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Kärnkraftsmotståndarna – har dom
rätt?
Vi som grupp valde att ge oss ut på en resa för att förstå kärnkraftsmotståndarna och deras
argument samt jämföra dessa med hur verkligheten egentligen ser ut. Detta medförde att vi
gjorde studiebesök hos Miljöpartiet, i urangruvor, avfallsanläggningar och på kärnkraftverk
för att bilda oss en egen uppfattning.
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Tanke bakom resmål och koppling till vårt tema
Gruppens tema var miljö. Vi valde därav att försöka förstå oss på de olika argument som
kärnkraftsmotståndare nämner och har haft som ambition att göra studiebesök efter dessa för att själva bilda
oss en uppfattning. De tekniska argument som anförs brukar vara uranbrytning, avfallshantering, risk för
radiologisk olycka och att kärnkraft är en gammal teknik.
För att kunna bilda sig en uppfattning om uranbrytningen valde vi att besöka en urangruva och en industri för
hantering av uranmalm i Tjeckien. Vi valde att besöka urangruvan Rožná i Tjeckien vilken är den sista
urangruvan i Europa med tillhörande uppbearbetning efteråt. Vi hoppas dessutom att kunna besöka
bränslefabriken i Västerås i samband med slutseminariet för att få insyn i hela kedjan från uranmalm till
bränsle.

Avfallshanteringen från de svenska kärnkraftverken är till viss del mål för studiebesök under mittseminariet i
Oskarshamn då möjlighet gavs att besöka Clab eller Äspölaboratoriet. Därav valde vi att besöka anläggningar
där hantering av historiskt avfall från forskning, hantering av lågaktivt/medelaktivt avfall samt anläggningar
för mellanförvar av kärnbränsle utomlands.
Efter Fukushima har mycket hänt med avseende på kärnkraftverkens hantering av radiologisk olycka. Vi valde
därför att besöka kärnkraftverket Dukovany vilka nyligen har slutfört sina åtgärder post Fukushima för att dra
lärdom från dessa.
Slutligen brukar man hänvisa till att kärnkraft är en gammal teknik. För att få en uppfattning om den saken
valde vi att besöka forskningsanläggningar i Studsvik och Tjeckien.

Miljöpartiets riksdagskansli - 20 april
I april 2015 möttes vi upp i Stockholm för att besöka miljöpartiet och deras energipolitiska talesperson, Lise
Nordin. Lise sitter i riksdagen och är väl insatt i miljöpartiets agenda och ambitioner för elmarknaden.
Lise Nordin lade fram miljöpartiets 4 huvudargument till varför kärnkraft är negativt för miljön. I stora drag
var detta uranbrytning, avfallsfrågan, risker förknippade med ett haveri samt ekonomisk olönsamhet. I
samband med varje argument hade vi en diskussion där vi försökte framföra våra olika åsikter i respektive
fråga. Under förmiddagen hade vi en givande diskussion som hölls i god ton.
Miljöpartiets ambition är att all el ska komma från förnybara energikällor. De räknar med att sänka
energiförbrukningen samt att bygga mer vindkraft och solkraft. Lise menar på att sol och vind kompletterar
varandra. Är det inte sol så blåser det och tvärt om. Vi påpekade att det ser ut som att med dagens
teknikutveckling kommer högst sannolikt energikonsumtionen öka. Miljöpartiet ser inte detta som en säker
framtid utan hävdar att det är möjligt att sänka energiförbrukningen.
Urangruvor och dess påverkan på miljön var hennes första argument. Ingen av oss i gruppen var vid mötet nog
insatt i frågan för att då kunna föra en givande debatt. Därför var det extra roligt att vi vid utlandsresan fick
möjlighet att besöka en urangruva. Miljöpartiets andra argument är att de anser att frågan kring slutförvaret
ännu inte är löst. Efter det hade vi en diskusson om allt från ekonomi till kopparkapslar. Vid mittseminariet i
Oskarshamn fick några av oss chansen att besöka Äspölaboratoriet och där lära oss många intressanta saker om
SKBs forskning som hade varit bra i debatten.
Miljöpartiets huvudargument mot kärnkraft är att om en olycka inträffar vid ett kärnkraftverk så kan det få
katastrofala följder. I samband med detta diskuterade vi joniserande strålning och den allmänna rädslan för
radioaktivitet. För en person utan sakkunskap så kan det kännas svårt att värdera hur stor risken med
joniserade strålning faktiskt är. Radioaktiva ämnen finns naturligt runt omkring oss, inklusive i människan. Vi
visade ett exempel med en banan och påpekar att bananen är radioaktiv. Att äta tre bananer kan jämföras med
den potentiella dosen från ett normalt årsutsläpp från samtliga Sveriges kärnkraftsverk tillsammans. Trots det
äts bananer varje dag utan att vara farligt för hälsan. Detta för att visa på att allmänheten ofta inte tänker på
att radioaktivitet är något som förekommer naturligt i miljön runtomkring oss. Vi framhöll också att ytterst få
människor har dött p.g.a. kärnkraft. Jämför man kärnkraft med annan elproduktion är faktiskt kärnkraften ett
av de säkraste produktionssätten. Lise Nordin håller fast vid sin åsikt att radioaktivt utsläpp från en
kärnkraftsolycka innebär en för stor risk. Däremot håller hon med om att normala utsläpp från ett
kärnkraftverk inte innebär några negativ konsekvenser för människa och miljö.
Lise Nordins sista argument var att hon anser att kärnkraften inte bär sina kostnader och de på grund av
ekonomiska orsaker kommer att behöva stänga. Med tanke på dagsläget är det svårt att argumentera emot.
Däremot frågade vi om inte detsamma borde gälla vattenkraft och den potentiella förödelse som kan ske vid en
dammolycka.
Det var ett bra möte med en givande diskussion fördes i god ton. Varken vi i YG-gruppen eller miljöpartiets
representant ändrade åsikt, men en ökad förståelse för hur andra parten resonerar uppstod. Även Lise Nordin
uttryckte att hon tyckt att det var ett givande och förvånansvärt intressant möte. Vi kan också konstatera att
vi under YG-året lärt oss mycket som hade varit bra argument vid mötet.

