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Sverigeresan
YG 21 Avveckling genomförde sin Sverigeresa i juni 2015. Vi besökte Kävlinge kommun och
ordföranden i Lokala säkerhetsnämnden, vidare tog vi oss till Barsebäcksverket för
information och rundtur. Dag två tillbringade vi vid Risö.
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Tanke bakom resmål och koppling till vårt tema
Vårt tema är avveckling och bakgrundskunskapen inom vår YG-grupp var vid början av året
varierad. Vi bestämde oss därför för att ha ett uppstartsmöte på Vattenfalls kontor i Solna
där vi tillsammans skapade en bra kunskapsgrund om avveckling och avvecklingsplanering i
Sverige genom en föreläsning från VictoriaWejander som arbetar med strategisk avvekling
inom Vattenfall.
Där bestämde vi att det mest naturliga studiebesöket inom Sverige var att besöka Barsebäck,
vi bestämde också att besöka Kävlinge kommun där Barsebäck ligger för att få veta mer om
hur de ser på avvecklingen och den kommande rivningen av Barsebäck. Tillståndsprocessen
är enormt viktig och Kävlinge kommun är en av de berörda parterna.
Mindre än två timmars bilfärd från Barsebäck ligger Risö (Danmark). En kärnteknisk
forskningsanläggning som Dansk Dekommissionering började avveckla 2003. Vi bestämde oss
därför att även besöka den anläggningen.

Kävlinge kommun, 2015-06-11
Kärntekniska anläggningar är den betydande aktören inom avveckling, men en annan viktig
aktör för att ha möjlighet att driva, avveckla och riva anläggningar är kommunerna. Vi tyckte
därför att det var intressant att få träffa Kävlinge Kommun för att höra hur de generellt ser
på rivningen av Barsebäck samt höra deras version angående den bygglovsansökan från
Barsebäck om att bygga temporärt mellanlager på området som man från kommunens sida
valde att överklaga.
I Kävlinge

togs vi emot av kommunalrådet och tillika ordföranden i Lokala
säkerhetsnämnden Pia Almström (M). Hon började med att ge oss en överblick över Kävlinge
som kommun och dess utveckling de senare åren som är en relativt liten kommun med ca
30 000 invånare. Kommunen har tidigare dominerats av flertalet större industrier som idag är
nedlagda. Idag är Kävlinge en modern bostadskommun/förort till Malmö.

Pia Almström tillsammans med YG-21 Avveckling i. entrén på Kävlinge kommunkontor

Pia berättade om hur kommunen från början varit mycket positiva till etableringen av
kärnkraftverket i Barsebäck och att man då hade goda relationer till varandra. I mitten av
1990-talet ändrade denna relation karaktär då en socialdemokratisk regering tog beslut om
att stänga Barsebäck 1 1999 och några år senare , 2005 kom även beslutet att stänga
Barsebäck 2. Efter det blev det inom kommunen en generell bitterhet mot politiker i
allmänhet och det ledde till en spricka mellan Barsebäck Kraft (BKAB) och Kävlinge
kommun.
Pia menar att relationen mellan kommunen och BKAB mycket beror på att man från
BKABs sida och deras ägare fattar beslut som sedan aldrig blir av och att det sällan sker en
kommunikation mellan kommunen och BKABs ägare i dessa fall.

När det gäller relationen mellan den lokala säkerhetsnämnden och BKAB menade Pia att den
relationen var god. Enligt Pia så ligger det stora problemet i att de lokala representanterna
från BKAB inte är beslutsfattare och att det som kommuniceras därifrån ofta ändras genom
direktiv från BKABs ägare.
Vi frågande även om varför kommunen överklagade byggandet av mellanlagret. Resultatet i
denna överklagan var att kommunen fick fel och blev tvingade enligt lag att ge bygglov för
det temporära mellanlagret. Pia menade att kommunens negativa inställning bottnade i
farhågor att det temporära mellanlagret kan komma att bli mycket långvarigt då bygglovet
sträcker sig till den dag ett slutförvar för långlivat avfall (SFL) står klar, vilket idag är
planerat till år 2045.
Idag ägs marken vid Barsebäcksverken av E.on, men Kävlinge kommun som ger direktiv om
hur marken skall användas vill att den i framtiden ska användas för attraktiva
bostadsområden eller framtida energiproduktion från annan källa än kärnkraft. Pia menade
att kommunen glöms bort i frågan om marken och man upplever att debatten om Barsebäcks
framtid idag bara förs på lokal nivå där kommunen står mot ägarna och utomstående
ekonomiska intressen.
Vi bad Pia att kort berätta vilken lärdom hon dragit och skulle vilja dela med sig av och
hennes svar: ”Skriv avtal innan det är dags för rivning. Gör också noggranna analyser av som
kan hända.”

