Kärnkraftverket

vår granne
Fortums Lovisa kraftverk | 2/2019

Banbrytande
riskanalys
– Sidan 3

Ledaren:
Elektricitetens
decennium

Nordiskt
utbildningsprogram
för experter

– Sidan 3

– Sidan 4

Årsrevisionen
gav flera
förbättringar
Årsrevisionen vid Lovisa
kraftverk omfattade flera
arbeten som hänförde sig till
anläggningens driftsäkerhet
och den fortlöpande
förbättringen. I revisionen
ingick även byte av cirka
en fjärdedel av vardera
kraftverksenhetens bränsleelement. Avgränsningen och
märkningen av arbetsobjekten
tillmättes särskild
uppmärksamhet.

Beredskapsövningen
Lovisa19

Slutförvaringen
av kärnavfall
realiseras

Vid beredskapsövningen Lovisa19,
som arrangerades 13.11.2019,
simulerades en strålningsolycka och
testade beredskapen i nödläge.

Posivas slutförvaringsanläggning för kärnavfall, som byggs i
Olkiluoto i Euraåminne, omfattar en inkapslingsanläggning
och ett underjordiskt
slutförvaringsutrymme.
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Tema: avgränsning av arbetsobjekten
Vid årets avställning tillmättes
avgränsningen och märkningen
av arbetsobjekten särskild uppmärksamhet.
– Vid den utbildning som
föregick årsrevisionen fästes särskild vikt vid korrekt
avgränsning och märkning av

Lyckade
ändringsarbeten
Årsrevisionen vid
Fortums Lovisa kraftverk
lyckades utmärkt. Båda
kraftverksenheterna
producerade åter
elektricitet i september.

Den knappt 26 dygn långa revisionen vid enheten Lovisa 2 slutfördes 13 september.
Revisionen vid enheten Lovisa 1, som
räckte dryggt 20 dygn, slutfördes
27 september.
Vardera enheten genomgick en så kallad
kort avställning med bränslebyte, vid vilken
cirka en fjärdedel av kärnbränslet förnyades.
– Utöver det normala underhållsarbetet
och bytet av bränsleelement gjordes arbe-

arbetsobjekten. Anvisningarna
och den aktuella handledningen
fanns tillgängliga i kraftverkets
kommunikationskanaler under
hela årsrevisionen, säger kraftverkets utvecklingschef AnneMari Laakso.

Till årsrevisionens bästa arbetsobjekt utsågs gaskylningsprojektet SP50.
Juryn motiverade sitt val med objektets föredömliga avgränsning, märkning,
förberedelse och snygghet.

ten som hänförde sig till driftsäkerheten
och den fortlöpande förbättringen vid båda
kraftverksenheterna, bland annat förändring
av filtreringssystemet i primärkrätsens
reningssystem. Ändringsarbetet förväntas
bland annat reducera de framtida stråldoserna vid årsrevisionerna avsevärt, säger
under-hållsenhetens chef Anssi Laakso.
Vid årsrevisionen togs en ny optisk fiber-

SummerEnergy

Elektricitetens
decennium

förbindelse till skyddsbyggnaden i bruk.
Det nya optiska fibernätet effektiverar
uppföljningen av processystemen och
försnabbar dataöverföringen.
I årsrevisionen som inleddes i augusti
deltog, utöver kraftverkspersonalen på 500
personer, cirka 800 externa underhålls- och
besiktningsexperter varav cirka 90 procent
var finländare.

Lovisa kraftverk, som erbjuder olika arbetsmöjligheter, strävar
efter att stöda kompetensutvecklingen bland studerande
och nyutexaminerade ungdomar. Sommarjobbskampanjen
SummerEnergy pågår hela januari 2020. Följ med Fortums
kanaler och kom med och skapa en renare framtid!

Övningen Lovisa19 prövade
ledningsberedskapen
Lovisa kraftverks nationella beredskapsövning, som arrangeras vart tredje år,
hölls onsdagen den 13 november 2019. Årets övning hette Lovisa19.

