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Automationsförnyelsen

Årsrevisionen i
siffror

– Sidan 2

– Sidan 3

Fortum och
klimatförändringen
– Sidorna 3–4

Implementering
av kraftverkets
nya automationssystem
Den varma
sommaren
inverkade på
kraftverket
Den långvariga värmeböljan senaste
sommar höjde havsvattnets temperatur så mycket att Lovisa kraftverk
tillfälligt tvingades sänka effekten vid
vardera kraftverksenheten. Läget var
ovanligt men inte unikt.
– Sidan 3

Lovisa kraftverks omfattande
automationsförnyelse slutfördes under årsrevisionen.
– Arbetet förlöpte utmärkt.
Det planerade tidsschemat
och budgeten höll, säger site
manager Antti Kirssi.
I den krävande automationsförnyelsen, som är det
största enskilda projektet
sedan kraftverket byggdes,
deltog flera hundra experter
från Fortum, Rolls-Royce och
entreprenörsföretag.
– Sidan 2

Fortum siktar på
den globala marknaden
Fortum har börjat erbjuda sin återvinnings- och
avfallshanteringskompetens kärnanläggningar,
som är i avvecklingsfasen, runt om i världen.
– Vi kombinerar konventionella återvinningsoch avfallshanteringslösningar, rivningstekniker och nedmonteringsmetoder med den
breda kärnkraftskompetensen vid Lovisa
kraftverk, säger Anni Jaarinen som ansvarar
för anläggningsavvecklingen och hanteringen
av radioaktivt avfall inom expertorganisationen Fortum Nuclear Services.
– Sidan 4

ÅRSREVISIONEN
2018
Arbetet
följde både
tidsschemat
och budgeten

Det största
enskilda
projektet sedan
kraftverket
byggdes

LO 2 5.8.–21.9.2018
Omfattande 8-årsrevision

LO
1 22.9.–18.10.2018
Kort årsrevision

LO 1
4 519 st.

Antal arbetsorder

Huvudpartner:
Rolls-Royce

Arbetsolyckor med frånvaro

0
Förbättrar
säkerheten
och tryggar
kraftverkets
tillgänglighet

Formell
överlåtelse till
Fortum efter
årsskiftet

Implementering
vid årsrevisionerna 2016–2018

Automationsförnyelsen
i hamn

D

rernas säkerhetssystem, som också
tillfördes nya funktioner. Under arbetets gång installerades cirka 60 nya
automationsskåp varefter systemens
funktionalitet och prestanda testades, säger site manager Antti Kirssi
som ledde kraftverkets automationsförnyelse.
– Arbetet förlöpte mycket bra. Det
planerade tidsschemat och budgeten
höll, fortsätter han.
Samarbetet med huvudleveran-

0

Personalens kollektiva stråldos,
jämförd med stråldosen vid
motsvarande årsrevisioner, var den
lägsta i kraftverkets historia.
Fortums egen
personal

500

Externa experter
under årsrevisionen

1065
103

Entreprenörsföretag

Lovisa kraftverks nya automationssystem togs
i bruk under höstens årsrevision.
en lyckade automationsförnyelsen är kraftverkets största enskilda
projekt sedan anläggningen byggdes. Det nästan fyra år
långa projektet sysselsatte mellan 60
och 70 experter från Fortum på heltid
och under årsrevisionen ökade antalet involverade personer till ett par
hundra.
– På slutrakan omfattade arbetet bland annat förnyelse av reakto-

LO 2
6 413 st.

Sommararbetare
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Luncher

Läsk

Värmen
påverkade
elproduktionen
Värmeböljan senaste sommar höjde
havsvattnets temperatur och den långvariga ostliga vinden i juli och augusti förde
varmt vatten norrut i Finska viken.
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Kärnkraften
viktig i kampen
mot klimatförändringen
I början av oktober publicerade den
mellanstatliga organisationen IPCC sin
senaste rapport. Innehållet i rapporten,
som betonar behovet av att begränsa
klimatuppvärmningen till 1,5 0C, var
entydigt: Världen skall vara kolneutral
senast år 2050, energisektorn skall minska sina utsläpp med 100 procent långt
före år 2050 och andelen förnybara
källor i elproduktionen skall höjas till
mellan 70 och 85 procent inom samma
tidsrymd.

I dagens värld ökar behovet av energi
samtidigt som utsläppen av växthusgaser leder till att klimatet förändras.
Fastän användningen av vindkraft och
solenergi har ökat avsevärt under det
senaste decenniet behöver vi under
lång tid framöver stabil kärnkraft och
reglerbar vattenkraft för kompensation
av möjliga produktionssvackor.

30 466
Automationsförnyelsen
ökar säkerheten vid Lovisa
kraftverk.

Å

rets årsrevision vid Lovisa kraftverk var den mest utmanande
i kraftverkets historia ifråga om
både arbetsmängd och svårighetsgrad.
Utöver det programenliga underhållsarbetet och bytet av bränsleelement omfattade årsrevisionen flera
säkerhetsförbättringsarbeten.
Årsrevisionen inleddes för första
gången vid kraftverksenheten Lovisa 2.
Lovisa 2 genomgick en stor besiktningsrevision omfattande anläggningsoch förbättringsarbeten samt den
programenliga åttaårsbesiktningen.
Lovisa 1 var föremål för en så kallad
kort årsavställning.
Vid årsrevisionen förnyades ungefär
en fjärdedel av kärnbränslet vid båda
kraftverksenheterna.

