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Förord 
 
Större delen av dagens befolkning i Sverige och i viss mån den danska har en re-
lation till Barsebäcks kärnkraftverk och anläggningen är för lång tid framöver 
inskriven i vår samhällspolitiska historia. Barsebäcksverket är ett levande kultur-
arv som finns i vårt kollektiva minne och kommer att finnas med i framtiden som 
ett historiskt arv. Ett kulturarv som påminner och berättar om en av det sena 
1900-talets största samhällsdebatter, om energifrågan och kärnkraften. Den kärn-
kraftsdebatt som fördes under det tidiga 1980-talet engagerade större delen av 
befolkningen och fokuserade på miljöfrågor och industrisamhällets och högtek-
nologins konsekvenser. Människor ställde sig frågan om vad det var för samhälle 
de ville ha i framtiden och många upplevde att de stod inför ett avgörande vägval. 
Kärnkraften var en samhällspolitisk fråga med stor sprängkraft som delade 
svenska folket. Det är få politiska frågor under 1900-talet som varit så kantad av 
smärtsamma och dramatiska händelser. Kärnkraftsfrågan ledde fram till folkom-
röstningen 1980, som aktiverade större delen av den vuxna befolkningen, bildan-
det av ett nytt politiskt parti, uppbrytningen av en gammal partistruktur med fem 
starka partier och ett regeringssammanbrott.  

Barsebäck är ett kulturarv i den bemärkelsen att den har samhällsrelevans, 
den har betydelse för förståelsen av vår sena 1900-talshistoria, industrisamhället 
och välfärdsstaten, och har spelat en roll för många människor i frågor om vad 
som är ett gott och bra samhälle. 

Är Barsebäcksverket i fysisk bemärkelse också att betrakta som ett kultur-
arv, platsen, miljön, byggnaderna, produktionsutrustningen, inventarierna? Barse-
bäcks kärnkraftverk är det andra i ordningen som byggdes i Sverige och stod klart 
1977. Anläggningen är helt byggd med svensk teknologi, omformat efter utländs-
ka förebilder, och under en tid då den svenska industriepoken nådde sin höjd-
punkt. Barsebäckverket med sina karaktäristiska reaktortorn, de kubiska former-
na och den grafiskt utformade fasaden, väl synligt i landskapet, har blivit sinne-
bilden för svensk kärnkraft. Barsebäcksverket representerar sin tillkomstperiod då 
anläggningen inte genomgått några större förändringar av byggnader eller i byte 
av produktionsutrustning sedan den togs i bruk. Anläggningen uppfyller de krav 
och kriterier som används inom kulturmiljövården för byggelsemiljöer av högt 
kulturhistoriskt värde.  

I samband med nedläggningsbeslutet av Barsebäcks kärnkraftverk i maj 
2005 beslöt Regionmuseet/landsantikvarien i Skåne att göra en kulturhistorisk 
dokumentation av Barsebäck som arbetsplats medan verksamheten ännu var 
igång. Dokumentationen omfattar också en diskussion om Barsebäck som kultur-
arv. Vad är ett kulturarv och vem skall definiera vad som skall ingå i det? Går det 
med nuvarande lagstiftningar att bevara en storskalig, högteknologisk och kom-
plex industrianläggning som Barsebäck? Var och av vem fattas sådana beslut? 
Kan ett sådant beslut fattas, som innebär stora och långsiktiga ekonomiska kon-
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sekvenser och med svårlösta förvaltningsfrågor, utan bred förankring hos med-
borgarna?  Hur vill vi minnas Barsebäcksverket och vad vill vi minnas? Vilka do-
kumentationsinsatser behöver göras, hur och av vem? Hur får vi en allsidig belys-
ning och många infallsvinklar på Barsebäcksverket i sig och kärnkraftssamhället i 
stort som kan berika förståelsen av det sena 1900-talets samhällshistoria i dag och 
imorgon? 

Under några månader våren 2006 genomförde bebyggelseantikvarie Henrik 
Borg och etnologen Helen Sannerstedt en kulturhistorisk dokumentation och 
undersökning arbetsplatsen Barsebäcks kärnkraftverk. Henrik Borg har doku-
menterat byggnader och miljöer genom beskrivningar grundad på platsbesök 
samt en historisk del baserad på arkiv- och litteraturstudier och intervjuer. Helen 
Sannerstedt har gjort en etnologisk intervjuundersökning med 16 anställda eller 
fd anställda med olika befattningar i verket. Frågeställningar har utgått från att 
betrakta verket som en modern arbetsplats med speciella förutsättningar och att 
dokumentera de erfarenheter som de anställda fått av att arbeta i denna miljö. 
Frågeställningarna har kretsat kring hur det varit att arbeta på en ifrågasatt, medi-
alt bevakad och omgärdad av omfattande säkerhetsåtgärder? En frågeställning har 
rört Barsebäck som kulturarv och om kraftverket bör bevaras. En fotodokumen-
tation av kärnkraftverket utvändigt och invändigt har gjorts av fotografen Jenny 
Leyman. 

Helen Sannerstedt, och i viss mån Henrik Borg, har haft sin arbetsplats för-
lag till kraftverket under fältarbetet och har varit betydelsefullt för att uppnå kvali-
tet i resultaten. Jag vill framföra ett varmt tack till Kraftverkets VD Leif  Öst, in-
formationsavdelningen, särskilt Ann-Christine Buch för alla praktiska åtgärder, 
och alla andra anställda som på olika sätt aktivt medverkat i dokumentationsarbe-
tet med att delge sina erfarenheter och minnen eller i praktisk handling hjälp till 
så att projektet kunnat genomföras. 

Dokumentationen och undersökningen av Barsebäck kärnkraftverk är del-
vis finansierad med bidrag från Länsstyrelsen i Skåne. Den rapport som nu före-
ligger är en presentation av resultaten från undersökningen och det är Regionmu-
seets förhoppning att den skall ligga till grund för fortsatta diskussioner kring det 
samtida storskaliga, komplexa kulturarvet och hur en fortsatt undersökning av 
Barsebäck och kärnkraftsamhället kan formuleras. 
 
Barbro Mellander 
Regionmuseichef/landsantikvarie 
 



 
 

Del I. Den fysiska miljön1

 

 
  Kontrollrummet på Barsebäck två vid stängningen 2005 (foto Barsebäcks kraft AB). 

 
 

1. Inledning 
 
Regionmuseet har fått i uppdrag att dokumentera Barsebäcksverket som arbets-
plats och att diskutera förutsättningarna för olika former av bevarande av histori-
en och miljön. Rapporten är indelad i tre avsnitt. Den första delen ”Den fysiska 
miljön” och den sista ”Barsebäck ett kulturarv…” har skrivits av Henrik Borg. Den 
mellersta delen ”Barsebäcksverket, en arbetsplats som andra?” har skrivits av Helen 
Sannerstedt. Den första delen bygger på samtal med anställda på verket och på 
telefonsamtal med andra inblandade i byggprocessen och tidigare anställda. Vida-
re bygger den på studier av arkivmaterial och tryckt material som förvaras på Bar-
sebäck2, en beskrivning av platsen samt fotografering av Jenny Leyman och av 
Henrik Borg. Den fysiska miljön beskrivs dels som den ter sig idag, dels genom 
en historisk beskrivning av byggnadshistorien grundad på muntliga och skriftliga 

                                              
1 Författare: Henrik Borg 
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2 Några arkivstudier på EON fd Sydkraft i Malmö har inte genomförts. Enligt uppgift från EON finns 
inget material kvar med anknytning till planeringen inför eller etableringen av kärnkraftverket i Barsebäck 
eftersom allt material överförts till arkivet i Barsebäck.   



 

källor. Vi har inte gjort någon teknisk beskrivning av verket och processen därför 
att kärnkraftverk, liksom många andra tekniskt komplicerade anläggningar, är väl 
dokumenterade i text och bild genom tekniska beskrivningar och underhållsrap-
porter. Eftersom kraven på kvalitet och säkerhet varit stor från myndigheternas 
sida finns ett omfattande arkivmaterial knutet till Barsebäcksverket.  

Den sista delen utgör en avslutande analys av insamlat material och studier 
av tryckt material samt information tillgängligt via internet. Frågan om bevarande 
berör verket som en del av ett förgrenat tekniskt system för energiproduktion. 
För att bygga och hålla verket i drift krävs rätt teknologiska, vetenskapliga, eko-
nomiska och politiska förutsättningar. I likhet med andra delar av tekniska system 
är kärnkraftverk ”uttryck för skeenden, ageranden och tolkningar bland många 
olika aktörer - ingenjörer, vetenskapsmän, tillverkare, politiska beslutsfattare, an-
vändare och många andra”.3 Den här rapporten kan ses som en tolkning av vad 
ett kärnkraftverk kan ha för betydelse som kulturarv.  

Undersökningen har varit möjlig att genomföra till följd av ett vänligt till-
mötesgående från informationsavdelningen på Barsebäck. Vår handledare och 
huvudsakliga kontaktman har varit Ann-Christine Buch som på ett generöst sätt 
ställt upp och hjälpt till med material och kontakter. Robert Wahlström har hjälpt 
till berättat och visat anläggningens alla vrår och skrymslen. Även Lars-Gunnar 
Fritz och Maria Taranger har hjälpt oss att få svar på våra frågor. 
 
 
  

 
                  Kärnkraftverket sett från fiskeläget Barsebäcks hamn. Foto Pierre Mens. 