V

id övningen simulerades en
strålningsolycka och testade
verksamhetsberedskapen i en
olyckssituation.

Under beredskapsövningen testades
särskilt igångsättandet, situationsledningen, definitionen och uppdateringen av
situa-tionsbilden, samverkan mellan olika
aktörer och kommunikationen.
På beredskapsorganisationens grupperingsområde i Lovisa genomfördes
övningar i anslutning till skyddsutrustningscontainern före och under övningen.
Räddningsverket i Östra Nyland hade

huvudansvaret för övningen, som genomfördes i samarbete med Fortum, Räddningsinstitutet, de myndigheter som deltar
i räddningsverksamheten och vissa andra
instanser.
God beredskap
Lovisa kraftverks beredskapsorganisation
omfattar cirka 400 personer, varav en del
arbetar i Lovisa och en del vid Fortums huvudkontor i Esbo.
Organisationens viktigaste uppgift är att
hantera och bemästra olycksläget på kraftverksområdet. Gruppen ansvarar även för

Banbrytande
riskanalys
Fortum och Lovisa kraftverk har utvecklat internationellt sett
betydande och högklassig sannolikhetsbaserad riskanalys
(Probabilistic Risk Analysis, PRA) ända sedan år 1985.

R

iskanalysen möjliggör bland annat riktade säkerhetsförbättringar med stor och precis inverkan.
Analysen och de därmed förbundna åtgärderna höjer drifteffektiviteten och
gagnar ekonomin.
– Genom den sannolikhetsbaserade
riskanalysen har säkerheten avsevärt förbättrats under en stor del av kraftverkets
drifttid, säger chefsplanerare Sami Sirén.
Lovisa kraftverks riskanalys omfattar in-

terna och externa händelser vid både drift
och avställning. Analysen möjliggör även
effektiv optimering av olika investeringsåtgärder.
– Vår analys av interna och externa risker kan användas för bland annat val och
planering av anläggningsmodifikationer.
Metoden har väckt stort intresse bland
kärnkraftsaktörer runt om i världen, säger
planeringschef Kalle Jänkälä.

strålningsmätningen på och kring kraftverksområdet.
– Beredskapsorganisationen kunde
sammankallas snabbt och den tog kontroll
över det utmanande läget med stor kompetens och yrkesskicklighet. Visst fanns
det saker som behöver finslipning, men
som helhet lyckades övningen mycket väl,
säger kraftverkets beredskapsansvarige Jonna Felin.
Utöver den nationella beredskapsövningen, som arrangeras vart tredje år, ordnar Lovisa kraftverk årligen flera interna
övningar och mindre beredskapsövningar
med de lokala myndigheterna.

Energibolagen är i en nyckelställ
ning ifråga om utsläppsfri energi
produktion och kolneutralitet i
Europa. I den så kallade Gröna
dealen, som är under beredning,
eftersträvas strategier som enligt
den första bedömningen till och med
skulle fördubbla elektricitetens andel
av EU:s energipalett. Till energibola
gens uppgifter hör att trygga indu
strins och konsumenternas tillgång
till energi med rimliga priser.
Den nya kommissionens
klimatsatsningar och den Gröna
dealen är mer än välkomna. Vi
stöder definitivt strävan efter ett
kolneutralt Europa fram till år 2050,
eftersom den ger oss ett utmärkt
underlag för fortsatt realisering av
vår strategi ”For a cleaner world”.
Vi stöder även utvidgningen
av utsläppshandeln till alla
samhällssektorer. Prissättning
av koldioxidutsläppen är det
effektivaste sättet att minska
utsläppen och skapa ett kolneutralt
Europa.