Studsvik Nuclear AB – 20-21 april
Efter att vi besökt Miljöpartiet styrdes kosan mot Nyköping och Studsvik. En av få oberoende
forskningsanläggningar av denna typ i hela världen. Eftersom där utförs arbete relevant för gruppens miljötema
och det dessutom fanns goda kontakter på anläggningen så ansågs det vara ett lämpligt resmål. Planen var först
och främst att besöka smältanläggningen, men även Hot Cell Laboratoriet (HCL) eftersom en av
gruppmedlemmarna jobbar just där.
Strax innan resan fick vi dessvärre reda på att besök på smältanläggningen inte var möjligt då särskilt
radiologiskt arbete pågick just den veckan. Istället fick vi två kortare föreläsningar om dels avfallshanteringen
samt slutförvarsforskningen som pågår på Studsvik. Väl på plats beslöt vi oss också för att också besöka
Radiometrilaboratoriet då det nu fanns tid för detta.
HCL färdigställdes 1960 och själva kärnan är raden av sju betongceller. I dessa celler utförs en rad olika
undersökningar både på bränsle och annat bestrålat material som är högaktivt. Vid transporter av radioaktivt
material till/från HCL anländer transportbehållaren till byggnaden och dockas horisontellt direkt mot cellerna
för ur-/iladdning. Material hämtas runtom hela Europa med Studsvik egen transportenhet. All hantering av
material i cellerna sker med hjälp av manipulatorer. Exempel på undersökningar som görs är: Gammascanning,
Profilometri, Oxidtjockleksmätning, Fissionsgasanalys, LOCA-simulering och Mikroskopiska undersökningar.

Figur 1. Hela gruppen poserar i Hot Cell Laboratoriet. I bakgrunden syns en av cellerna där bestrålat bränsle kan hanteras.