                                              

 12
3 Summerton, Jane: Stora tekniska system sid 20 I: Den konstruerade världen. Blomkvist & Kaijser (red) 
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2. Beskrivning 

Miljö 

Barsebäcksverket ligger vid Salviken, norr om Lommabukten längs Öresundskus-
ten i Kävlinge kommun i Skåne. Kusten är flack och öppen med låg vegetation. 
Inåt land finns partier med växtlighet i form av löv- och barrträd. Bebyggelsen är 
koncentrerad till fiskelägena Barsebäcks hamn och Vikhög samt till godsmiljön 
vid Barsebäcks by. I landskapet finns också utskiftade gårdar, torp och f  d lantar-
betarbostäder. Trakten har bebotts i långa tider och den cirka 5000 år gamla Gill-
högsdösen är den mest kända fornlämningen i området. Det fanns även spår efter 
bosättningar och gravlämningar på platsen för kärnkraftsverket. Verket med till-
hörande kraftledningsnät dominerar det omgivande landskapet visuellt genom sin 
volym. Läget invid vattnet gör det synligt från stora delar av Öresundskusten, 
från stranden i Malmö ser man verket avteckna sig vid horisonten. Byggandet av 
verket har varit landskapsomdanande men inte samhällsbildande i den meningen 
att ett samhälle med bostäder eller serviceanläggningar för anställda växt upp.4   
       
 

Anläggning 

Området består av ett inhägnat stationsområde och ett yttre område med ställ-
verk, kraftledningar, reservkraftaggregat med oljecisterner och byggnader för 
tillfälligt boende. Området är delvis omgärdat med ek och tallplanteringar. Det 
omgivande landskapet präglas av betesmark och åkermark. Det yttre området 
rymmer även rester av det föregående skifteslandskapet i form av torp. En väg 
som löper i nordsydlig riktning delar stationsområdet väster om vägen från det 
yttre området i öster. Stationsområdet begränsas i öster av en grävd kylvattenka-
nal vars intag ligger i en hamn omsluten av två pirarmar. Genom schaktningsar-
beten har en ny kustlinje skapats, den är högre och alldeles rak i förhållande till 
den äldre kustlinjen på platsen. Den sluttande kanten mot havet utgörs av sten-
block. Stationsområdets norra del upptas av grönytor och uppställningsytor om-
givna av rader uppvuxna popplar. Den norra delen avgränsas mot omgivande 
landskap med en gräsbevuxen jordvall. Ett taggtrådsförsett stängsel omger sta-
tionsområdet. Inne på området är markytorna till stor del asfalterade. Ett stort 
antal planteringslådor i betong med synlig sjöstensballast är utplacerade på områ-
det. Stationsområdet utmärks av storskaliga processbyggnader. Formerna är 
blocklika med plana tak och slutna fasader. 

 
4 Barsebäcksverket har inte haft något bostadsprogram men sannolikt har efterfrågan från de anställda på 
boende påverkat bostadsbyggandet i kommunen under 1970-talet. Leif Öst 2006-07-03 



 

 

 
1 . Reaktorbyggnader, 2. Turbinbyggnader, 3. Kontorsbyggnad, 4. Filtra, 5. Kylvattenkanal, 6. Rensverk, 7. Avfallsbygg-
nad, nederst i bilden ses vaktlokalen och grinden för inpassering (foto Barsebäck kraft). 

 
 

Byggnadsbeskrivning 

Byggnaderna ter sig från landsidan som en samling block av olika storlek. Högt 
över blocken, drygt 120 meter över havsnivån, reser sig två ventilationsskorstenar 
i betong. Fasaderna är klädda med rödbrunt helsingborgstegel i löpförband upp 
till 4,5 m över mark och därefter med trapetskorrugerad omålad aluminiumplåt. 
Samtliga tak är utformade som plantak bortsett från vaktbyggnadens valmade 
sadeltak och en senare uppförd byggnad för vätgasproduktion. Taken består av 
plåt, platsgjuten betong och svart papp. Karaktären utmärks av slutna process-
byggnader utan fönster och det enkla grafiska mönster som pryder de båda reak-
torbyggnaderna. Den stora filtrabyggnaden avviker med sin cylindriska form och 
muryta av ljusgrå betong (se nr 5 ovan). Även kontorsbyggnaden avviker efter-
som den domineras av fasader klädda med aluminiumskivor men med fönster-
band. I Barsebäck finns två reaktorer och därför är alla system dubbla, det finns 
två uppsättningar av det mesta för att var reaktor ska fungera som en enhet. Det 
finns följaktligen två turbiner, två kontrollrum, två rensverk, två kylvattenintag. 
Men vissa funktioner delas, exempelvis kontor, verkstäder, tvätteri och filtra.  
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                     Reaktortanken sedd ovanifrån med locket avtaget. Foto HB 

 

Reaktorbyggnaderna 

De båda reaktorbyggnaderna höjer sig över den andra bebyggelsen och accentue-
ras av de båda ventilationsskorstenarna som är cirka 120 meter höga. Reaktor-
byggnaderna motsvarar i höjd ett 20-våningshus med sina 60 meter över mark 
men har även en grundläggning nästan 10 meter under havsytan. Grunden består 
av 2,5 meter tjock betong, reaktorinneslutningen utgörs av en förspänd betong-
konstruktion (1 meter tjock) och ett gastätt plåtskal (6 mm). Ytterväggarna är 25-
30 cm tjocka med en yttre isolering av 10 cm mineralull innanför trapetskorruge-
rad aluminiumplåt. Reaktorinneslutningen beräknades för att den skulle klara en 
flygplanskrasch. 

Reaktorbyggnaden är kanske den mest signifikanta byggnaden inom ett 
kärnkraftverk. Det är här kärnklyvningen sker och energin skapas. På Barsebäck 
finns två reaktorbyggnader med reaktorer döpta efter de dagarna då de startades, 
Barsebäck 1, B1, kallas Sofia och B2 kallas Bengt. Enligt koncessionsansökan från 
1968 ville man uppföra fyra reaktorer, men det fanns till och med planer på ytter-
ligare två.  

Fasaderna är klädda med trapetskorrugerad aluminiumplåt. Vid fasadernas 
mitt sitter ett enkelt grafiskt mönster i form av svarta vertikala partier mot ljusare 
grå aluminium. De svarta partierna är placerade på fasadernas mitt och delar fa-
saderna som en gördel. Enligt samtida rapporter var en förhoppning att alumini-
umfasaderna skulle te sig som en kamouflagemålning, att reaktorn skulle anta 
samma färg som himlen.5 Den grå himlen var utgångspunkt, därför kläddes fasa-
derna i aluminiumplåt som skulle oxidera och bli grå. Enligt en uppgift6 utforma-
des det likartade Oskarshamnsverket med en exteriör inspirerad av den omgivan-
                                              
5 Arbetet 19710210 
6 Åke Hansson 20060410 
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de mörka skogen, därför gjordes exteriören där mörk nedtill och ljus upptill och 
med en övergång mellan färgerna genom de vertikala stavarna. I Barsebäck är de 
övre och nedre partierna i samma färg. Många säger att de svarta partierna mot 
den grå botten är en grafisk framställning av bränsleelementen eller härden, men 
andra ser det bara som ett sätt att minska intrycket av kloss och få ned skalan. 
Det finns inget uttalande från någon av de båda arkitekterna Urban Gille och 
Karl Gustaf  Svensson, som kommenterar detta. De båda stod även bakom fa-
sadutformningen av Oskarhamnsverket men är tyvärr avlidna. De personer som 
tillfrågats om utformningen av bebyggelsen, har alla menat att den styrdes av de 
tekniska egenskaperna hos reaktorn d v s vilka förutsättningar som gavs av kon-
struktörerna och reaktorleverantören ASEA.  

 
 

   
                        Reaktortank 2 monteras in 1974 (foto Barsebäck kraft). 
 
Förutom Barsebäcksverkets två reaktorer finns sju kokvattenreaktorer i landet, de 
övriga är Ringhals 1, Forsmark 1, 2, 3, och Oskarshamn 1, 2, 3. Alla levererades 
av AB ASEA-Atom. I Ringhals finns tre tryckvattenreaktorer av Westinghouses 
fabrikat. Den 1974 nedlagda reaktorn i Ågesta är en tungvattenreaktor. En tek-
nisk beskrivning av reaktorn från 1977 ser ut så här: 

”Reaktorinneslutningen består av två delutrymmen. Den nedre delen (se-
kundärutrymmet) utgörs av en kondensationsbassäng avskild från den övre delen 
(primärutrymmet) medelst ett bjälklag. Kommunikation mellan de två utrymmena 
sker via nedblåsningsrör för ånga och genom backventiler för tryckutjämning. 
Reaktortanken är placerad i primärutrymmet och omges inom inneslutningen av 
en särskild strålskärm som också fungerar som fundament. Reaktorbyggnaden i 
övrigt innehåller elva våningsplan, varav nio över mark. Den översta våningen är 
reaktorhallen, …. I reaktorhallen finns även laddningsmaskinen.”7  

I reaktorhallen kan man se reaktortanken och förvaringsbassängerna för 
bränsle. Själva reaktortanken vägde 450 ton när den monterades in och locket 
vägde 50 ton. Förvaringsbassängernas bottenplattor och ytterväggar består av 1,6 
m tjock betong och är invändigt klädda med rostfri plåt. Bränslet är format som 
centimeterstora cylindrar som kallas kutsar. Kutsarna sitter staplade på varandra i 
knippen av rör, som kallas bränsleelement. När bränslet är använt tas kutsarna 
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7 Sydkraft Byggfaktagruppen 1977-09-14 2620 reaktorbyggnad  



 

inte ut, istället hanteras elementen i sin helhet som avfall.8 För att minska risken 
för gnistbildning är utrymmet under reaktortanken, den s k reaktorinneslutning-
en, fylld med kvävgas under drift.  
 
 
 
 

       
Turbinen under byggnadsskedet (foto Barsebäcks kraft). 

 

Turbinbyggnaden 

Intill varje reaktorbyggnad ligger en turbinbyggnad där det finns ett turbinaggre-
gat bestående av en högtrycksturbin, tre lågtrycksturbiner och en kondensator 
samt kylvatten- och matarpumpar. I andra ångkraftverk finns endast lågtryckstur-
biner. En elgenerator omvandlar turbinens mekaniska energi till elenergi. I kärn-
kraftverk utsätts turbinen för radioaktivitet. Därför finns flyttbara avskärmande 
väggblock i betong och metall inne i turbinhallen. Fasaderna är slutna och saknar 
fönster men det finns högt sittande evakueringsluckor i fasaden för att släppa ut 
ett eventuellt ångtryck. Alla dörrar mot omgivningen är ventilationstäta och ord-
nade som slussar. Golvplattorna i betong kan lyftas vid service. En kraftig travers 
betjänar hela våningsplanet där turbinen finns. 
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8 Ett uppdrag i tiden. Presentation av Svensk Kärnbränslehantering AB Tryckindustri Information AB. sid 
11.  