Vi stöder
definitivt strävan efter
ett kolneutralt Europa.
Klimatarbetet måste accepteras
och stödas av världens alla länder
och slutmålet bör vara en så global
prissättning som möjligt av kol
dioxidutsläppen.
Vatten- och kärnkraften är hörnste
nar i Fortums nordiska elproduktion.
I dag är hela 99 procent av produk
tionen fri från koldioxidutsläpp. Lovi
sa kraftverk har, nu och framöver, en
betydande roll som producent av ren
elektricitet.
Energiproduktion med ringa utsläpp
finns så att säga i våra gener. I takt
med att industrin, uppvärmningen
och trafiken, som i dag till stor är
baserade på fossila bränslen, elektri
fieras ökar behovet av ren energi. Vi
är övertygade om att 2020-talet blir
elektricitetens decennium.

Pia Fast
Chefredaktör

Det använda kärnbränslet innesluts i kapslar i en inkapslingsanläggning
ovan jord. Anläggningen har även faciliteter för hjälp- och stödverksamhet.
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Finland föregångare

Slutförvaringen
av kärnavfall
realiseras

1. Mottagning av kärnbränslet och lagring av transportkärlen. 2. Hanteringskammare för kärnbränslet, 3. Mätning och rengöring av ytkontamination. Svetsning,
bearbetning och inspektion av kopparförslutningen. 4. Röntgeninspektion. 5. Mottagning och förvaring av tomma slutförvaringskapslar. 6. Kapselhiss.

Slutförvaringsanläggningen i Olkiluoto i Euraåminne har till uppgift att kapsla in och slutförvara använda kärnbränsleknippen i berggrunden.

Murandet av grundstenen för
Posivas inkapslingsanläggning i Olkiluoto i Euraåminne
i slutet av september innebar
ett stort steg i realiseringen
av slutförvaringsanläggningen för använt kärnbränsle.
Grundstenen för Posivas inkapslingsanläggning
murades under festliga förhållanden 23.9.2019.
Finlands statsminister Antti Rinne deltog i tillfället.

Nordiskt
utbildningsprogram
för experter
Utbildningsprogrammet
Nordic Nuclear Trainee, som
börjar i mars 2020, sammanför
nordiska kärnkraftsexperter.

FÖLJ FORTUM

Du hittar aktuell information
om energibranschen, Fortum,
personalen och projekten i
följande medier:

I

det gemensamma utbildningsprogrammet deltar experter från Fortum, Industrins Kraft (TVO), Vattenfall och Uniper.
Syftet med programmet, som pågår till sommaren 2021, är att ge unga experter i början av karriären möjligheter att
bilda nätverk och att tillsammans lära sig
de färdigheter som behövs i kärnkraftsbranschen. Deltagarna får bekanta sig
med bland annat energimarknaden,

Twitter: @FortumNuclear
Facebook: Fortum Suomi
Linkedin: Fortum

KÄRNKRAFTVERKET
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P

osiva Oy:s anläggning för
slutförvaring av använt
kärnbränsle omfattar en
inkapslingsanläggning och
ett underjordiskt slutförvaringsutrymme.
– Arbetet följer en gemensamt överenskommen plan. Hela den finländska
kärnkraftsbranschen har orsak att vara
stolt över att vi nu har en fungerande
lösning för ansvarsfull slutförvaring av
använt kärnbränsle, säger Posivas verk-

ställande direktör Janne Mokka.
Den globalt sett unika anläggningen
går nu in i realiseringsfasen.
– Vi och våra kompetenta samarbetspartner skriver definitivt historia.
Byggandet och utrustandet av inkapslingsanläggningen och slutförvaringsutrymmet är ett både stort och betydelsefullt projekt. Budgeten är cirka
500 miljoner euro och projektets sysselsättande effekt uppgår till ungefär
2 500 årsverken, säger Janne Mokka.

samarbetet och kommunikation inom
kärnkraftsindustrin.
Målsättningen är att ge deltagarna
färdigheter för hela karriären oavsett
deras roll i kärnkraftskedjan.
– Fortum vill trygga personalens
kompetens även på lång sikt.
Utbildningsprogrammet erbjuder en
lockande och attraktiv inkörsport till
branschen, säger Fortums elproduktionsdirektör Tiina Tuomela.

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