Barsebäcksverket, 2015-06-12

Barsebäcksverket i sommarskrud

Eftermiddagen tillbringades på Barsebäcksverket, där vi fick lära oss att Barsebäck 1
startade 1975 och stängdes 1999. Barsebäck 2 startade 1977 och stängdes av 2005.

Eftermiddagen inleddes med en presentation av Pål Efsing om material och föråldring av
material i en kärnkraftsmiljö.
”Åldringsprogrammet startar samma dag som pappren skrivs på om att bygga ett nytt
kärnkraftverk”.
Pål tittar på hur man kan nyttja Barsebäck som plattform för studier om materialpåverkan
vid drift. Hans arbete ingår i projekt BREDA ”Barsebäck som FoU-plattform” som drivs av
Energiforsk med syftet att utreda och stötta de åldringsprogram som används på de
kärnkraftverk som idag är i drift.
Avvecklingsarbetet sammanfattades av Leif Roth som ansvarar för avvecklingsplanering på
BKAB. Idag jobbar 51 personer på BKAB som är helägt av E.on. Som mest var det 430
personer som arbetade på verket.
Några viktiga milstolpar i avvecklingsfasen:







2006 Bortforsling av bränsle
2018 Interndelsmellanlager i bruk
2020 Förberedelsefas
2023 Nedmontering
2027 Friklassade byggnader
2029 Återställande av siten (Brown field)

Bild över det planerade interndelslagret i Barsebäck

Leif berättade om de lärdomar de gjort och de erfarenheter de fångat upp från andra
avvecklingsprojekt i världen. Han berättar också att Sverige har en stor fördel genom att
avvecklingen redan är budgeterad via kärnavfallsfonden. Vad gäller de rent tekniska
lösningarna vid segmentering och rivning menade han på att det redan finns väl utvecklade
metoder, och att utmaningen där är att snarare hitta den bästa lösningen för just Barsebäck.
Vårt besök på Barsebäck avslutades med en intressant rundvandring inne på kärnkraftverket
tillsammans med en av guiderna, Joel Aronsson, som visade oss både reaktorhall, turbinhall
och kondensor.

Risö – Dansk Dekommissionering, 2015-06-12
Vår andra dag av Sverigebesöken spenderades hos Dansk Dekommissionerig på Risö i
Danmark. Risö ligger mindre än två timmars bilfärd från Barsebäck. Ett intressant
studiebesök inom temat avveckling då anläggningen hållit på att avvecklas sedan 2003.
Risö har varit ett nationellt forskningslaboratorium för hållbar energi sedan slutet av 1950talet. Här finns totalt sex kärntekniska forskningsanläggningar. Tre forskningsreaktorer, en
forskningsanläggning för bränsletillverkning, en hotcellanläggning och en
avfallshanteringsanläggning.
2000 beslutade styrelsen för Risö att den största forskningsreaktorn skulle stängas ned och
som en följd av detta bildades Dansk Dekommissionering 2003 med uppdrag att avveckla och
riva anläggningarna på Risö. Samtliga sex kärntekniska anläggningar är nu nedstängda och
antingen helt eller delvis rivna. På siten finns också ett mellanlager för radioaktivt avfall i
väntan på beslut om att bygga ett slutförvar. Planen är att slutförvaret som ska byggas i
framtiden skall fungera i 300 år, dock är platsen ännu inte bestämd och acceptansfrågan är
svårhanterlig i Danmark där kärnkraft generellt ses som en icke-fråga inom den politiska
debatten.
Efter en ordentlig och grundlig presentation där vi även fick öva på vår danska fick vi gå en
rundvandring på området. En mycket uppskattad tur då vädret bjöd på strålande sol och det
var fritt fram att fotografera.

