållaren på
stoft (där det är mycket
lättare att separera bränslematerial från ej klyvbart
damm och liknande). Detta
stoft skickas sedan tillbaka
till kunden (i detta fallet
Westinghouse).
Anledningen till att man
vill hålla borta syret är för
att man inte vill att
kläderna ska brinna
eftersom att då kommer
mycket av det värdefulla
materialet som man vill ta
vara på gå ut med
rökgaserna.
Båda Hot cell Lab som
besöktes tillhör material
teknik delen av Studsvik .
Både bränslestavar och
övrigt material i anslutning
till en reaktor utsätts för
hård påfrestning under
drift. För att säkerställa att
bränsle och bränslekapslingar bibehåller de egenskaper som krävs för säker
och stabil drift så länge som
möjligt testas dessa egenskaper i Studsviks
laboratorier.
Syftet är genomgående att:
•

Öka reaktorernas
tillgänglighet genom att
minska bränsle- och
materialrelaterade
begränsningar i driften

•

Minska bränslekostnaden
genom att verifiera

bränslets integritet under
förväntade
driftsituationer samt höja
bränslets utbränningsgrad

•

Säkerställa materials
livslängd och därmed höja
säkerheten och undvika
onödiga materialbyten

•

Samla data som optimerar
driften och är värdefull ur
säkerhetssynpunkt

•

Skapa data som ligger till
grund för beslut om
materials användning

Kapslings- och strukturmaterial påverkas av bestrålning och miljö varvid
deras karakteristik förändras. Med hjälp av mekanisk
provning som utförs i Aktiva Metallaboratoriet kan
bestrålat strukturmaterial
och kapsling karakteriseras
och olika drifttillstånd och
transienter simuleras.
En rad olika metoder som
är speciellt utvecklade för
provning av kapslingsprover från kommersiella
bränslestavar finns tillgängliga i laboratoriet. Bland
metoderna för provning av
bestrålad kapsling finns:
•

Pin loading test - studier
kring fördröjt vätebrott

•

Ringdragprovning studier av de mekaniska
egenskaperna

•

Krypprovning studier av
relaxtions- och
krypegenskaper

•

Mandrelprovning - studier
av jodinducerad
spänningskorrision
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Förmiddagsbesök hos Greenpeace - Klimatkampen
Förmiddagen 2014-05-23
träffade vi Jesper Liveröd
och Rolf Lindahl på
Greenpeace huvudkontor
Här sitter ca 45 personer
och det är det enda kontor
Greenpeace har i Norden.
Organisationen är uppdelad
i flera olika områden:
Klimat & energi,
havsfrågor, arctic etc.
Greenpeace har idag ca
90 000 stödgivare i 44
länder.
Greenpeace bildades som en
reaktion mot de
kärnvapenprovsprängningar USA genomförde på
1950, 60, och 70-talen.

Greenpeace använder sig av
två metoder för att nå ut
till allmänheten:
Kampanjer och aktioner.
Senaste tiden har
Greenpeace använt sig av
just aktivism.
Gentemot kärnkraften har
sådana aktioner bland
annat handlat om att utöka
de stresstester som
beslutats inom EU.
Genom aktionerna har
Greenpeace försökt
visualisera risken för
antagonistiska attacker
samt problematiken kring
åldrande reaktorer som har
passerat den livslängd som
angavs när de byggdes.

Syftet, både med
kampanjer och aktioner, är
en omställning för at
minska vårt beroende av
energikällor som medför en
nettoökning av koldioxid i
jordatmosfären.
Anledningen till att man
ställer sig emot kärnkraften
är att man ser den som en
distraktion gentemot mer
realistiska alternativ som
t.ex. lokalproducerad solel,
vindkraft samt energieffektiviseringar.
På många sätt var vi därför
överens om att vi står inför
en stor utmaning i kampen
mot klimathotet men våra
åsikter hur vi kan nå dit
skiljer sig åt en aning.

Eftermiddag hos SSM — Beredskap, kriskommunikation, MTO och föreskrifter
Efter besöket hos Greenpeace på förmiddagen begav
vi oss till Strålsäkerhetsmyndighetens högkvarter i
Solna, där
Josephine Speziali, utredare
på avdelningen
kärnkraftssäkerhet hälsade
oss välkomna.

Alarm som kallar in beredskapsgruppen som i sin tur
aktiverar resten av SSM:s
krisorganisation och Nationella strålskyddsberedskapen.