På Radiometrilaboratoriet analyserar man bland annat omgivningsprover. Precis som på andra kärntekniska
anläggningar i Sverige så samlas växter och djur från närområdet och analyseras med avseende på radioaktivt
innehåll. Detta görs för att kontrollera att anläggningens eventuella utsläpp av radioaktiva nuklider inte har
någon negativ miljöpåverkan. På radiometrilaboratoriet kontrolleras även att Studsviks personal inte utsätts
för radiologiska risker. Detta kontrolleras genom mätningar av radioaktivitet i kroppen med s.k.
helkroppsdetektor eller urinprover. Laboratoriet kontrollerar också material som skall friklassas samt utför
vattenanalyser från olika bassänger och tankar inom Studsvikområdet. Även utomstående kan få prover
analyserade. Martin Forsström visade och berättade.
En av föreläsningarna gavs av Joachim Jansson som berättade om avdelningen Avfallsteknik. Huvudsyftet med
avfallshanteringen är volymreducering och återvinning. Grenarna inom avfallsteknik är i huvudsak
metallbearbetning, förbränning och pyrolys. Metallbearbetningen har ett genomflöde på 4000t/år. Allt skrot,
stort som smått, kan tas om hand. Generellt består bearbetningen av tre steg: Dekontaminering, segmentering
och smältning. Slutprodukten blir göt á ~700kg. Ungefär 80-95% av ursprungsmaterialet kan friklassas efter
bearbetning, beroende vad för slags komponenter som bearbetas. Förbränningen hanterar som antyds brännbart
avfall. Ungefär 500t/år förbränns här. Slutprodukten är aska och volym- respektive viktreduceringen är
97%/92%. Pyrolysanläggninen är nybyggd och är ännu inte i operativ drift, men ska användas för pyrolysering
av urankontaminerat driftavfall, jonbytarmassa, oljor m.m. och ha en kapacitet på 100t/år.
Den andra föreläsningen gavs av Olivia Roth som berättade om den slutförvarsforskning som Studsvik utför.
Syftet är att studera vad som kan hända om bränslet i slutförvaret av någon anledning kommer i direkt kontakt

med grundvattnet. Detta görs bland annat genom lakningsförsök där man analyserar Redox-reaktioner på
bränslet i syntetiskt grundvatten. Experimentet går till så att en noga uppmätt mängd bränsle och kapsling och
placeras i en behållare med ”grundvatten” under längre tid (>1 år). Under lakningstiden tas ett antal
vätskeprover ut för analys. Med hjälp av Laser Ablation kan man också studera den radiella nuklidfördelningen
i bränslet, som påverkar hur snabbt olika nuklider kan frigöras till grundvatten.
En oväntad bonus var att det på kvällen den 20/4 anlände en grupp från YG i Tjeckien till hotellet vid Studsvik
där vi alla skulle bo. Vi åt middag tillsammans och det ”klickade direkt”. Där och då påbörjades också den
första konkreta planeringen till vår utlandsresa.

Figur 2. Martin förevisar ett instrument för detektion av gammastrålande nuklider.

SVAFO – 21 april
På eftermiddagen den 21/4 hälsade Erik Hellsten oss välkomna till SVAFO och deras anläggningar i Studsvik.
SVAFO har till uppgift att på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt avveckla kärntekniska anläggningar
och ta hand om kärnavfall från den tidiga svenska kärnforskningen. Man har i dagsläget ansvar för bland annat
forskningsreaktorerna R2 och R2-0 i Studsvik samt Ågesta.
Besöket inleddes med en rundvandring på området samtidigt som Erik berättade kortfattat om vad som varje
byggnad var till för. Vi fick bland annat se förbränningsläggningar, bränslelaboratorier samt containrar med
lågaktivt avfall tillhörande Studsvik Nuclear. Ett antal av dess containrar med lågaktivt avfall tillhör SSM.
Den första byggnaden som vi gick in i var hallen för aktivt avfall (AU) där lågaktivt avfall från de
forskningsprojekt som pågått i Studsvik lagrats. Hallen har cirka 8000 tunnor med lågaktivt avfall ingjutna i
betong som ursprungligen var anpassade för att slutförvaras på havets botten. I slutet på 60-talet förbjöds
denna metod och materialet skall nu skickas till slutförvar. För att få skicka det till SFR krävs dock noggranna
kontroller av dess innehåll, något som man inte var så noggrann med det lågaktiva avfallet gjöts in i dessa
tunnor. Vi kan konstatera att det finns en helt annan kravbild på dagens avfallshantering jämfört med den på
50-talet.
Efter besöket i hallen för aktivt avfall besökte vi även bergsrumslagret under Studsvik där medelaktivt avfall
lagras. Detta avfall var mer aktivt varför det lagras i ett bergutrymme, tids nog skall även detta fraktas till
slutförvaret.
Just denna dag kunde vi dessvärre inte besöka R2 och R2-0 reaktorerna då stora projekt pågick inom ramen för
avvecklingen av anläggningen. Däremot gav Erik oss en presentation om dess funktion och drift. Bland annat
visade han oss en bild från uppstart av R2 där man kunde se reaktoroperatören blossande på en stor cigarr
samtidigt som reaktorn togs i drift.