Vy över den största forskningsreaktorn på Risö

Vi började rundvandringen på Hotcellaboratoriet där en engagerad projektingenjör Quang
Le, visade oss runt och berättade hur arbetet att med att friklassa rivningsavfall från
hotcellerna gick till. För detta hade man utvecklat en lång, ledad mekanisk arm som ska
sandblästra varje hotcell och dammsuga upp den kontaminerade sanden.
Nästa stopp på rundturen var i verkstaden där den mekaniska armen byggdes och
utvecklades. Det var Jacob Wittendorff Lorentsen, också han projektingenjör som visade oss
verkstaden och containern ute på gården som de byggt om till ett testlaboratorium för att
utveckla den ledade armen och få den att fungera så bra som möjligt med sandblästring.

Övre bilder: Quang vid en av hotcellerna. Nedre
bild: modell av en hotcell där den mekaniska
sandblästrararmen testas.

Till vänster: Karin tittar på styrmekaniken till
sandblästrararmen. Uppe till höger: Jacob visar
containern där de testar att sandblästra. Nere till
höger Kristoffer och Gustav förundras över
verkstaden.

Vår rundtur på Risö fortsatte med Per Holzman Söndergaard, projektledare för avveckling
av forskningsreaktor 3 som tillsammans med maskiningenjören Morten Dalby tog oss med till
reaktorn och till aktiva verkstaden där också en bassäng för mellanlagring av använt
kärnbränsle gömde sig i ett hål i golvet.

Övre bilden: Hela gruppen samlade på toppen av reaktorn.
Nere till vänster: Per och Morten berättar om hur nedmontering av reaktorn och
interndelar går till.
Nere i mitten och till höger syns mellanlagret för använt bränsle. Genom en
lucka i golvet fick vi titta ner i vattenbassängen.

Tankar om hur besöken uppfyllt YGs riktlinjer
Genom våra studiebesök har vi mött såväl pionjärer inom uppbyggandet av kärnkraften i
Sverige till de som idag är experter inom avvecklingen i Sverige och Danmark. Vi har också
internt inom gruppen fört diskussioner och fått en ökad förståelse för de olika aktörerna inom
kärnkraft i Sverige. Kärnkraft är ju ett ämne som berör alltifrån teknik till ekonomi och
politik och det är därför viktigt att man förstår hur allt hänger ihop. På Barsebäck och Risö
fick vi lära oss om tekniken, medan vi genom att besöka Kävlinge kommun även fördjupade
våra kunskaper utifrån den politiska aspekten.

Reflektion mot temat - Avveckling
Vårt tema är avveckling och samtliga studiebesök vi gjort, inklusive vårt uppstartsmöte på
Vattenfalls kontor i Solna har haft en inriktning mot just avveckling. Vi har fått höra om
övergripande avvecklingsstrategier och förutsättningarna för avvecklingen i Sverige och vi
har besökt anläggningar som befinner sig i avveklingsfasen. Våra studiebesök har därför
stärkt våra kunskaper om avveckling inom i stort sett alla delar inom avvecklingsprocessen.

Tips till kommande YG grupper


Ha ett uppstartsmöte där ni träffas och tar övergripande beslut om vad ni vill uppnå
under året och vilka studiebesök ni vill göra.



Upprätta en doodlekalender eller liknande där gruppmedlemmar kan lägga upp de
datum de inte kan medverka vid olika aktivititer. Detta hjälper oerhört mycket när
det är dags att besämma datum för olika besök.



Skapa ett Google dokument där anteckningar, förslag och planer kan samlas. Ett
smidigt sätt som spar många mejlvändor.



Håll er inom ett begränsat geografiskt område när ni gör era besök.



Använd de kontaktnät ni har inom gruppen för att på bästa sätt boka upp ett
studiebesök som passar ert tema.



Sätt upp telefonmöten varannan vecka (eller motsvarande).



Utse ansvariga för varje del, exempelvis ansvarig för kontakta stället där ni skall ha
studiebesök, ansvarig för att kolla upp resalternativ, hotell med mera.



Var noga med att föra anteckningar under studiebesöken. Det underlättar när
reseberättelsen ska skrivas.



Fota mycket! Både under studiebesöken (om man får) och när ni gör andra
trevligheter tillsammans.