 

 
 

 
              Rolf  Nordén i kontrollrummet till reaktor Bengt (Barsebäck 2). Foto JL 

 

Kontrollrum 

Kontrollrummen ligger i den lägre byggnaden mellan reaktorbyggnaderna. De 
båda kontrollrummen utformades identiskt. De ligger intill varandra, åtskilda av 
ett rum som innehåller ledningscentral, ett pentry och ett rum för kontrollrums-
chefen. Att kontrollrummen är försedda med fönster och att man får in dagsljus 
är unikt för Barsebäck. En glasad besöksbalkong ger utomstående möjlighet att 
följa arbetet i kontrollrummet. Väggarna mellan kontrollrum och förbindelserum 
är försedda med glaspartier så att viss genomsiktlighet finns. Ledningscentralen 
med telefoncentral och väggkartor, var tänkt att användas i händelse av incident 
eller beredskap. Golven i kontrollrummen är belagda med nålfiltmattor i kvadra-
tiska plattor. Väggarna är klädda med plattor, de undre i grått, sen ett skift med 
orange plattor och överst ljusgrå plattor. Undertaket består av lättmetallribbor 
och lysrör. Rummet domineras av kontrollpaneler i grå plåt med olika indikatorer 
och reglage. I rummet finns även skrivbord, datorer, skrivare, stolar, en stoppad 
sittgrupp och gröna krukväxter samt en kur för rökare. Kontrollrummet har varit 
permanent bemannat sedan hösten 1974 men efter januari 2007 kommer det tro-
ligen inte att behövas längre.   
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               Sonje Johansson på sitt kontor.Foto JL 

 

Kontor 

Kontoret utformades av Sydkrafts medarbetare i samråd med VBB. Inrednings-
arkitekten föreslog en kraftig röd interiör i en våning som inte användes så myck-
et och en mildare grön färg i de utrymmen som användes ofta, exempelvis i ar-
betsrummen. Färgsättningen är sedan dess förändrad och utförd i vitt och gult. 
Alla utrymmen är välordnade och rena. Utsmyckning finns i form av tavlor, både 
inköpta och sådana som personalen tillsammans framställt. I det centrala trapp-
huset finns även några delar som kommer från äldre kraftverk inom sydkraftkon-
cernen såsom skiftnyckeltavlan, golvuret och kontrollpanel. I trapphuset finns 
även ett konstverk i form av en tavla i rostfri plåt med glödlampor symboliseran-
de elektronerna i en atom. Trapphusets färgsättning är gult och vitt med fond-
väggar i rött och dekorationer i grönt och rött. I trapphuset är golv och trappor 
av terrazzo. Huvudfoajén, genom vilken de flesta besökare kommer, innehåller en 
receptionsdisk, en soffgrupp, tidningsställ för informationsmaterial, en toalett 
och inpasseringen till verket. Väggarna består av brunt tegel, golvet av brunt ter-
razzo och taket är klätt med vita akustikplattor. Inpasseringen består av ett träpar-
ti med vändkors och dörr, en kamera och en kommunikationspanel i förbindelse 
med vakten. Till foajén kommer man genom att dra sitt passerkort och passera en 
skjutdörr och en cirkulationsdörr. Innanför träpartiet finns en anslagstavla med 
ett stort antal dosimetrar.  

I kontorsbyggnadens fasad mot havet finns entrén för entreprenörer med 
två vändkors och skärmtak. Strax utanför entreprenörsentrén har man lagt maka-
dam för att på ett mindre parti jämna ut en yta på de kraftiga stenblock som ut-
gör sjöfront. Här har man ställt ett antal bord och bänkar. Innanför finns stora 
omklädningsrum, tavlor med dosimetrar och entreprenörsmatsal. Förutom kon-
tor finns ett stort antal funktioner såsom hörsal, matsal, arkiv, omklädningsrum 
och laboratorium. Labbet nås enbart via kontrollerat område eftersom deras 
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mätningar mestadels utförs inom kontrollerat område. I byggnaden finns även ett 
stort tvätteri för att kunna ta om hand alla skyddskläder som anställda och entre-
prenörer måste bära när de uppehåller sig inom kontrollerat område. Det finns 
omfattande verkstadsutrymmen inom kontrollerat område, här finns utrustning 
för underhåll och reparation samt dekontaminering av material som smutsats 
med radioaktivitet. Det finns även en verkstad för svetsarbeten byggt för entre-
prenörer. Det är ett f  d glasflaskförråd som är byggt med fasader i röd och vit 
plåt och syns därför tydligt mot den övriga fasaden i grått och brunt.  

En stor del av nuvarande kontorsbyggnad byggdes till 1986. Ovanpå konto-
ret finns en bostadsvåning för VHI d v s vakthavande ingenjör, en tjänst som 
skulle vara bemannad årets alla dagar. Bostaden består av två rum och pentry 
med balkong. Tidigare fanns övernattningsrum för VHI i kontorsbyggnaden, det 
skiftades senare till en övernattningslägenhet invid hörsalen på andra våningen 
för att 1986 ersättas med dagens taklägenhet. 
 



 

 
                Filtra är den cylinderformade byggnaden till höger i bild.Foto HB 

 

Filtra 

Filtraanläggningen är en cylindrisk betongbyggnad avsedd för rening av ånga vid 
utsläpp. Man beslöt bygga filtra efter Three Mile Island-olyckan och den stod 
färdig 1983. För företaget var det en av de större investeringarna i verket efter 
uppförandet. Filtra rymmer 10000m3 småsten som ska fungera som ett filter där 
ånga ska kondensera och eventuella radioaktiva partiklar ska avsättas vid utsläpp. 
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              ABC-lagret för aktivt avfall inne på verket. Foto HB. 

Servicebyggnader 

Miljön domineras av turbin- och reaktorbyggnaderna men det finns ett stort antal 
servicebyggnader som omger det centrala byggnadskomplexet (se även flygbilden 
på sidan 11). De är uppförda i brunt helsingborgstegel eller i plåt. Den första 
byggnad en besökare möter är vaktbyggnaden. Den är utformad som en envånings-
byggnad under ett valmat sadeltak klätt med svart papp. Byggnaden vänder ga-
veln mot de grindar vilka i stort sett all landgående trafik till och från verket pas-
serar. På ömse sidor grinden står två flaggstänger. De som övervakar inpassering-
en sitter i en mindre byggnadsdel som skjuter ut från gaveln. Fasaderna är klädda 
i brunaktigt tegel. En stor del av långsidorna tas upp av en glasad passage som 
löper längs byggnaden. Vaktbyggnaden innehåller passerkortgräns, två små bås 
för fotografering, en disk för utlämning och inlämning av dosimetrar och en disk 
för legitimering och kontroll av besökare. I utrymmet står även en mätare av 
strålning. Väl innanför vakten börjar stationsområdet men även det är avgränsat 
av staket. Staketet skiljer kontrollerat område från besöks- och kontorsområdet. 
Innanför vakten finns en upphöjd plantering med stödmurar av prefabricerade 
betongskivor utformade med sjösten som synlig ballast. Även vid sjöfronten och 
huvudingången finns låga stödmurar i anslutning till skyddsrummet och till parker-
ingsplatser. Skyddsrummet användes i fredstid för aktivitetsmätning. Här finns 
utrustning för helkroppsmätning. I krigstid var skyddsrummet tänkt att användas 
som driftvärn. De omgivande planteringarna består av låga nyponbuskar och tal-
lar. Väster om infartsvägen är en enkel rad träd samt låga buskar planterade.  

Invid vaktbyggnaden uppfördes en särskild vätgasbyggnad på 1980-talet. Tidi-
gare köptes vägas in och lagrades utomhus på flaskor. Vätgas används i processen 
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som tillsats för korrosionsskydd, huvudsakligen i reaktortanken. Vätgasen ökar 
livslängden på materialet men ger även högre bakgrundsstrålning. 

Intill kylvattenkanalen ligger avfallsbyggnaden för låg- och medelaktivt avfall. I 
byggnaden tas aktivt vatten och sopor hand om genom ingjutning. Avfallet gjuts 
in med en betongblandning i fat som mellanlagras på ABC-lagret på Barsebäck för 
att sen transporteras till SFR i Forsmark. Transport sker med blyklocka. Ingjut-
ningen sker i en maskin av tyskt fabrikat som heter MOSS 200. Renat vatten 
släpps ut i havet efter kontroller, dessutom sparas en sats med utsläppsvatten som 
referens. Indunstare användes tidigare för att rena större vattenmängder men ef-
tersom produktionen stoppats finns inte samma behov längre även om ett visst 
läckage från vattensystemen alltid kommer att finnas. Vid den framtida rivningen 
kan också denna byggnad komma till användning.9 Vid kylvattenkanalen finns 
vattenverket med avsaltningen, där kommunens dricksvatten avsaltas och renas från 
alla eventuella föroreningar. Det finns också två rensverksbyggnader där kylvatten tas 
in från kylvattenkanalen.  

Invid hamnen ligger en förrådsbyggnad för fordonet som transporterar behål-
larna från verket till Sigyn. Det är byggt i ljusgrå plåt med stora portar och gavlar 
av prefabricerade betongelement med sjöstensballast. Intill ligger det s k ASEA-
förrådet. Det är ett yttre förråd, uppfört i korrugerad plåt, som under perioden 
1977-90-talet fungerade som fritidscenter för personalen med tennis, squash, 
skjutbanor och badminton. De senare åren har det använts till förråd för maskin-
delar och utrustning.  

På den västra delen av området, till vänster när man passerat vakten ligger 
den s k Servicebyggnad 2 som inrymmer brandstation, verkstad, administration och 
målarverkstad. Tidigare fanns här fiskodling som värmdes av värmeväxlare men 
smitta drog ned lönsamheten och därför stängdes odlingen.  
 

 
              Under period provade man att driva fiskodling i bassänger (foto Barsebäcks kraft). 
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9 20060504 Richard Olsson anställd sen 1975 i driften. 



 

 
              Expon ritades av Per Friberg och var en av de första byggnaderna som uppfördes till verket. Foto HB 

 

Den yttre miljön 

En av de första byggnader som uppfördes i området i samband med kraftverks-
bygget är den s k Expon, ritad av Per Friberg. Syftet var att informera allmänhe-
ten om projektet. 1972 uppfördes denna utställningsbyggnad i limträbalkskon-
struktion med fasader klädda i grön panel och pulpettak lagda med svart papp. 
Fönstren består av smala fönsterband. Byggnaden uppfördes för att informera 
om kraftverksbygget och kärnkraften. Invändigt är byggnaden präglad av tiden 
för uppförandet med väggar klädda med omålad plywood. Den används fortfa-
rande som utställningslokal och föreläsningslokal.   