I rapporten konstateras att kärnkraften
är ett centralt redskap i kampen mot
klimatförändringen.

Servering i
personalrestaurangen
tören Rolls-Royce och de finländska
entreprenörsföretagen löpte utmärkt.
– Vi är övertygade om att automationssystemen fungerar säkert och
klanderfritt under kraftverksanläggningarnas återstående drifttid, säger
Antti Kirssi.
Rolls-Royce och Fortum övervakar systemen tillsammans under 90
dagar. Efter årsskiftet övergår hela
automationssystemet formellt i Fortums ägo. •

Flera säkerhetsförbättringar vid
årsrevisionen

7 350 l
24 100
Kaffe

koppar

I dag produceras cirka en tredjedel av
den finländska energin med kärnkraft.
Den stora andelen kan inte ersättas
med andra produktionsformer över en
natt. Vi på Fortum är övertygade om att
hela spektret av miljövänliga produktionsformer, inklusive kärnkraften, behövs
i kampen mot klimatförändringen.
Kärnkraften är en av Fortums strategiska hörnstenar. Som nästan helt
utsläppsfri produktionsform hjälper den
oss i vår strävan efter en renare värld,
vilket vi även betonar i vår vision.

Till följd av detta steg
vattnets
temperatur
också på det djup från
vilket kraftverket tar sitt

kylvatten.
– För att hålla utloppsvattnets
temperatur inom miljötillståndets
gränser var vi tvungna att sänka effekten några timmar per dag under
en vecka i slutet av juli.
EHS-expert Joni Niiranen berättar att läget var ovanligt men inte
unikt. Motsvarande inträffade år
2010. •

I dag produceras cirka
en tredjedel av den finländska
energin med kärnkraft.

Vi följer
fortlöpande med
temperaturen för
både intags- och
utloppsvattnet.
�
Vi respekterar
naturligtvis villkoren
i vårt miljötillstånd,
säger EHS-expert.

De krävande moderniseringarna vid
höstens årsrevision bidrar till att trygga
koldioxidfri och stabil elproduktion på
Hästholmen även framöver.

Pia Fast
Chefredaktör

Experttjänster inom
området kärnkraft

Återvinning och
avfallshantering

Turbin- och
generatorlösningar

Nuclear Services
• Kärnkraftsplanering
• Kärnkraftsavveckling
• Hantering och slutförvaring av hög-,
medel- och lågaktivt kärnavfall
• Strålskydd och strålsäkerhet

Recycling and Waste Solutions
(före detta Ekokem)
• Avfallshantering
• Hantering av farligt avfall
• Återvinning av metall och
annat material

eNext
• Underhåll
• Planering

Siktet inställt
på den globala
marknaden
Fortum
satsar på
avfallshanteringstjänster
Fortum har utvecklat
hanteringen av
konventionellt avfall
och kärnavfall till en
omfattande tjänstehelhet
för kärnanläggningar, som
är i avvecklingsfasen, runt
om i världen.

F

ortum breddade sin miljöaff ärsverksamhet för ett par år
sedan genom att inleda samarbete med problemavfallsföretaget Ekokem.
Sedan förra våren har Fortum och det
svenska företaget Cyclife erbjudit den
nordiska marknaden kommersiella tjänster inom områdena avveckling och hantering av rivningsavfall.
– Vi erbjuder våra tjänster lokalt. Vår
kompetens i Lovisa och Riihimäki lämpar
sig utmärkt för hantering av farligt avfall.
Anläggningen i Riihimäki har bland annat deltagit i destruktionen av kemiska
vapen från Syrien.
Anni Jaarinen från Nuclear Services
berättar att Fortums Lovisa kraftverk under decenniernas lopp har utvecklat stor
kompetens gällande återvinning och hantering av bland annat hög-, medel- och lågaktivt radioaktivt avfall.
– Vi kombinerar nu konventionella återvinnings- och avfallshanteringslösningar,
rivningstekniker och nedmonteringsmetoder med vår kärnkraftskompetens. Våra
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tjänster omspänner allt från återvinning
av konventionellt avfall till avveckling av
kärnkraftsanläggningar, säger hon. •

Twitter: @FortumNuclear
Facebook: Fortum Suomi
Linkedin: Fortum

UTGIVARE
Fortum Power and Heat Oy, Lovisa kraftverk
PB 23, 07901 Lovisa
www.fortum.fi/lovisa

Kunnigt expertteam
Satsningen på krävande avfallshantering syns i Fortums organisation. Företagets experter på kärnkraft, turbiner och generatorer samt
specialister från enheten Recycling
and Waste, det vill säga före detta
Ekokem, har bildat ett nytt team
som erbjuder tjänster inom segmenten återvinning, avveckling och
avfallshantering.
Utöver de 500 anställda vid
Lovisa kraftverk har Fortum cirka
200 kärnkraftsexperter i Kägeludden i Esbo. Återvinningen och
avfallshanteringen sysselsätter
650 personer medan omkring 100
personer arbetar med turbin- och
generatorfrågor.
– Fortums breda kompetens

�
Anni Jaarinen ansvarar för
anläggningsavvecklingen och
hanteringen av radioaktivt avfall
inom expertorganisationen
Fortum Nuclear Services.

och tjänsteurval är unika i världen,
avrundar Anni Jaarinen.

Ytterligare information om kärnkraft
och Lovisa kraftverk:
www.fortum.fi/lovisa
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