Krisorganisationen gör analyser av bl.a. tekniskt läge
på anläggningen, utsläpp
Jonas Andersson från
(när och på vilken höjd, i
beredskapsenheten var först luft eller i vatten), spridupp på podiet för att bening av radioaktivitet samt
rätta om SSM:s krisorgani- eventuella doser och risker.
sation, vilken ingår som en Utifrån analyserna lämnas
av tre delar i beredskapsen- råd (ej beslut) och
heten.
rekommendationer till samDe två andra är Tillsyn av
verkande myndigheter
beredskap på kärntekniska
såsom t.ex. IAEA, Jordanläggningar och Nationella bruksverket och Livsmestrålskyddsberedskapen.
delsverket. SSM har även
Krisorganisationen aktive- ett informationsansvar och
måste därmed även
ras i samband med att en
informera media och allkärnteknisk anläggning
mänheten.
höjer sin beredskap eller
råkar ut för ett haveri med Malin Nääs, pressansvarig
radiologiska konsekvenser
på SSM, tog sedan över och
eller vid terrorhot/angrepp beskrev hur man efter erfaeller smuggling. Det är SOS renheterna från Fukushima

”Kärnkraft är ett hinder,
inte en del av
omvandlingen till ett
koldioxid-neutralt
samhälle.”

-olyckan ändrat sin kriskommunikationsstrategi.
Som grund hade man två
utvärderingar som gjorts av
allmänheten respektive
journalister. Dessa visade
bl.a. att 9 av 10 fick information om olyckan via media
och att allmänheten inte
uppfattade att informationen faktiskt kom från myndigheten, utan att det var
media som var informationslämnare.
Den nya strategin utgår
ifrån att media är SSM:s
främsta kanal för informationsspridning och att de
måste svara på frågor från
allmänheten i de kanaler
som allmänheten använder.
Ett exempel är via olika
sociala medier. Kommunikationen utåt ska även genomsyras av SSM:s värdeord öppenhet, vederhäftighet
och integritet.

”SSM har efter efter
erfarenheterna från
Fukushima ändrat
sin kriskommunikationsstrategi”

Angrepp eller terrorism är
en av de händelser som
aktiverar SSM:s
krisorganisation.
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Eftermiddag hos SSM, fortsättning

SSM:s beredskapscentral
under Fukushimahändelsen.

”De föreskrifter som
finns idag ligger på
en övergripande
nivå med fokus på
drift och underhåll.
Den utgår även ifrån
att kärnkraften skulle
läggas ned 2010. ”

Arbetet med att ta fram
nya föreskrifter pågår.

I sin kriskommunikation
utgår SSM ifrån två olika
scenarier:
1. Olyckor i Sverige, olyckor
som påverkar Sverige och
olyckor inträffar där det
finns många svenskar och
2. Olyckor på andra platser i
världen.
Scenario 1 utgör högst
belastning för SSM:s
experter, då dessa både ska
vara talespersoner och
utföra analyser som rör
händelsen. Trycket från
media och allmänhet är i
dessa fall mycket stort.
Vid Scenario 2 har man
högre tillgänglighet hos
media och fokuserar mycket på att öka förtroende för
och kunskapen om SSM:s
arbete. Den dagliga
kommunikationen, dvs. när
inget har inträffat, är dock
grunden för att allmänheten ska ha ett gott förtroende för myndigheten.
Cecilia Wahlund, utredare
på MTO-enheten, berättade
om SSM:s arbete med
MTO-frågor. I området
ingår frågor om
säkerhetskultur,
organisationsfrågor,
arbetsförutsättningar,
konstruktion (anpassning
till människans förmåga),
med mera.

Dagen avrundades med en
presentation av
Lars Skånberg, enhetschef
för Strukturintegritet och
händelseuppföljning, där
han beskrev SSM:s arbete
med översyn av regler för
kärntekniska anläggningar
och vissa andra
verksamheter med
strålningsrisker.
De föreskrifter som finns
idag ligger på en
övergripande nivå med
fokus på drift och
underhåll. Den utgår även
ifrån att kärnkraften skulle
läggas ned 2010. SSMFS är
dessutom en sammanslagning av SKIFS och SSIFS
vilka utgick från olika föreskriftsfilosofier.
Utöver detta har IRRS
(International Regulatory
Review Service) inkommit
med synpunkter på dagens
SSMFS vilka måste
åtgärdas. Exempel på
luckor i föreskrifterna enligt
IRRS är säkerhetsklassning, brandsäkerhet och
ledningssystem. Däremot
har SSM fått beröm för sitt
MTO-arbete.
(En granskning av IRRS
motsvaras av en OSART,
fast för myndigheter.)