Som en rest av det föregående skifteslandskapet ligger några av de s k Rör-
bäckshusen kvar. Rörbäckshusen är ett tiotal torp troligen anlagda vid 1800-talets 
mitt. Rörbäck 12, kallad ”grevinnans”, är en villa som ger intryck av att vara upp-
förd på 1950-60-talet. Den inrymmer idag konferenslokal. Rörbäck 8 är utbild-
ningslokal och består av en äldre bostadsdel i tegel och korsvirke med ett f  d ut-
hus i vinkel. Uthuset är tilläggsisolerat och klätt i svartlaserad panel och vita eter-
nitskivor. Rörbäck 5 är uthyrt till privatbostad. Det är en gul tegellänga under 
svart eternittak, uthuset är borta. Invid fornlämningen Ljunghög ligger också ett 
äldre torp med en vitmålad bostadsdel i tegel i vinkel till en uthuslänga i vitmålat 
tegel. Gavelröstena är klädda med stående rödmålad locklistpanel med figursågad 
nedre del. Båda byggnadsdelarna har sadeltak med korrugerad eternit. Strax väs-
ter om infartsvägen ligger ytterligare ett f  d torp med bostadsdelen i vinkel till 
uthuset. Fasaderna är klädda i vitmålat tegel och vita eternitskivor. Takfallen är 
klädda med röd papp, fönstren och dörrar är igensatta. Torpens trädgårdar inne-
håller syrén och fruktträd som visar att de tidigare använts på annat sätt än idag.    
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I det yttre området ligger nio stycken baracker för tillfälligt boende entre-
prenörer. De består av bodar som ställts på plintar bredvid varandra och försetts 
med svagt sluttande sadeltak. Fasaderna är klädda med grön och vit plåt bortsett 
från en barack vars fasader består av stående panel. Till varje barack hör en liten 
uteplats med underlag av betongplattor och ett lätt skärmtak av korrugerad 
ogenomsiktlig plast. Barackerna ligger på gräsmattor i rader om fyra längs en 
grusväg försedd med lyktstolpar. Intill barackerna ligger parkeringsplatser och 
uppställningsplatser för husvagnar. Mellan barackerna och verket finns en plante-
rad skog bestående av lövträd, mestadels ek, men invid barackerna mer snabb-
växande träd som pil. 

Från kraftverket löper de stora högspänningsledningarna ut till stamnätet i 
nordöstlig riktning. På sin väg till ställverken passerar dessa det gaseldade reserv-
kraftverket med sina stora gascisterner. Reservkraftverket var tänkt att producera 
kraft nog att försörja stamnätet om verkets huvudkraft stängdes av. Gaskraftver-
ket tillverkades av Stahl-Laval. I anslutning till ställverket barrträdplantering som 
avskärmar från söder.  
 

 
Gaskraftverket (foto Barsebäck kraft)

 25



 

 26



 
 

 
              Personavsökningsmonitor (splitt delta personal counter monitor). Foto JL. 

   

3. Karakteristiskt 
 
Karakteristiskt för ett kärnkraftverk är att man handskas med radioaktivt material. 
De risker som finns i samband med kärnklyvning medför krav på omfattande 
säkerhetsåtgärder. De omfattar både åtgärder för att möta yttre hot och eventuel-
la utsläpp från produktionen. Om något allvarligt fel uppstår stoppas driften, till 
skillnad från konventionella kraftverk kan konsekvenserna av en olycka få kata-
strofala följder. I den fysiska miljön hanteras strålningsrisken genom att reaktor-
inneslutningen konstruerats med tanke på att all miljö där strålkällor kan finnas är 
avgränsad och att vistelse i dessa utrymmen kräver speciell behörighet, utbildning 
och skyddskläder. Andra säkerhetsåtgärder är att man använder uranbränsle i 
form av keramiska kutsar med god förmåga att kvarhålla radioaktiva ämnen, 
hermetiskt tillslutna kappslingsrör omger bränslekutsarna, reaktortryckkärl med 
anslutande rörsystem och en reaktorinneslutning som kan förhindra eller begrän-
sa radioaktiva utsläpp om föregående barriärer skulle skadas. Reaktorinneslut-
ningen består av metertjocka betongväggar och en svetsad stålplåt. Processen ger 
strålpåverkan på material vilket ger upphov till att utrustning och delar blir för-
orenade. Förorenat material måste tas om hand och skickas till säker lagring.  

Verksamheten genomsyras av säkerhetstänkande med fasta rutiner för kon-
troller, passager med avgränsningar och övervakning. Som ett led i säkerheten är 
alla utrymmen välordnade och rena, framför allt i produktionsdelarna inne på 
kontrollerat område. Målade ytor som golv och väggar målas ofta om. I kärn-
kraftverk finns en olycksrisk som inte finns i andra kraftverk. Det måste alltid 
finnas en möjlighet att stoppa kärnklyvningen och kyla reaktorn. Säkerhetssyste-
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men för snabbstopp och nödkylning är parallella och dubbla. Bland annat finns 
möjlighet att pressa in borsyra i reaktorn för att bromsa kärnklyvningen. Under 
reaktortanken finns ett särskilt rum med utrustning för detta. Ångtekniken i sig 
skiljer sig inte så mycket från kol- eller oljeeldat kraftverk, men ett kärnkraftverk 
innehåller mycket fler och komplicerade komponenter och därför ett mycket mer 
omfattande säkerhetssystem, vilket kräver en större driftsorganisation och en 
större underhållsinsats.  

 

 
              Skyltflora utanför reaktorhallen. Foto JL 

 
Mot yttre hot finns säkerhetsarrangemang i form av kameraövervakning, 

taggtrådsförstärkta staket och vaktpersonal. Myndigheterna ställer höga krav på 
rapportering och dokumentation. Verksamheten regleras enligt strålskyddslagen10 
från Statens strålskyddsinstitut, SSI, och Statens kärnkraftsinspektion, SKI.  

Strålskyddsarbetet på verket bedrivs på flera sätt. Ett sätt är att de anställda 
bär en dosimeter när de rör sig på kontrollerat område, d v s ett avgränsat områ-
de där det finns för förhöjd strålning.11 Dosimetern fungerar genom att litiumta-
bletter tar åt sig av strålningen och avger ljus när de hettas upp till 300 grader. 
Man mäter även ute i landskapet för att spåra eventuella utsläpp, man genomför 
mätningar i vattnet, vid mätpunkter på land och i ventilationsskorstenarna. 

Lokalerna är indelade i strålningszoner betecknade blå, gul och röd, där röd 
står för den högsta risken. På många platser sitter varningssignalschema. Som en 
följd av arbetet med radioaktivt material finns en dekontamineringsavdelning, 

                                              
10 Hemsida 20060816: http://www.ssi.se/ssi_rapporter/pdf/ssi_rapp_2003_15.pdf
”Enligt strålskyddslagen (SFS 1988:220) ska den som bedriver verksamhet med strålning (t.ex. kärnteknisk 
verksamhet) vidta de åtgärder och försiktighetsmått som behövs för ett godtagbart strålskydd. SSI får 
enligt strålskyddsförordningen (SFS 1988:293) meddela sådana ytterligare föreskrifter om allmänna skyl-
digheter enligt 6 – 7 §§ i strålskyddslagen som krävs till skydd mot eller för kontroll av strålning.” 
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11 Tor Rugsveed: 20060410. Började 1969 på Nyhamnsverket i Malmö. Maskiningenjör, maskinist. Arbe-
tat sen 21 juli 1973 på Barsebäck. 

http://www.ssi.se/ssi_rapporter/pdf/ssi_rapp_2003_15.pdf


 

kallad ”dekonten”, där aktiva partiklar tvättas bort från material och skickas till 
avfallslagret där de förpackas för slutförvar.  

Många av de i personalen som tillfrågats om vad de tycker är karakteristiskt 
för kärnkraft i jämförelse med olje-, kol- eller gaseldade kraftverk framhåller att 
kärnkraften är i det närmaste ljudlös och luktfri. Det som också framhållits är att 
man ofta känt sig ifrågasatt. Media har hårdbevakat händelser på verket och privat 
har anställda ofta hamnat i diskussioner om kärnkraftens för- och nackdelar. Pro-
testmarscherna, ”sit-in” på vägen och aktivistaktioner har påverkat de anställda. 
Greenpeace har två gånger olovligt tagit sig in på området. Även den danska 
Energibevaegelsen OOA (Organisationen til Oplysning om Atomkraft)12 har ge-
nomfört aktioner i Barsebäck.  
 
 

 
              Kontrollrum till Barsebäck 2, kallad Bengt. Foto JL 
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12 hemsida 20060816 http://www.ooa.dk/bb/bb.htm 
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               Kontorsbyggnaden med entreprenörsingången. Foto HB 

 

4. Förändringar 
Barsebäcksverket är en ung industrianläggning. Den första av de två etapper man 
fick koncession att bygga, stod klar efter driftsättningen av den 1:a reaktorn 1975 
och den andra 1977. Den andra etappen med reaktor tre och fyra, blev aldrig 
byggd, eftersom opinionen mot kärnkraft som energiform ökade. Under de för-
sta åren av planering skissade man till och med på sammanlagt sex reaktorer. De 
förändringar som genomförts i verkets fysiska miljö bygger på förändrade ut-
rymmeskrav för administrationen, förbättringar av säkerheten och interna organi-
sationsförändringar. Tekniken för drift är densamma som projekterades under 
sent 1960-tal. När Barsebäck 1 skulle startas hade man till en början planerat en 
organisation på 156 personer men vid starten var man cirka 440 personer. Redan 
1977/78 ökade man kontorsutrymmena genom att bygga på våningarna 2-4 på 
den stora kontorsbyggnaden i väster (mot havet). På 1980-talet hade behovet av 
kontorsutrymmen ökat till den grad att man uppförde en ny kontorsflygel vid 
vattnet, sågade ner vårdträdet och byggde över gårdsutrymmet. Den nya kontors-
flygeln byggdes efter ritningar av Thurfjells arkitektkontor i Malmö 1986. Det 
största tillskottet på verket är den filteranläggning som byggdes som en säker-
hetsåtgärd efter olyckan i Harrisburg. Filtra stod klart 1983 efter ritningar av 
VBB. Under hela perioden från driftsättning till nedläggning av den första reak-
torn 1999 byggde man om och till i miljön13. I de flesta fall har man sökt att an-
passa nybyggnaderna till miljön, man har använt liknande tegel och aluminium-
plåt, dock försågs 1980-talets kontorsbyggnad med släta plåtskivor och en annan 
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13 Andra tillskott i miljön är: Servicebyggnad 1 1984 (Scandiakonsult), innehåller dekontaminering d v s 
tvätt av aktiva småmaterial, ställningsförråd. Transportbehållaregarage 1987. Utbyggnad av svetsverkstad 
1988. 1993 sprinklerpumphus. 1995 Servicekontoret (hörnan utanför vakten). 
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fönstersättning vilket skiljer den från andra byggnader i miljön. Andra föränd-
ringar som genomförts är att man 1982 ersatte den äldre vaktbyggnaden på andra 
sidan vägen mot dagens. För det aktiva avfallet byggdes från början (1976) ett 
mellanlager för lågaktivt avfall som filtermassor, rester, kläder mm. Dessa göts i 
bitumenmassa och packades på tunnor. Nu har bitumeningjutningen ersatts med 
en betongblandning som skickas till Oskarshamn. Den första delen AB byggdes 
1976 och C-delen 1981.   

