Sommar 2018

Lägesrapport

Lägesrapport från Barsebäck Kraft AB delas ut som samhällsinformation.

Några ord från VD
Nu går vi in i sommaren, med allt vad det innebär av ledighet, jordgubbar och förhoppningsvis sol och härliga bad.
Innan ni lutar er tillbaka i hängmattan vill vi gärna passa på
att bjuda in er till vår sommarverksamhet, all information
om den hittar ni på baksidan av bladet.
Under året har vi tagit viktiga steg i vårt förberedande arbete
för nedmontering och rivning av anläggningen. Fler och fler
bitar om hur nedmonteringen praktiskt ska genomföras
faller på plats. Vi arbetar just nu intensivt tillsammans med
Oskarshamns kärnkraftverk som ju liksom vi ingår i Uniper-koncernen. Vi tittar på samverkansmöjligheter för att
kunna genomföra nedmonteringen så effektivt som möjligt.
Områden vi samverkar kring handlar bland annat om avfallshantering men också om nyckelkompetenser och att se till att
stora arbeten inte krockar tidsmässigt.

Vi är också tillgängliga för andra
aktörer - även ett nedlagt kärnkraftverk kan vara till stor nytta!
Läs mer om det längre ner på denna sidan. Vi fortsätter vårt arbete
med att planera nedmonteringen
och ta fram tillståndsansökningar
under hela sommaren. Ta chansen
att besöka oss och vår anläggning
och ta del av vårt arbete!
Jag önskar er alla en skön
sommar!

Åsa Carlson, vd

Nytta för Sverige och Finland
Under våren har vi låtit ta ut borrprover i vår numera torrlagda reaktortank på Barsebäck 2, vilket ger de svenska
och finska kärnkraftverken i drift ett unikt underlag till sina
livslängdsberäkningar. Vi vill gärna medverka till forskningen för en säker framtida drift för de reaktorer som är igång!
Samtidigt ger det oss själva värdefull data för att planera
kapningen och packningen av reaktortankarna i vår stora
nedmontering.

Stolpar och ledningar – nu demonterar vi kraftledningarna mellan Barsebäcksverket och det närliggande
ställverket. Just denna del av ledningarna är inte
spänningssatt sedan kraftproduktionen upphörde
2005. Arbetet har flutit på bra och beräknas vara färdigt i början av juli månad.

Sommaröppet på Barsebäcks Infocenter!
Äntligen drar sommaröppet igång. Vi är glada att i år kunna erbjuda
våra populära korvkvällar med rundvandring tre kvällar i veckan samt
öppet i Infocenter med filmer och utställning alla vardagar.
Vi har öppet från den 25 juni till den 17 augusti. Tider och information
om bokning av rundturer hittar ni nedan.
Sommarens öppettider i Infocenter:
Måndag-torsdag klockan 10:00-16:00
Fredag 10:00-15:00
Korvkväll tisdag, onsdag och torsdag 18:00-21:00
Tider för rundturer, se nedan. Rundvandringen går in i anläggningen medan sommarpromenaden går till kontrollrummet.
Bokning: 072-501 76 24 eller info@bkab.uniper.energy.

• Föranmälan med fullständigt personnummer krävs för
Rundvandring och Sommarpromenad. Anmäl via telefon
eller mejl så snart du har möjlighet, först till kvarn gäller.
• Vid besöket krävs giltig fotolegitimation, t.ex. körkort,
bankernas id-kort eller pass. Detta är ett myndighetskrav
för tillträde till kärntekniska anläggningar.
• Vi behandlar era personuppgifter i enlighet med den nya
lagstiftningen (GDPR) och de raderas efter besöket. För
mer info besök www.barsebackkraft.se.
• Åldersgränsen är 18 år för rundvandring i anläggningen.
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• Rundvandringen kräver normal rörlighet samt att man
klarar att åka hiss.
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