Figur 3. Gruppen tillsammans med tunnor med till stora delar okänt innehåll.

Resa till Tjeckien – 18 oktober
Utlandsresan började söndagen den 18e oktober med att en halva av gruppen flög från Arlanda, och en annan
halva flög från Kastrup och därefter möttes upp på Prags flygplats. Där uthämtades den ytterst rymliga
minibussen som vi skulle komma att använda oss av under vår resa i Tjeckien. Vi tog oss därefter till vårt hotell
i Prags centrum. Förutom vissa problem med parkeringen (minibussen var för stor för parkeringshuset som
hörde till hotellet) kunde gruppen därefter avnjuta en trevlig kväll med tjeckisk mat och tjeckisk öl tillsammans
med ett antal medlemmar av YG-Tjeckien, varav flertalet vi redan träffat i samband med vårt besök på
Studsvik i april.

Forskningsanläggningen REZ – 19 oktober
Den andra dagen i Tjeckien började med besök på Centrum výzkumu Ř ež utanför Prag. Forskningscentret
inriktar sig på forskning inom kärnteknik, kemi och materialforskning. Efter att vi gått igenom inpasseringen
och fått komma in på området fick vi först besöka LR-0, en ”zero-power reactor” med maximal termisk effekt
på 5kW. Vi fick se kontrollrummet där det förklarades hur man justerade vattenhöjden för att gå kritisk. Sedan
fick vi gå ut i reaktorhallen och titta ned i härden vars storlek varierade i antal patroner beroende på experiment
och se bränslet de använde. Detta var en kortare version av det som används i kraftverken Dukovany (VVER440) och Temelín (VVER-1000). Reaktorn används för forskning på dessa bränsletyper t ex för att utvärdera
nya designer men även till mer grundläggande experiment för validering och förfining av beräkningskoder. Som
avslutning fick vi gå ned i källaren under härden för att se hur högt vattnet hade stått när floden steg och hela
forskningsanläggningen blev översvämmad för ett par år sedan.

Figur 4. Gruppen samt en av våra tjeckiska värdar framför forskningsreaktorn LR-0

Nästa anhalt var LVR-15 som var en större reaktor med maximal termisk effekt 10 MW. Till skillnad från LR-0
som bara togs i bruk vid behov drivs denna kontinuerligt i 3-veckorscykler med mellanliggande 2veckorsrevisioner för bränslebyte och uppställning av nya experiment. Rundturen här inleddes med besök i
kontrollrummet. Vår guide Martina Malá visade upp en karta över
härden som hade speciella positioner för att placera prov för
bestrålning och en bränsle-atrapp med den speciella sandwichdesignen de använde. Därefter gick vi ut i reaktorhallen och
Martina visade exempel på den verksamhet som bedrivs. Vi fick se
kiselblock som skulle bestrålas i härden för dopning och höra om
deras tillverkning av Tc-99m för medicinsk diagnostik. Hon
beskrev även testloopen som används för materialforskning för
kommersiella reaktorer där man kunde justera vattenparametrar
oberoende av förhållandena i härden.
Ett helt nytt HCL började byggas 2012 i Rez och kommer tas i
drift under 2016. Det har ca 10 celler varav 1 ska kunna hantera
alfa-kontaminerat material (<13MBq). Strålskärmningen runt
cellerna består av 50 cm rostfritt stål samt blyglas. Cellerna i sig är
hermetiskt tillslutna och är utbytbara. Varje cell har sin specifika
utrustning fast monterad. Det vill säga beroende på vilka arbeten
Figur 5. Förevisning av hot cell.
som ska utföras så byts cellen ut, istället för att man byter ut
utrustningen. Cellerna lyfts ut med hjälp av kran ovanifrån och
tas till dekontaminering och nästa cell lyfts i. I taket på cellerna finns även serviceluckor som kan användas om
något behöver repareras i cellerna medan de står i cellblocket. Även materialprover kan flyttas mellan cellerna
med hjälp av mindre transportkärl via genomföringar i taket.