En plan man haft från början var att dra nytta av energin från kylvattnet 
genom att odla fisk. 1983 byggde man om en servicebyggnad norr om verket till 
fiskodling men efter bristande lönsamhet byggdes detta om 1991 till måle-
ri/blästring och brandbilsgarage. I närheten av det finns även sedimenteringsbas-
sänger för de muddringsmassor som tagits upp från hamnbassängen och kylvat-
tenkanalen. Det så kallade ”T-huset”, var ett hus som inrymde teknikavdelningen 
under 1990-talet. Det var byggt i mobila moduler och låg norr om verket invid 
den tidigare fiskodlingen. För att kunna producera egen vätgas och slippa köpa in 
och rymma skrymmande behållare byggdes en vätgasfabrik 1990.14

Man har även genomfört förändringar invändigt. Placeringen av kök och 
matsal har flyttats inom byggnaden och gården som bildades av kontorsbyggna-
den på plan 1 är överbyggd för att hysa kontorsplatser. Ytskikt har förnyats in-
vändigt och bland annat har färgsättningen i trapphus förändrats.    

I samhället i stort har mycket hänt teknikmässigt under de 30 år som gått. 
På Barsebäck visar äldre filmer att man under planeringsarbetet på 1970-talet an-
vände griffeltavlor medan man idag använder datorer för liknande arbete.  
 

 
14 Ritad av Thurfjells arkitektkontor (invid vakten, fasader i brunt tegel under pulpettak). 



 
 
 

 
             Armering av grunden till reaktorbyggnaden (foto Barsebäcks kraft) 

 

5. Byggnadshistoria 

Historisk bakgrund  

Bakgrunden till satsningen på kärnkraft var en kraftig energiförbrukning och en 
prognos om fortsatt ökad energiförbrukning. Många i Sverige ansåg att det fanns 
faror av ett starkt oljeberoende och 1960-talets Suezkris visade hur känsligt Sveri-
ge var. Man betraktade även importvarorna olja och kol som ändliga resurser. 
Med 1970-talets oljekris ökade efterfrågan på en inhemsk energiform. Även 
många miljövänner tilltalades av kärnkraft i en tid då älvar byggdes ut och kol- 
och oljeeldningens nackdelar blev tydliga. Det svenska kärnkraftsprogrammet var 
i internationell jämförelse omfattande15. ASEA var ett svenskt företag som hade 
stora kunskaper inom teknikutveckling för kraftindustrin och man satsade på att 
bygga upp kunskap även inom kärnkraften.  

När Danmark avbröt sina planer för utbyggnad av kärnkraftsverk och valde 
att satsa på kolkraft och vindkraft, hamnade Barsebäck i en mellanstatlig diskus-
sion som accentuerades av associationerna till olyckorna vid Three Mile Island 
och Tjernobyl. Placeringen vid Öresundskusten gjorde även verket visuellt iögo-
nenfallande från Köpenhamn. Alla remissinstanser och sakkunniga godtog läget 
invid Salviken vid tiden för anläggandet, men tilltron till kärnkraftens säkerhet var 
vid den tiden högre än den kom att bli framöver.  

Det är noterbart att Barsebäck inte alls motarbetades av den danska reger-
ingen i projekteringsfasen utan tvärt emot sågs som en leverantör till dess man 
byggt upp sitt eget kärnkraftsprogram. Inte förrän på 1970-talets mitt, då opinio-
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15 Lindström, Stefan: Implementing the welfare state I: Center on the periphery, historical aspects of 20th-
century Swedish physics. Lindquist ed. sid 179ff 



 

nen mot kärnkraft växte och den danska kärnkraftssatsningen avbröts, framstod 
verkets placering nära Köpenhamn som mindre väl vald. 
 

 
              Flygfoto från anläggningstiden (Barsebäck kraft). 

 

Planering 

Eftersom det tidigare inte fanns någon storskalig elproduktion i södra Sverige 
fanns det marknad för att bygga ett kärnkraftverk i Barsebäck. Att platsen valdes 
hade flera orsaker: få människor bodde inom en radie av fem kilometer från det 
planerade verket, det fanns en enda markägare att förhandla med, närhet till exi-
sterande stamnät med 400 kV-ledningar och närhet till elkunderna samt en möj-
lighet att leverera hetvatten till Lund och Malmö för fjärrvärme. Sydkraft hade 
1964 genomfört en utredning om tänkbar lokalisering av ett nytt kraftverk i regi-
onen. Man hade beslutat att bygga kraftverk i Karlshamn och i Oskarshamn men 
man bedömde att det fanns en stor marknad i Skåne. Ett 20-tal lägen studerades 
och av dessa ansågs fem mer gynnsamma tekniskt och ekonomiskt. Platser som 
studerades var förutom Barsebäck också Bjärehalvön, Ven, Viken, Dybäck och 
Tosteberga. Efter samråd med företrädare för samhällsplanering och naturvård, 
valdes en plats vid Salviken.16 I en tidig handling gav VBB information till Lands-
antikvarien i Malmöhus län.17 Man planerar då 3 turbinhallar 25-30 m höga och 
60-70 m långa. Reaktorbyggnaden ska bli 30 x 40 meter i plan och 50 meter hög 
med 100 meter höga skorstenar. Två ”smäckra” kanaler för kylvatten, av vardera 
30 m bredd. 70 hektar markareal behövs och man vill anlägga en 150 meter bred 
ledningsgata med 50 meter höga stolpar på ett avstånd av 500 meter. 1966 
genomförde man ett köp av 200 hektar mark av Barsebäcks gods. SVAB (Dotter-
bolag till Sydsvenska kraft AB) lämnade den 20 december 1968 in en ansökan om 
tillstånd att uppföra, inneha och driva en atomreaktor med 1500-2200 megawatt 
                                              
16 Thunell, Jörgen: Vägen till Barsebäck I: Sydkraft nr 3 1969 
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termisk effekt i en första byggnadsetapp. Vid den tiden hade man inte bestämt 
om man skulle ha en kokarreaktor eller tryckvattenreaktor. Båda typerna fanns 
kommersiellt gångbara i USA och Europa. I ansökan tänkte man sig en driftsor-
ganisation på ca 60-70 personer.  

Året därpå, 1969 lämnade SVAB in en ansökan hos Söderbygdens Vatten-
domstol om att anlägga vattenintag och vattenutlopp, att göra en utfyllnad, kaj 
samt vågbrytare, att muddra för 6 meter bred inseglingsränna, att få tippa mudd-
ringsmassor i Öresund, att avleda 150 m3 havsvatten/sek som kylvatten samt att 
få använda 10000 m3 havsvatten till färskvatten/dygn. Vid den tiden började 
samhället att ställa krav på anpassning och reglering av storskaliga exploateringar. 
Myndigheterna började kräva redogörelser för vad som skulle komma att föränd-
ras och hur ingreppen skulle minimeras. Dessa krav drevs ofta i samband med de 
storskaliga vattenkraftsexploateringarna i Norrland. För Barsebäcks del talade 
man om kylvattnet som ett möjligt miljöproblem men radioaktivitet fördes inte 
fram som någon risk. Även buller och landskapsbild diskuterades. En fiskeriin-
tendent förde fram farhågor för fisket, men han menade också att uppvärmning 
av vattnet kanske kunde gynna rödspotta och flundra samt att uppfödning i 
dammar enligt undersökningar kunde vara möjligt och kanske lönande.18 Några få 
fastighetsägare framförde skadeståndsanspråk.19 Slutsatsen från Statens natur-
vårdsverk var att lokaliseringen av kraftverket antogs vara gynnsamt, samt att 
man inte fann några hinder för att ge tillstånd.20

Förutom geologiska undersökningar genomfördes även arkeologiska under-
sökningar och i Riksantikvarieämbetets regi grävdes platsen ut 1970.21 RAÄ in-
kom också med ett yttrande om att landskapet kring Gillhög borde bevaras för 
framtiden och att det därför var av vikt att ge reaktorbyggnaderna en arkitekto-
nisk högklassig form vilket man hoppas ska ansluta anläggningen till kulturland-
skapet.22 RAÄ lämnade ett yttrande till Sydkraft om en inventering av några kust-
sträckor längs Sydkrafts verksamhetsområde. Man hade inventerat de platser som 
Sydkraft föreslagit som önskvärda för byggande av atom- eller värmekraftverk 
och prövat i vilken grad de skulle komma att inverka på kulturhistoriska förhål-
landen. Man tittade på Segelstorp och Gröthögarna i Hovs socken, Dagshögsom-
rådet i Västra Karups socken, Salvik i Barsebäcks socken, samt Lyckeboda, Bo-
darna och Knekten i Trolle-Ljungby socken. Man menade att en exploatering 
skulle ge ”förödande inverkan i Dagshög och Gröthögarna” och avstyrkte därför 
bestämt kraftverk vid dessa platser.  