Följden av allt detta är att
dagens föreskrifter behöver
byggas ut och förtydligas
för att täcka in nya
anläggningar. De nya
föreskrifterna är en
förutsättning för att
Vattenfall, EON eller
Fortum ska kunna lämna in
ett detaljerat underlag för
nybyggnation.

Björn berättade vidare om
de problem man har haft
med tolkningen av dagens
föreskrifter och hur man
har tittat på erfarenheter
från Tyskland och Finland
och deras föreskrifter.
Tendenserna i världen är
att länder med
hög detaljeringsgrad på sina
föreskrifter går mot mer
generella och vice versa.
De nya föreskrifterna
kommer att tas i kraft i
olika omgångar och detta
väntas ske omkring
årsskiftet 2015/2016 fram
till och med 2017.
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Reflektion mot temat
På temat Marknad & Kommunikation finns många
infallsvinklar. Vi valde att
fokusera på olika organisationer och deras förhållande
till kärnkraft, samt deras
strategier för att förmedla
information till omgivningen. Vi breddade även vårt

eget kunnande om de delar
som ingår i kärnkraftsindustrin genom att besöka avfallshanteringen i Studsvik.
Det var givande att besöka
organisationer som har väldigt olika syn på kärnkraft
och reflektera över på vil-

ket sätt dessa organisationer och deras perspektiv påverkar oss i vårt arbete,
både direkt genom t.ex.
föreskrifter och indirekt
genom opinionsbildning.
Det var givande att besöka
organisationer som har väldigt olika syn på kärnkraft.
Här syns hela gruppen på
besök hös Greenpeace.

Tankar om hur besöken uppfyllt YG:s riktlinjer
Syftet med YG är att utveckla personliga nätverk,
bidra till kompetensöverföring mellan generationer
och öka kunskapen om
kärnkraft i ett brett perspektiv.
Studiebesöken gav oss ett
bredare perspektiv på kärnkraftsbranschen i och med
att vi fick en bild av hur
branschen upplevs utifrån.

Detta gav oss även tips på
hur vi kan framföra åsikter
och hur vi kan beskriva
branschen på ett tydligare
sätt för vår omgivning.
Kärnkraftsbranschen har
en tendens att vara lite
hemlig utåt där människorna inom den tycker att
mycket är självklart och
inte behöver förklaras.

att få höra SSM:s resonemang kring föreskrifter och
att träffa de som jobbar
där. ”Myndigheten” blir
lätt ett abstrakt begrepp
där man lätt glömmer att
den också byggs upp av
människor som går att kontakta om man har frågor.

En positiv upplevelse var

Tips
Använd de kontakter som
gruppmedlemmarna har vid
bokning av studiebesök.
Om den organisation man
vill besöka redan känner
någon i gruppen är det lättare att få till visningar.
Bestäm några tänkbara
datum för resan så tidigt
som möjligt, gärna redan
vid uppstartsseminariet.
Dela upp tilltänkta studiebesök mellan er och ha
gärna några i reserv ifall att
något ställe inte går att
besöka. Det är lättare för
mottagaren om de har en

kontaktperson som även är
den som presenterar er när
ni väl är på plats.
Förbered frågor eller områden ni är intresserade av att
veta mer om redan när ni
ber om ett besök, så blir det
lättare för mottagaren att
veta vad ni vill se eller vem
som är bäst lämpad som
guide.
Läs gamla reseberättelser
från tidigare år för tips om
intressanta platser att besöka. Tänk brett och besök
gärna organisationer som ni
inte vet något alls om sedan

”Kärnkraftsbranschen
har en tendens att
vara lite hemlig utåt
där människorna
inom den tycker att
mycket är självklart
och inte behöver
förklaras”

tidigare eller som har ett
motsatt perspektiv mot det
som är gängse inom branschen.
Avsätt tid mellan studiebesöken för att bara umgås i
gruppen och lära känna
varandra samt för att planera utlandsresan.

Avsätt tid mellan studiebesöken för att bara umgås i
gruppen och lära känna
varandra samt för att planera utlandsresan

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.

