Studiebesök på Fortum i Helsingfors
och Loviisa kärnkraftverk 1/2 –
2/2 - 2016
Den 1 februari begav sig YG-21 med tema Kompetensutveckling och Erfarenhetsåterföring ut på sitt
utlandsbesök vilket gick till Helsingfors samt Loviisa i Finland. I Helsingfors besöktes Fortums huvudkontor
och i Loviisa begav sig gruppen till Hästholmen där kärnkraftverket är placerat.
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Tanke bakom resmål och koppling till vårt tema
För att på en bredare front jobba med begreppen kompetensutveckling och erfarenhetsåterföring bestämde
gruppen att koppla detta studiebesök till Fortum och kärnkraftverket i Loviisa. Intresset var stort att se hur
andra stora aktörer hanterar de utmaningar som vi själva står inför. Dels med generationsskifte och
kompetensutveckling men också i samband med låga elpriser och de budgetbesparingar som detta medför.
Besöket i Loviisa var också mycket intressant eftersom de två reaktorerna är av rysk modell och således lite
annorlunda konstruerade än de reaktorer vi har i Sverige. Detta gav gruppen insikt i hur kompetens och
reservdelshantering går till när allting hanteras från ett annat land med något annorlunda filosofier.

Fortum huvudkontor, Helsingfors 1/2
På morgonen måndagen den 1/2 anlände gruppen till Fortums huvudkontor i Esbo, Finland. Vi hämtade ut
våra besöksbrickor och blev mottagna av Heikki Haapaniemi som var vår kontaktperson och ansvarade för vårt
besök, samt Mikko Pihlanko, som var Fortums YG-representant på huvudkontoret.
På dagens agenda stod:
09-10.15 Välkomnande och introduktion till Fortum som företag och kärnkraftsoperatör
10.30-11.30 Fortum Nuclear R&D
11.30-12.30 Lunch
12.30-13.00 Föredrag av chefen för Fortum Nuclear Solutions
13.00-13.50 Avveckling
14.10-14.50 Stora projekt
14.55-15.40 Fortums syn på säkerhet
Genom att inleda vårt besök med en introduktion till Fortum som företag fick vi en övergripande syn i hur
Fortum arbetar samt hur deras marknadsandelar ser ut, både i Finland samt i övriga norden, och Baltikum.
Under förmiddagen fick vi även lyssna till Sami Kiviluoto som berättade om Fortums arbete med Research &
Development där datorprogrammet APROS presenterades. APROS används också på bl.a. Forsmark för att
räkna på de olika faktorerna som gäller den nya oberoende härdkylningen och var välbekant för några av
deltagarna i gruppen.

Bild 1 – Sami Kiviluoto berättar om APROS som också används på bl.a. Forsmark
Eftermiddagen inleddes med en presentation av chefen för Fortum Nuclear solutions, Jyrki Holapia, och
fortsatte sedan med en presentation av det arbete Fortum utför gällande avveckling och slutförvar, stora
projekt samt Fortums syn på säkerhet. Fortums syn på säkerhet hölls av Peter Thominen som lyfte fram att vi
måste fortsätta tänka i nya banor och att det var en av anledningarna till den höga tillgängligheten på Loviisa.
Han berättade också hur viktigt det är för branschen att personalen är engagerad och känner ägarskap och

ansvar för sina arbetsuppgifter. Peter betonade att tillgänglighet, säkerhet och ansvar alltid gick hand i hand.
Efter en mycket intressant dag tackade gruppen Fortums representanter med några små presenter och resan
gick sedan vidare mot Loviisa. Väl framme välkomnades vi av Loviisas YG-representant Jonne Kanerva som,
under en trevlig middag, berättade om sig själv och vad vi hade att se fram emot efterkommande dag.