”I ett fall som detta, när det gäller ett modern atom kraftverk, måste man 
acceptera de nya byggnadernas karaktär och skala och se dem som ett nytt inslag i 
det moderna industrilandskapet. Man kan inte här utan vidare tala om en förful-

 
18 Paul Enequist 19690401 
19 Fredrik af Petersens 19690327 
20 Statens naturvårdsverk 19690527 underskrivet av Torbjörn Fälldin (styrelseledamot) och överantikvarie 
Sverker Jansson (representant för Riksantikvarien) 
21 RAÄ utgrävning 1970-11-06 
22 Barsebäck: Yttrande från RAÄ 19691113 Björn Ambrosiani  



 

 36

                                             

ning. Vad som skapas är ett nytt landskap med allt vad det innebär av omvandling 
och nydaning.”23

”Vid de olika alternativ, som man kan ställas inför, när det gäller exempelvis 
anläggningens formgivning, färgsättning och placering, kan i viss utsträckning en 
samverkan ske mellan teknikens och landskapsvårdens företrädare, men i stort 
sett är det här fråga om en teknisk anläggning, där de rent tekniska kraven måste 
vara utslagsgivande.”24

VBB lämnade in ett förslag till stadsplan i oktober 196925. I denna anges att 
man ska börja med att bygga ett aggregat på 600 megawatt men att man planerar 
bygga fyra aggregat med en sammanlagd kapacitet på 3000 megawatt. Man anger 
att ett skyddsområde kan behövas med hänsyn till buller men inga andra aspekter 
lyfts fram såsom strålningsrisk. Året innan, 1968, hade dåvarande Löddeköpinge 
kommun antagit en generalplan som angav att området skulle användas för indu-
striändamål.  

Flera av de byggnader som låg i området när marken köptes in 1965, de så 
kallade Rörbäckshusen, byggdes om och gavs ny funktion. Idag används två som 
konferensbyggnad och utbildningslokal, ett hyrs ut till en privatfamilj och två står 
tomma. Trädgårdarna är förenklade eller igenvuxna och ombyggnaderna har 
gjorts med för de traditionella torpen främmande material som eternit. Även om 
endast ett av de befintliga torpen revs (Rörbäck 11), syns de restaureringsambi-
tioner som präglade förhållningssättet vid det nästan samtida Oskarshamnsverket, 
inte till i Barsebäck.  
 
 

Utformning 

Sydkraft anlitade konsulter som man hade erfarenhet av sen tidigare uppdrag. 
Landskapsarkitekten Per Friberg gjorde 1966 i ”Landskapsplan Barsebäck”, de 
första skisserna som användes som underlag för ansökan om koncessionstill-
stånd. Friberg uttalar sig i Sydsvenskan 1972: 
”Särskilda anordningar ska göras för att man ska kunna foga in anläggningen så 
prydligt som möjligt i landskapsbilden”.26  

Per Friberg hade arbetat för Sydkraft med vattenkraftverk i Norrland som 
Ljusnan och Sollefteå samt Lagan i Halland. Friberg började som landskapskon-
sult för Sydkraft redan 1951 och verkade som sådan till 1980-talet, arbetade med 
landskapsplaneringen vid dryga 20-talet vattenkraftanläggningar och några kraft-
verk däribland Barsebäck. Vid tiden för uppdraget på Barsebäck var han landets 
förste professor i Trädgårdskonst & naturvård vid SLU i Alnarp. När han fick 
uppdraget i Barsebäck hade han ingen erfarenhet av andra kärnkraftsverk, vare 
sig i Sverige eller utomlands, han tittade inte heller på andra verk för inspiration.27 

 
23 Barsebäck: Yttrande från RAÄ 19691113 Björn Ambrosiani 
24 Barsebäck: Yttrande från RAÄ 19691113 Björn Ambrosiani 
25 Kävlinge kommun, stadsbyggnadskontorets arkiv 20060608 
26 SDS 19720318 
27 Per Friberg 20060620 
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Fribergs första arbete i trakten av Barsebäck var planering av ett sommarstuge-
område i Barsebäckshamn 1951. Friberg hade redan 1951 fått uppdrag från Syd-
kraft att hjälpa till med projekteringen av ett kraftverk i Edeforsen. Andra upp-
drag från Sydkraft var Sollefteå kraftverk 1960, trädgårdsplan till Sydkrafts kontor 
i Malmö 1962, kraftverket i Knäred 1964, Karlshamn 1964, vegetationsplanering 
till kraftvärmeverk i Lund 1967, kraftverk i Landafors 1969. Ett annat uppdrag 
var att hålla i ansökan om anläggandet av flygplatsen i Sturup 1968.28  

En tanke med utformningen var att förse bebyggelsen med ”fasadplåt i en 
färg som gör att byggnaden går i ton med himlen och knappast syns”.29 Per Fri-
berg ville förse miljön med stora planteringar för att avskilja verket från kusten 
och för att ansluta till omgivningen. Fribergs uppfattning är att hans uppdrag var 
att anpassa teknik till naturen, att se till att förändringen av landskapet blev så bra 
som möjligt. Ingenjörernas tekniska uppgifter dominerade och den påverkan som 
kunde göras var i form av plantering. Arkitektur och anpassning sågs mest som 
en fördyrning av projektet. Fribergs tanke var att plantera skog för att därigenom 
mildra verkan av ställverket. Han ställde även upp som företagets konsult i Vat-
tendomstolen. Platsen valdes senast möjligt och man redovisade inte det offent-
ligt förrän sent, känslan var nästan att det var hemligstämplat.30  

I skisserna till ansökan redovisas en jordvall som omfattar anläggningen i 
form av en båge. Tanken med den var att hitta ett sätt att ta hand om förväntade 
schaktmassor. En ekskog planterades tidigt under 1970-talet för att balansera de 
stora plåtklädda volymerna med det omgivande landskapet. Friberg menar att det 
omgivande landskapet inte var ett naturlandskap utan ett kulturlandskap, han såg 
det såg det som naturligt att människan påverkade landskapet och att det var vik-
tigt att skilja det som var natur från det påverkade, att redovisa vad som är nytt.  

Friberg arbetade med den yttre miljön, plantering, vägdragning samt plane-
ring av parkering. Men han ritade även Expobyggnaden/infobyggnaden.  

Arkitekterna Karl Gustav Svensson och Urban Gille på VBB i Stockholm 
ritade övrig bebyggelse. Svensson beskrivs som huvudarkitekt och var den som 
utformade exteriören, han utformade även Karlshamn och Oskarshamnsverken. 
Urban Gille var även ingenjör. VBB hade även ett parallellt uppdrag i att projek-
tera Oskarshamnsverket. Vilket spelrum hade arkitekterna och hur mycket styrdes 
utformningen av de tekniska specifikationerna? Hur uppfattade de sina möjlighe-
ter? Eftersom de ansvariga arkitekterna avlidit finns ingen möjlighet att undersö-
ka detta.  

På VBB:s Malmökontor arbetade ett tjugotal personer med projekteringen 
av Barsebäck och Oskarshamn. Byggnadskonstruktören Stig Tolestam ledde ar-
betsgruppen som ledde projekteringen av BB och OKG. Stockholmsgruppen 
arbetade med reaktorbyggnaden och turbinbyggnaden medan Malmögruppen 
arbetade med övrig bebyggelse: kontor, el- servicebyggnader, verkstad, avfall och 
rening. VBB hade tidigare uppdrag inom vattenkraft- och värmekraftindustrin. 

 
28 Arkitektur 1992:4, sid 42f. 
29 Arbetet 1971-02-10 
30 Per Friberg telefon 20060620  



 

Mer direkt samband med Barsebäck hade uppdrag för anläggningarna i Studsvik 
och Ranstad och samt Karlshamnsverket. En skillnad mot andra kraftverk var att 
allt gjordes noggrannare, säkerhetsaspekterna präglade, allt skulle vara dubblerat, 
alla elkulvertar, alla system. Många ändringar och kompletteringar gjordes. För 
kylvattensystemet togs särskilda specialister in. Danskar deltog i projektet, exem-
pelvis lånades en dansk in från Elsam som projektsekretare, men även andra 
danska ingenjörer togs in. Sydkrafts byggledning hade en central roll som upp-
dragsgivare, där var Elias Näslund en förgrundsgestalt. Synpunkter från ASEA-
Atom kom via Sydkraft till VBB. Det förekom ingen direkt kontakt mellan VBB 
och ASEA. Sydkraft höll i layouten och strålningsberäkningar. Tolestam på VBB 
höll i utformningen av mellanlagret för aktivt avfall på Barsebäck. Japaner visade 
intresse för byggnaden och ville köpa ritningarna.31    
   
 

 
          Uppförandet av reaktorbyggnaden (foto Barsebäcks kraft) 

 

Byggskedet 

Göran Ekberg dåvarande vice VD och några styrelseledamöter åkte till USA på 
studiebesök för att bestämma vilken reaktor som skulle beställas, tänkbara var 
Westinghouse, ASEA-Atom eller Siemens.32 ASEA fick ordern på reaktorn, 
Skånska cementgjuteriet fick bygga, Uddcomb levererade reaktorkärlet och Stal-
Laval turbinen och generatorn (med licens från Brown-Boveri).33 Sydkraft beräk-
nade sin egen arbetsinsats, bortsett från entreprenörer, arbetsledning och kollek-
tivanställda till det första aggregatet B1, till 302 manår. Genom att det senare ag-
gregatet uppfördes med det första som förebild åtgick endast 151 manår för B2.34 
                                              
31 Stig Tolestam telefon 2006 
32 Bergquist, Sven: De heta åren. sid 81 
33 Bergquist, Sven: De heta åren. sid 83 
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Ett stort antal byggnads-, anläggnings- och montagearbetare var inblandade i 
bygget, förutom huvudentreprenören deltog även ett 30-tal underleverantörer. 
Sammanlagt var cirka 1100 man i arbete under byggskedet.35 Man använde mon-
teringsfärdiga byggnader under bygget både som kontor och som tillfälliga bostä-
der. Personal inlogerades i tillfälliga förläggningar och på andra orter. Byggkost-
naden för den första etappen beräknades till 660 miljoner kronor.  

