NYHETSBREV 2, SÄKERHET – KSU Studsvik
Så var det tid för säkerhetsgruppens andra studiebesök inom Sverige och då begav det sig till
KSU i Studsvik utanför Nyköping. KSU, (Kärnkraftssäkerhet och utbildning AB) har totalt c:a
280 anställda med utbildningsenheter i
Barsebäck, Forsmark, Oskarshamn och
Ringhals. Man har hand om träning för
kontrollrumspersonal, underhåll av
simulatorer och simuleringsmodeller.
Vi samlades vid entrén och togs emot av bland
annat Mikael Mohsén som tidigare varit
medlem i YG. Alla fick sig en kopp
morgonkaffe i handen och besöket började
med en allmän information av KSU’s
verksamhet. Därefter följde en genomgång av
nyttig teori inför dagens simulatorövningar
såsom effektreglering, husturbindrift,
KSU´s huvudkontor i Studsvik

dieselsäkrat nät m.m. Detta var nyttigt för gruppen för att få mer insikt i vad som händer i
processen och vad man reglerar.
Efter lunch var det besök på
teknikavdelningen för simulatorerna. Här
uppgraderar man kontinuerligt
simulatormodellerna enligt de
anläggningsändringar som görs ute på verken.
Detta gör att man kan kontrollera att en
ändring i anläggningen fungerar som tänkt
även innan den är implementerad vilket ger
ökad reaktorsäkerhet. Simulatormodellerna är
mycket noggranna med hundratusentals
signaler och har förbättrats med åren då
datorkraften ökat.
Senare på eftermiddagen fick vi ta plats i
kontrollrumssimulatorn för F2. Vi fick dela in
Simulator F2: Mycket knappar och blinkande lampor att
hålla reda på för oss som inte är vana.

oss i två grupper för att övervaka reaktor respektive turbin. Därefter fick vi prova på att köra
demofall såsom husturbindrift, effektreglering samt bortfall av yttre nät, dieselsäkrat nät.
Säkerhetsgruppen konstaterade att det var mycket att hålla reda på då det blinkade och plingade
överallt. Det var tur att vi hade duktiga handledare från KSU som kunde vägleda oss och styra
upp situationen!
Säkerhetsgruppen var återigen nöjda med ett mycket lyckat och givande besök på KSU och har
fått med sig många nya erfarenheter. Innan alla begav sig hemåt blev det lite snack och
reflektioner om dagens aktiviteter samt kommande utlandsresa. Alla är taggade till 100% inför
detta.
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