Tokamak på Prags Universitet – 19 oktober
På eftermiddagen besökte vi Prags universitet och tittade på en tokamak,
vilket är: ”en specifik konstruktion för inneslutning av plasma med ett toroidalt
magnetfält för termonukleär fusion.”
Det är alltså en fusionsreaktor som använder ett magnetiskt fällt för att
innesluta plasma. Plasman får en temparatur över 100 miljoner grader
Celsius. I nuvarande Tokamaker bildas för lite fusionsenergi för att
upprätthålla plasmans temperatur, vilket gör att man ännu inte kan
använda sig av tekniken som energikälla.
Tokamaken stod lite oväntat i ett litet kontor/skrubb som man kom till
genom att gå igenom ett soprum, se figur 6. Där träffade vi en engagerad
forskare som vigt sitt liv åt Tokamaken. Han visade oss hur man kör en
Tokamak och vi kunde skymta plasman i form av en liten blixt.
Det var ett intressant besök, vi gick inte in på djupet i hur tekniken
fungerade då vårt besök var väldigt kort. Däremot fick vi se hur den såg ut
samt fick en snabb genomgång av hur den fungerar. Han visade oss sin
hemsida som man kan köra Tokamak från, vart man än befinner sig och
dessutom få mätvärden på reaktionen, men om vi ville göra detta var vi
tvungna att skicka ett vykort där det skulle stå vilka vi var och vart vi
befann oss när vi körde den.
Figur 6. Tokamak på Prags Universitet

Urangruvan Rožná – 20 oktober
Vi började dagen i ottan med att transportera oss från Prag till urangruvan Rožná , dryga 2 timmars bilfärd
bort. Historiskt sett har Tjeckien varit en av de största uranproducenterna i världen, 9e plats globalt för
perioden mellan andra världskrigets slut fram tills början på 2000-talet. Sedan kommunismens fall i slutet av
1980-talet har dock uranutvinningen i hela Tjeckien minskat kraftigt. I slutet av 50-talet var produktionen på
runt 3000 ton uranmalm, och var år 2012 nere i dryga 200 ton. Gruvan är den sista urangruvan som är i drift
inom EU. Från början var det planerat att gruvan skulle ha stängts redan år 2003. Detta slutdatum sköts dock
upp på grund av stigande globala priser på uran. Det senaste beskedet är att gruvan planerar att stängas till
mitten av år 2017.
Besöket i gruvan började med att vi blev hälsade välkomna och fick en presentation om gruvan och de metoder
som används för att utvinna uran och skapa nya ”nivåer” i gruvan. Kortfattat kan sägas att detta i stor
utsträckning sker med hjälp av trästockar, som används för att stabilisera tak och golv i de gångar som grävs
och sprängs fram. Vi fick även förklarat för oss hur det går till när grundvattnet renas från den kontamination
som blir resultatet av gruvdriften samt att antalet år varje enskild gruvarbetare fick arbeta i gruvan var
begränsat för att minska hälsoriskerna som denna typ av gruvdrift för med sig.
Vi fick till att börja med byta om sådana arbetskläder som gruvarbetarna använder och blev alla utrustade med
en väska innehållande en nödandningsmask, avsedd att användas om ventilationen skulle upphöra eller om vi
annan anledning skulle ha behov av frisk luft när vi var nere i gruvan, se figur 7 nedan.

Figur 7. Ombytta och redo att bege sig ned i gruvan.