De första arbeten som gjordes var byggandet av en väg, en vattenverks-
byggnad, avloppsreningsverk, vatten- och avloppsledningar och schaktning av 
kylvattenkanal. Arbetena utfördes av AB Armerad betong mellan maj 1970 och 
januari 1971.36  
”Flera hundra meter land har utvunnits ur havet genom att man använt 
överskottsmassor från schaktningar till utfyllnad av kraftverkstomten. Den ligger 
nu tre meter över havet.”37

I januari 1971 startade den andra etappen med uppförandet av den första 
reaktorbyggnaden. Man började med att schakta för reaktor- och turbinhall. 
Grundläggningen av reaktorn skulle ligga ungefär tio meter under havsytan. Man 
anlade även provisoriska vägar och uppförde förråd till bygget i stålstomme klädd 
med korrugerad plåt. Baracker uppfördes överallt på området man ställde till och 
med baracker på taken på de färdiga byggnaderna och inne i turbinhallen, några 
som var med på den tiden beskriver att det såg ut som en ”spansk semesterby”. 
Även förläggningspaviljonger uppfördes. Dessa används nu av konsulter under 
revision. I april 1973 började man montera processutrustningen.38 Bygget presen-
terades i facktidskriften Väg- och vattenbyggaren 1974 samt i tidskriften Bygg-
nadsindustrin samma år. Strålskyddet beskrevs som dimensionerat efter svensk 
byggnorm. Några av de särskilda åtgärder som beskrivs som påkallade av strål-
skyddsskäl är att reaktor- och turbinbyggnader byggdes utan fönster. De kontrol-
lerade utrymmena, där det fanns risk för radioaktivt läckage, försågs med en sär-
skild ventilation för att luften skulle sugas från lågaktiva utrymmen till de med 
högre aktivitetsnivå. Från de högst aktiva utrymmena passerade ventilationsluften 
genom filter där eventuell radioaktivitet frånskiljdes. Man installerade även ett 
system för att ta hand om golvdränage och skicka det till en byggnad för aktivt 
avfall.  

I elbyggnaden försågs fönstren med stålluckor med hänsyn till risker i krig, 
även dimensioneringen av betonginneslutningen beräknades med hänsyn till en 
eventuella krigssituation39. Måleriarbetena utfördes med speciella krav på täthet 
och jämnhet för att rengöring skulle underlättas. Erfarenheter från Studsvik an-
vändes för att kunna använda strålningsresistent material.  

 
35 Skånska dagbladet 19740130 
36 Näslund E, Lindström H, Hermansen O: Barsebäcksverket I: Väg- och vattenbyggaren 1972:1 
37 SDS 19710710 
38 Elias Näslund och Hans Lindström: Väg- och vattenbyggaren 4 1974. 
39 Exakt vad som avses har inte utretts här men det förekom vid byggen av många vattenkraftverk att man 
försökte göra dessa säkra mot flygbombning. I faller Barsebäck finns inget uttalat som handlar om bomb-
skydd, däremot finns kustförsvarsanläggningar på området.  
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Enligt Sydkraft byggdes Barsebäck på ovanligt kort tid och startade utan 
nämnvärda tekniska problem.40 Reaktorerna får nog kallas huvudnumren i bygg-
nationen men det gick åt enorma mängder betong. Bara till etapp 1 krävdes 
83000 m3 betong till 440 000 m3 byggnadsvolym. Reaktorinneslutningen göts till 
1 meters tjocklek i förspänd betong och försågs med en 6 mm tätplåt i rostfritt. 
Reaktorinneslutningen är 22 meter i diameter och 32 meter hög. Byggandet av 
Barsebäck innebar enormt stora volymer men även extremt höga krav på exakt-
het vid gjutning och konstruktion. I några fall krävdes millimeterprecision.41 
Många av konstruktionerna gjordes som glidgjutningar. Även de två höga ventila-
tionsskorstenarna är byggda i betong. En del mindre byggnader har stomme av 
prefabricerade betongelement.42  

Teknikhistoriskt är Barsebäck en anläggning med stora likheter med före-
gångaren Oskarhamns kärnkraftverk. Planerna på Oskarhamn fanns redan innan 
kärnkraftens kommersiella potential i Sverige egentligen var klarlagd, redan 1959 
lämnades koncessionsansökan om kärnkraftsdrift in.43 Endast några år tidigare, 
1956, hade driften av världens första kommersiella kärnkraftverk startats i engels-
ka Calderhall. Även byggnadstekniken förefaller ha utförts med utgångspunkt i de 
erfarenheter som gjordes vid byggnation av Oskarshamn44. Där göts reaktorinne-
slutningen med betong i glidform, en metod som patenterades och senare använ-
des i flera andra anläggningar.45 Man utformade väggarna med en spalt för tät-
plåt. En cementfabrik byggdes upp på området för att producera all betong som 
behövdes till glidformsgjutningen.46

NVS byggde rörsystemen i rostfritt stål. Tor Rugsveed berättar att hans för-
sta arbetsuppgift blev att blåsa rent rörsystemen på damm och spån. Vid kraft-
verket kunde inte utländska medborgare få fast anställning men de kunde anstäl-
las som entreprenörer vid bygget. Tor arbetade först som stationstekniker. Tillfäl-
liga bostadsbaracker fanns för anläggningsarbetarna men inte för kraftverksan-
ställda. Vid samma tid anställdes 30 personer som fick åka runt och titta på andra 
kärnkraftverk i Sverige för att lära sig.47 Per Erik Gustavsson fotograf, anlitades 
för att fotografera Barsebäck under byggtiden. 

 

Organisation 

Rekrytering av personal till det nya verket var en viktig uppgift, man bedrev ut-
bildning av ny personal i kurslokaler i Malmö. Man gjorde studiebesök på andra 
kraftverk, även i USA. En simulator skaffades gemensam för branschen. Den 
placerades i Studsviks reaktorskola som startades runt 1969/70. Bemanningen till 

 
40 Garstedt, Inge: Sydkraft 1984-09-26 sid 1. 
41 Johansson, Sture: Byggnadsindustrin nr 21 1974.  
42 Sydkraft byggfaktagruppen 19771123 
43 Gimstedt, Olle: Oskarshamnsverket 1 I: Daedalus 1991. sid 240. 
44 Gimstedt, Olle: Oskarshamnsverket 1 I: Daedalus 1991. sid 263 Första aggregatet på Oskarshamn starta-
des i augusti 1971. 
45 Gimstedt, Olle: Oskarshamnsverket 1 I: Daedalus 1991. sid 263 
46 Carl Gösta Skygge 20060428 
47 Tor Rugsveed 20060410. 
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B1 tränade i simulatorn, byggd identisk med Oskarshamn 2 och B1. Företaget 
Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, KSU AB48, ägs av kraftverken för att byg-
ga och driva simulatorer. Driftsorganisationen på Barsebäck inspirerades också av 
andra kraftverk som Karlshamnsverket och Öresundsverket. Man kompletterade 
bemanningen med personal med kunskap om reaktorfysik, kemi och strålskydd. 
Man räknade med en driftspersonal på ungefär fem personer på nattskiftet och 
90-tal anställda totalt.49 När Barsebäck 1 väl skulle startas var man cirka 440 per-
soner. Dels ökade kraven från myndigheterna, dels var driften mer komplicerad 
än man trott. Det fanns tidigare mycket knappa erfarenheter av kärnkraft i Sveri-
ge. En bidragande orsak till personalökningen från den planerade var att en del 
funktioner flyttades ut från Sydkrafts kontor i Malmö. 

Strålskyddet bedömdes som viktigt och enligt lag skulle innehavaren av ett 
kärnkraftverk ha en beredskapsorganisation för strålskydd. I Barsebäck planerade 
dåvarande Sydsvenska värmekraft AB att utnyttja halvstatliga AB Atomenergis 
beredskap i Studsvik. Denna omfattade då jourhavande strålskyddsfysiker som 
hade en bilburen utryckningspatrull till sitt förfogande, och som kunde transpor-
teras med sitt fordon med hjälp av helikopter som försvaret ställde till förfogan-
de.50  
 

 
48 Hemsida 20060830: http://www.ksu.se/foretaget.html  
49 Åke Hansson projektledare för uppbyggnaden av driftsorganisationen senare verkets förste chef. 
50 Barsebäcks arkiv 

http://www.ksu.se/foretaget.html
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Del II. Barsebäcksverket  
- en arbetsplats som andra?51

 

 
                                     Christina Wilhelmsson. Foto JL 

 

1. Intervjuundersökning 
  
Det här projektet består delvis av en etnologisk kulturhistorisk undersökning. 
Den etnologiska metoden baseras på en intervjuundersökning med anställda på 
Barsebäcksverket. Syftet med intervjuundersökningen är att ta del av de erfaren-
heter och minnen som de anställda har av sitt arbete på Barsebäcksverket. Fråge-
ställningar för dokumentationen är att betrakta verket som en modern arbetsplats 
med speciella förutsättningar och dokumentera de erfarenheter som de anställda 
fått av att arbeta i denna miljö. Genom att utgå ifrån teman som Barsebäck som 
arbetsplats, säkerhetsaspekter, kärnkraftsdebatten, nedläggningen av Barsebäcks-
verket, vad verket representerar för de anställda som symbol och kulturarv önskar 
vi finna kontexten och det unika med Barsebäcksverket.  
                                              
51 Författare: Helen Sannerstedt 
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Genom att göra djupintervjuer med de anställda får vi levande berättelser 
och minnen från deras perspektiv. Intervjuerna baseras på en frågelista, men frå-
gorna har till viss del varierat beroende på vilka arbetsuppgifter och intressen 
vederbörande person har.52

Med anledningen av stängningen av Barsebäck står personalen inför en om-
ställningsperiod. Därför har vi valt att prioritera en renodlad arbetsplatsdokumen-
tation då kontexten ännu finns kvar. Antalet anställda har börjat tunnats ut och i 
juni 2006 arbetade 215 anställda mot tidigare 345 anställda när verket var i drift.53 
I januari 2007, när allt bränsle har lämnat Barsebäck och fas 3 av nedläggningen 
påbörjats, kommer slutligen 38 personer att vara anställda av Barsebäck Kraft 
AB.54  

Sammanlagt ingår 16 personer som arbetar eller har arbetat på Barsebäcks-
verket i intervjuundersökningen.55 Den nuvarande organisationsplanen samt per-
sonal på personalavdelningen har hjälpt till att ge en bild av personalsammansätt-
ning samt de yrkeskategorier som arbetar och har arbetat på Barsebäcksverket. 
Att göra ett urval som är baserat på en faktisk bild av Barsebäcksverket har inte 
varit helt utan svårigheter då det genomgått ett flertal omorganisationer som har 
påverkat personalsammansättningen vid de olika avdelningarna. Urvalet av per-
sonerna som ingår i intervjuundersökningen grundar sig därför dels på den nuva-
rande organisationen och dels hur organisationen fungerade tiden före stängning-
en av Barsebäck 1 1999. Ganska snart efter att studien påbörjades framkom det 
att en majoritet av personalen hade varit anställda länge på verket, varför en stor 
del av de intervjuade tillhör denna grupp. 56 En annan stor grupp som ingår är de 
anställda som har gått via driften vidare till andra avdelningar. För att få en så 
nyanserad bild av arbetsplatsen som möjligt är de övriga intervjuerna bl a gjorda 
med anställda utan teknisk bakgrund, med kortare anställning samt några kvin-
nor.57 I studien ingår dessutom en f  d anställd som besvarat frågelistan via mail 
och telefonsamtal samt en väktare som är anställd av Svensk bevakningstjänst AB 
eftersom den yttre säkerheten alltid varit signifikant för verksamheten på Barse-
bäck. 