Loviisa kärnkraftverk 2/2
Gruppens andra besök var på kärnkraftverket i Loviisa. Kärnkraftverket består av två tryckvattenreaktorer
byggda i Sovjetunionen. Ursprungligen var dessa på 440MW men har senare höjts till 488MW. På grund av dess
tillverkningsland kallas reaktorerna skämtsamt för ”Eastinghouse” som motsats till kärnkraftsföretaget
Westinghouse.
Agendan för dag 2 var:
9.00 - 9.45 Generell presentation av Loviisa KKV
9.45 – 10.30 Loviisa KKV underhållsstrategi
10.30 - 11.15 Strategi och angreppssätt gällande LTO
11.15 – 12.00 LOMO2
13.00 – 14.30 Besök i Loviisa 1 reaktorhall
14.30 – 15.30 ”LO3” besök
När vi anlände till huvudentrén på kärnkraftverket möttes vi av Jonne Kanerva som vi även träffade kvällen
innan. Jonne visade oss till vakten för att hämta ut besöksbrickor och sedan vidare till en stor åhörarsal för
förmiddagens föreläsningar. Efter en generell presentation av kärnkraftverket berättade Marko Leino om
Loviisas underhållskoncept, som enligt utsago bidragit till den höga tillgängligheten. Underhållskonceptet,
REMAINT, bygger på objektsklassificering och ett flödesdiagram med frågor som, vid svar ja eller nej, delar in
komponenter i olika kategorier för underhåll. Kategorierna var ”RTF (Run To Failure), tidsbaserat underhåll,
konditionsbaserat underhåll samt en kombination av tid/kondition. Efter detta fick gruppen lyssna till Loviisa
och Fortums strategi gällande LTO (Long Term Operation) och åldringsfrågor. Förmiddagen avslutades med en
föreläsning gällande LOMO2. LOMO står för Loviisa Modernisation och är ett stort projekt för att höja
kapaciteten på verket. LOMO1 avslutades 1998 och höjde kapaciteten med 10%.
Efter lunch begav sig gruppen in på kontrollerat område för att besöka reaktorhallen i enhet 1. Detta var
mycket lärorikt då de flesta i gruppen aldrig hade sett en tryckvattenreaktor på så nära håll. Jonne gav gruppen
en rundtur där han förklarade de komponenter och apparater vi kunde se i hallen. Avslutningsvis fick vi besöka
platsen för den tidigare planerade tredje reaktorn, LO3. Loviisa och Fortum hade ansökt flera gånger för att få
bygga LO3 men fått avslag av bl.a. konkurrensmässiga skäl. På platsen för LO3 fanns en lagerlokal där man
förvarade interndelar till en reaktor av samma typ som Loviisa 1 och 2. Denna hade man förvärvat från Polen
efter ett uppstartat kärnkraftsprojekt som sedan stoppades. Detta gav gruppen ett unikt tillfälle att se
reaktortank, moderatortank och ånggenerator mm. på nära håll.

Bild 2 – Våra värdar under besöket: Fr.v. Heikki Haapaniemi, Jonne Kanerva.

Bild 3 – YG-gruppen utforskar moderatortanken från insidan

Tankar om hur besöken uppfyllt YGs riktlinjer
Syftet med YG är att utveckla personliga nätverk, bidra till kompetensöverföring mellan generationer och öka
kunskapen om kärnkraft i ett brett perspektiv. Genom besöken har vi knutit kontakt med personer inom flera
verksamhetsområden.
Besöket har bidragit till en bredare inblick i hur andra verksamheter ser på och jobbar med kompetens.
Besöken har bidragit med en större förståelse för människans samspel med tekniken samt givit en inblick i den
teknikutveckling som sker inom MTO.

Reflektion mot temat
Besöket på Fortum syftade till att se hur ett företag i samma bransch och under liknande förutsättningar
arbetar med kompetensutveckling och erfarenhetsåterföring. För att nå framåt med kompetensutveckling krävs
att såväl personal som arbetsgivare ställer krav på varandra och tar ansvar. Det är värt att återigen betona att

tillgänglighet, säkerhet och ansvar går hand i hand!
I Loviisa fick vi stor inblick i hur ett kärnkraftverk som är utsatt för liknande utmaningar som våra reaktorer i
Sverige, t.ex. låga elpriser och politiska motsättningar, jobbar med kompetensutveckling och
erfarenhetsåterföring. Stor vikt läggs vid att se framåt och inspirera personal att vara stolt över sina jobb och
känna ansvar över hela kedjan, från enskilda arbetsuppgifter till hur man marknadsför kärnkraft till
allmänheten.

Tips
Tänk igenom vad ni vill få ut av respektive studiebesök innan besöket för att få det så givande som möjligt.
Genom att snacka runt med kollegor vid fikabordet kan många intressanta frågor komma fram som man kan ta
med och ställa.
Förvänta dig inte bara att bli matad med information utan försök att få till en diskussion och dialog. På så sätt
blir det mer givande både för er och de som tar emot er.
Tänk inte bara kärnkraft vid planering av studiebesök. Även om vår bransch är unik på många sätt så är den
även ganska statisk varför andra kan ha liknande frågeställningar och kommit längre än oss inom dem.
Utnyttja kontakter vid planering av studiebesök. Det är oftast lättare att få till bra dagar om någon på plats
känner ansvar och planerar dagen i detalj.