Vi fick först stiga i en gruvhiss som tog oss flera hundra meter ned i gruvan i rasande fart. Därefter
transporterades vi med dieseltåg någon kilometer in i gruvan (se figur 8). Detta följdes av ytterligare färd nedåt
med gruvhiss och längre in i gruvan med ytterligare ett dieseltåg. Vi var då nere på den lägsta punkten i hela
Tjeckien, cirka 1200 meter under markytan. Slutligen fick vi klättra upp 50 meter uppför trästegar innan vi var
framme vid den nivå som vid den tiden var under arbete (och mycket väl kan bli den sista nivån i gruvan).
Bredvid det schakt vi klättrat uppför fanns ett separat schakt för de sprängmassor och uran som utvanns. Vi
kunde gå fram till bergväggen och se de hål som gruvarbetarna hade förberett för att apteras med dynamit. Vi
kunde konstatera att arbetet i gruvan verkade mycket tungt och hårt, utan någon större grad av automatisering
och mycket användande av muskelkraft. Vi gav oss därefter tillbaka till ytan, läste av den dosimeter som
gruppen fått med sig ned (5 µSv), bytte om och duschade av oss gruvdammet.

Figur 8. Gruvtåg och två av våra tjeckiska YG-värdar.

Figur 9. Gruppen framme i gruvans inre.

Uranbearbetningsanläggningen Dolní Rožínka – 20 oktober
Efter en lunch i gruvans kantin begav vi oss därefter till uranbearbetningsanläggningen Dolní Rožínka, alldeles i
närheten av urangruvan Rožná . I likhet med urangruvan kändes det som denna anläggnings glansdagar var
förbi. Det hade även levt under nedläggningshot under många år. Anläggningen startades år 1968 och var
ursprungligen konstruerad för en livslängd på 10 år, vilket sedan förlängts flertalet gånger. I och med att
gruvdriften i Tjeckiens urangruvor har minskats kraftigt under senare år har även denna anläggnings
produktion gått ned. Vi fick förklarat för oss av hur processen att utvinna ”yellowcake” ur den uranmalm som
man fick från urangruvan gick till. Det första steget var att malmen krossades och bröts ned till ett fint pulver
(se figur 10 nedan). Detta pulver blandades i detta steg även med vatten. Denna blandning genomgick därefter
flertalet steg inne i verket, som syftade till att laka ur uranet. Efter torkning och filtrering av detta fås
slutprodukten ”yellowcake”, vilket säljs och skickas vidare för bearbetning i anläggningar utomlands. Vi fick
under vårt besök även förevisat vattenreningsanläggningen som renar allt kontaminerat vatten från processen
men också från gruvdriften. Allt vatten, inklusive regnvatten, från området kring gruva och
upparbetningsanläggning samlas upp i stora vattendammar. Detta vatten genomgår flertalet reningssteg innan
det kan släppas ut i en närliggande flod. Processen övervakas kontinuerligt för att säkerställa att de gränsvärden
för vattnet som satts innehålls. Som biprodukter från vattenreningsprocessen så tillverkas flera kemikalier som
företaget säljer, exempelvis gödsel. Noteras kan också att denna del av anläggning var av betydligt yngre
årgång än resten av anläggningen, den senaste delen togs i drift för bara något år sedan.

Figur 10. Gruppen blir förevisade maskiner för krossning av uranmalm.

Efter detta besök tog gruppen sig med minibussen till staden Brno, den näst största staden i Tjeckien och
lokaliserad i landets sydöstra del. Kvällen tillbringades tillsammans våra tjeckiska värdar och ett antal lokala
medlemmar av YG-Tjeckien. Vi fick bland annat avnjuta en guidad tur av de centrala delarna av staden av en
av de lokala medlemmarna i Young Generation.

Kärnkraftverket Dukovany – 21 Oktober
På morgonen lämnade vi hotellet för en resa ut i den Tjeckiska landsbygden till kärnkraftverket Dukovany
tillsammans med våra tjeckiska värdar. Dukovany ligger cirka en timmes bilresa sydväst från Brno. På siten
finns 4 stycken reaktorer av typen VVER-440 vilka togs i drift mellan 1985-1987 och ägs av CEZ group. När vi
var där var 3 av 4 avställda på grund av brister i verifieringen av svetsfogar i säkerhetssystem. Detta medförde
att vi dessvärre inte blev insläppta på kontrollerad sida.

Figur 11. Ankomst till Dukovany, med kyltornen till två av reaktorerna.

