NYHETSBREV 1, SÄKERHET – ÅGESTAVERKET
Säkerhetsgruppen började redan tidigt på våren planera för att kunna besöka Ågestaverket,
Sveriges första kommersiella kärnkraftverk. Att få möjlighet till detta visade sig dock vara
svårare än trott, men som tur var skulle Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) hålla sitt
årsmöte vid Ågesta Golfklubb den 28 mars och anordnade besök till anläggningen i samband
med detta. Så föll det sig att SKS fick hela Säkerhetsgruppen som nya medlemmar!

Gruppmedlemmarna visade tidigt prov på sitt säkerhetstänkande, då marginalerna i tidplaneringen var rejält
tilltagna och vi fick en timmes väntan på golfklubben. Med
gratis kaffe, solsken och gott sällskap gjorde det dock
ingenting…

Dagens aktiviteter satte igång med
ett spännande föredrag av Alf
Lindfors, tidigare vice VD för
Vattenfall och VD för Forsmark,
som arbetade på Ågesta under de
sista åren i drift på 70-talet. Temat
för föredraget var hur
erfarenheterna från Ågesta påverkat
de reaktorer som är i drift idag, och
här menade Alf att det framför allt
var gällande sådant som kultur och
administration där påverkan var
stor. Det var t.ex. på Ågesta man
etablerade konservativt beslutsfattande, driftorderstyrning,
systematisk utbildning,
säkerhetskommitté och tydligare
ansvarsbild för driftledning och
anläggningsägare.

De rent tekniska erfarenheterna från Ågesta fick mer begränsad betydelse: Frågor väcktes
visserligen om t.ex. fysisk separation och övertalighet, men Alf menade dock att dessa
erfarenheter troligtvis hade influerat de senare svenska reaktorernas design ändå, utan
påverkan från just Ågesta. En intressant erfarenhet man dock gjorde vid Ågesta men som
kanske fick mindre genomslag än vad den borde, var när man efter en mycket kraftig
bränsleskada 1968 satte in nytt bränsle från Marviken. Vid beräkningar upptäckte man att
detta teoretiskt sett hade en positiv voidkoefficient, vid provning svagt negativ (ca 0%). Detta
var precis det problem man sedan också fick på Marviken, och kanske kunde man ha reagerat
snabbare på detta om erfarenheten från Ågesta lyfts fram mer?
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Efter Alfs föredrag och lunch på golfklubben var det
dags att gå in i själva kraftverket i sällskap med två
guider från SVAFO. Inne i anläggningen fick vi inte ta
några bilder, men däremot i kontrollrummet som kanske
också tydligast vittnade om vilken skillnad det är jämfört
med de anläggningar som är i drift idag:

Handskrivna klisterlappar – dokumentation a la 60-tal.

Turen avslutades med en kort presentation om Ågesta
och svensk kärnkraft av Erika Bohl Kullenberg och Calle
Berglöf samt en visning av ”Atomer till vardags”, en film
från 1963 om byggnationen av Ågesta full med tidstypisk
teknikoptimism.

Reaktorns kontrolltavla –
krångligare än så var det inte.

Ett lyckat och givande studiebesök, konstaterade Säkerhetsgruppen och avslutade dagen med
en kort diskussion om vår utlandsresa till hösten. Det blir nästa stora planeringsprojekt och vi
är fullt taggade!

Från vänster till höger: Team Västkusten – Jonna och Håkan; Team Uppsala –
Johan, Tomas, Mikael, Niklas och Mikael; Team Oskarshamn – Igor
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