Väl på plats välkomnades vi av två från Dukovanys kommunikationsavdelning och fick en rundtur i deras
informationsbyggnad. Här föredrog dom hur en VVER-440 är uppbyggd och fungerar. Förenklat kan man säga
att de är Sovjets version av PWR reaktorer för kommersiellt bruk samt att dom inte har en inneslutning i
traditionell mening samt att kylningen av resteffekten sker via kyltorn.
Efter rundturen i informationsbyggnaden fick vi gå en tur ute på driftområdet och fick se Dukovanys åtgärder
efter Fukushima. Man har bland annat installerat oberoende resteffektbortförsel via nybyggda kyltorn,
införskaffat nya dieselaggregat samt infört mobila möjligheter för oberoende härdnödkylning. Detta får sägas
vara imponerande snabbt jämfört med hos oss i Sverige där vi skall vara klara till 2020.
I slutet av rundturen på driftområdet kom vi till den sista stationen för dagen vilket var deras mellanförvar av
använt kärnbränsle. I Tjeckien lagrades använt kärnbränsle initialt i Slovakien tills uppdelningen av
Tjeckoslovakien. Efter det har Dukovany tagit tillbaka sitt kärnbränsle vilket torrlagras i stora stålbehållare i
en separat byggnad. Dessa stålbehållare är verifierade för alla tänkbara laster, kräver minimalt underhåll och
kyls via luften.

Figur 12. Modell av den typ av stålbehållare som används för mellanlager för det använda tjeckiska kärnbränslet

Tjeckien har planer på att bygga ett slutförvar, dock har man likt många andra länder problem med att hitta en
lämplig plats där man får acceptans av lokalbefolkningen.

Efter besökets slut transporterade vi oss tillbaka med minibussen till Prags flygplats, lämnade tillbaka denna
och tillbringade därefter vår sista natt i Tjeckien på ett hotell på flygplatsen. Tidigt på morgonen den 22
oktober gick därefter våra flyg tillbaka till Sverige.

Tankar om hur besöken uppfyllt YGs riktlinjer
Genom våra studiebesök har vi fått kunskap inom en bredare del av kärnkraftsbranschen än vad vi normalt
kommer i kontakt med i vårat arbetsliv från olika delar av kärnkraftsindustrin. Vi har genom våra studiebesök
kommit till en större insikt att kärnkraft handlar om så mycket mer än bara elproduktion och att hela kedjan
måste fungera. Genom våra studiebesök har vi även skapat en väldigt bra gruppkänsla och utvidgat våra
personliga nätverk inom hela kärnkraftsindustrin och skapat goda kontakter med unga kärnkraftsingenjörer i
Tjeckien.

Reflektion mot temat
Vid besöket hos miljöpartiet och Lise Nordin fick vi en insikt i hur kärnkraftsmotståndarna argumenterar. En
viktig lärdom för oss var att vi må inte hålla med varandra, men man kan ha en givande diskussion. Vi kan
också konstatera att vi under YG-året lärt oss mycket som hade varit bra argument för kärnkraft vid mötet.
De övriga studiebesöken gav oss en insikt över hur frågorna avseende uranbrytning, avfallshantering, risk för
radiologisk olycka och att kärnkraft är en gammal teknik hanteras i verkligheten. Dessa besök gav oss insikten
att det är av vikt att säkerheten alltid ska vara främst i alla led samt att det sker ett ständigt förbättringsarbete
för att kunna uppfylla de allt högre krav som samhället ställer på kärnkraftsindustrin. Vår åsikt är efter dessa
besök att kärnkraftsmotståndarnas argumentation pekar ut ett antal fokusområden, men att vi som
kärnkraftsindustri hanterar dessa på ett bra sätt.

Tips
Det bästa tipset som vi kan ge är att tidigt i processen försöka komma i kontakt med YG-grupper i andra länder.
Dessa har oftast bättre möjligheter att komma i kontakt med rätt personer vilket förenklar processen med att
anordna studiebesök i andra länder.
För vår del skedde detta då vi planerade in ett besök i Studsvik samtidigt som en YG-grupp från Tjeckien. De
hade bra kontakt med många företag och institutioner som gjorde att vi fick möjlighet att komma på spännande
studiebesök som vi annars skulle ha missat.
En framgångsfaktor för vår grupp var att initialt ha regelbundna kontakter, detta dels för att lära känna
varandra och dels för att planera vårt YG år. Detta gjorde att när vi väl träffades så kunde vi diskutera annat
än hur vi för närvarande ligger till med studiebesök och på så sätt dra lärdom av varandra.