Informationsavdelningen har underlättat intervjuundersökningen genom att 
informera personalen om projektet på deras intranät, i personaltidning i strömmen 
samt lokaltidningen Nyheter från Barsebäck, som ges ut till cirka 20 000 hushåll i 
omgivningen. Intresset till att medverka i intervjuundersökningen har varit stor 
bland de anställda. Inledningsvis bidrog Ann-Christine Buch på informationsav-
delningen med etableringen av de anställda som ingår i intervjuundersökningen. 
Därefter har kontakter tagits på egen hand, framför allt via dem som ingår i stu-
dien. Till en början var det svårt att få kontakt med personal som inte arbetade i 

 
52 Bilaga 1: Frågelista 
53 Bilaga 2: Organisationen i fas 2 
54 www.barsebackkraft.se
55 Bilaga 3: Informantförteckning 
56 Anställning under 16 år = 5 personer (7, 10, 12, 15, 16 år). Anställning mellan 20 – 30 år = 6 personer 
(20, 23, 25 samt tre personer 29 år). Anställning över 30 år = 5 personer, (33år samt 4 personer 31 år). 
57 Av de anställda på Barsebäcksverket har cirka 85 % varit män och cirka 15 % kvinnor.  I intervjuunder-
sökningen ingår tre kvinnor vilket ungefär motsvarar andelen kvinnor i procent.  

http://www.barsebackkraft.se/


 

chefsställning eller exempelvis hade varit där en kortare tid. Detta kan kanske få 
sin förklaring i att pressen utifrån alltid varit så stor att företagskulturen sedan 
länge bygger på att all kontakt med media och journalister har hänvisats till che-
ferna.  

De första två månaderna hade jag Barsebäcksverket som arbetsplats, vilket 
gav en ökad inlevelse för platsen. För mig personligen blev mötet med Barsebäck 
en annorlunda erfarenhet mot andra arbetsplatser jag tidigare besökt. Säkerhets-
bestämmelserna innebär att varje besökare till kärnkraftsverket noggrant kontrol-
leras. Vi som arbetade inom projektet fick entreprenörskort, vilket innebär att vi 
kunde vistas på verket under en längre tid utan uppsikt av ansvarig person eller 
säkerhetsvakt. För att få entreprenörskortet krävdes ett drogtest, medgivande till 
registerkontroll samt att arbetsgivaren lämnade intyg på vår tillförlitlighet. Dess-
utom krävdes en godkänd strålskyddskurs.  

Kapitlen nedan är framför allt baserade på intervjumaterialet samt till viss 
del faktainformation. Sammanställningen speglar personalens bild av arbetslivet 
på Barsebäck. Avsikten har varit att förmedla barsebäckarnas röster. Den kursiva 
texten är citat från intervjuerna som är en direkt avskrivning från talspråket.   

 

 
                                    Robert Wahlström och Ann-Christine Buch. Foto JL 
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              Leif  Öst. Foto JL 

 

2. Barsebäck - som arbetsplats 
 
Det är ju en elfabrik det här och det är så vi har benämnt detta många gånger. 58

 
För att kunna driva en arbetsplats som Barsebäck krävs det många yrkeskompe-
tenser. Den nuvarande organisationen omfattar skilda avdelningar som rivnings-
organisationen, drift, underhåll, kemi, ekonomi, information, personal, säkerhets- 
och reaktorskydd, personalomställning, kommunikation, utbildning, strålskydd, 
distansarbete samt administration.59

Barsebäcksverket har haft över 100-110 skiftgående anställda vilket innebär 
att det enskilt varit en stor grupp. När båda reaktorerna var igång hade driften sju 
skiftlag med minst sju personer/de två blocken. Ett skiftlag bestod av en skift-
chef, en kontrollrumsingenjör som har hand om reaktorn, två kontrollrumstekni-
ker som tar hand om turbinen och två stationstekniker som tog hand om anlägg-
ningen i övrigt. Stationsteknikerna sköter om de yttre anläggningarna och inne i 
anläggningen. De är kontrollrummets förlängda arm och gör ronder och utför de 
ingrepp som behövs i anläggningen. Skiften arbetar sex veckor och är ledig den 
sjunde. På en sjuveckorsperiod arbetar personalen sju nätter, nätterna är från 
klockan 23.00 – 07.00. Förmiddagsskiftet börjar klockan 07.00 – 15.00 och ef-
termiddagskiftet varar mellan 15.00 – 23.00 och 23.00 – 07.00.  

 

                                              
58 Leif Öst 
59Bilaga 4: Ägarförhållande 
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Ja det är lite speciellt här för det blir som en liten familj. I synnerhet vi på driften… vi har sut-
tit här i 30 år och pratat med varandra, man tycker att man skulle pratat färdigt… Det är 
inget tråkigt att komma till jobbet, det är rätt skönt.60

 
Personalen på underhållsavdelningen har troligtvis varit lika många som på drif-
ten. Underhållet består av olika kompetenser, allt från smörjare, verkstadsarbeta-
re, svarvare, mekaniska reparatörer, elreparatörer till ingenjörer. Inom underhåll 
fanns vid drift olika avdelningar, exempelvis reaktorservice som bestod av el-
kompetens, instrumentkompetens, mekaniskkompetens samt övrig service. Inom 
underhåll fanns även en turbinavdelning samt en hjälpsystemavdelning.  

På Teknikavdelning är majoriteten ingenjörer. På Barsebäcksverket har ock-
så funnits konstruktörer, projektledare, tekniska handläggare, beräkningsingenjö-
rer samt fysiker. Den största gruppen ingenjörer på Barsebäcksverket har en fyra-
årig teknisk gymnasieutbildning. De senaste åren innan stängningen rekryterade 
de nästan enbart högskoleingenjörer till driften. Dels därför att myndighetskraven 
mer och mer formaliserats och dels då företaget själva definierade ett krav om 
högskolekompetens för att nyanställda skulle kunna göra en karriärmöjlighet 
inom driften.   

När Barsebäcksverket var i drift fanns det 345 anställda. Den övervägande 
delen har varit teknisk personal och män, ca 85 % män. Kvinnorna, ca 15 %, hit-
tar man framför allt i de administrativa jobben som ekonomi-, personal-, infor-
mation samt assistenter. Besöksverksamheten var tidigare mycket stor och där 
arbetade övervägande kvinnor. Omkring 1989 anställdes de två första kvinnliga 
stationsteknikerna, de har sedan gått vidare till andra jobb inom verket.  

 
 

Barsebäcksandan 

 
Barsebäck är en arbetsplats med en mycket låg personalomsättning. Den har legat 
på 1-2 % beroende på hur arbetsmarknaden sett ut i övrigt. Medellängden för 
anställningstiden ligger på mellan 17-20 år. I ett av skiftlagen har exempelvis näs-
tan alla jobbat i 30 år. Med ”nyanställd” menar man inom verket lite skämtsamt, 
men med ett visst allvar bakom, de som ännu inte arbetat 10 år. Först därefter så 
tillhör de inte längre gruppen nyanställda. Dessutom är det en hel del anställda 
som slutat för att åter komma tillbaka till verket igen efter några år.61

Att personalomsättningen har varit så låg anser personalen beror på att Bar-
sebäck har varit och är en bra arbetsplats, med hög trivselfaktor och en stark ge-
menskap mellan arbetskamrater. I och med att den låga omsättning har de också 
haft möjlighet att lära känna varandra bra. De anställda tror att det lätt blir så att 
man identifierar sig med företaget, speciellt om man arbetat där en längre tid. 

 
60 Rolf Nordén 
61 Eva Telg 
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Men även de som endast har varit anställda under en kortare tid upplever att Bar-
sebäck format deras fortsatta arbetsliv.  

 
Kunskap var viktig. Det har jag inte upplevt på samma sätt någon annanstans och det präglar 
mig fortfarande i allt jag gör. 62  
 
Arbetsplatsen genomsyras av ”Barsebäcksandan” men vad denna anda egentligen 
består av är däremot inte lika lätt att beskriva. För personalen har den inneburit 
en styrka och en positiv kraft. Arbetet har gett dem yrkesstolthet. Många av de 
anställda sökte sig till Barsebäck just därför att de tyckte att kärnkraftsindustrin 
verkade mycket intressant och att det var ett viktigt jobb då Sverige behövde 
energi. Lönerna på Barsebäck har också varit bra om man jämför med annan 
kraftindustri.  
 
Det finns många som säger att här är en speciell Barsebäcksanda. Jag vill också påstå att det 
finns en speciell Barsebäcksanda, men jag kan inte definiera den direkt. Jag kan inte beskriva 
vad det innebär, den här andan men på något vis, det är någon mentalitet i organisationen som 
alltså sitter i väggarna. Och man känner att det är en styrka i det. Och där är en vilja och där 
är en motor som driver på det här hela tiden, så att vi hela tiden jobbar framåt. 63  
 
Man måste förstå att för oss unga och välutbildade ingenjörer fanns det en enorm stolthet att vi i 
lilla Sverige hade arbetat oss upp till att bli en av de ledande nationerna inom kärntekniken. 
Sverige var ju egentligen det enda landet i världen utanför stormakterna som själv hade utveck-
lat och byggt kärnkraftverk. Det betydde 1000-tals högt kvalificerade jobb och internationell 
respekt. Vi kände att vi skapade ett verkligt värde för företaget, för konsumenterna och för 
landet.64

 
De anställda har haft goda möjligheter till att utvecklas internt inom företaget 
vilket man uppger som en av de viktigaste orsakerna till att de stannat kvar så 
länge på verket. Många har kunnat avancera snabbt inom företaget. Barsebäcks 
VD Leif  Öst är ett bra exempel detta. Han började när anläggningen startade och 
har avancerat internt, från stationstekniker hela vägen upp till VD. Driften har 
varit en plantskola för en stor del av personalen och idag finns driftsfolk inom 
alla avdelningar. Det har medverkat till att många av de anställda har en gedigen 
kunskap om anläggningen och produktionen. Barsebäck är det minsta kärnkrafts-
verket i Sverige. Byggnadsmässigt ligger allt i ett block, vilket medfört till en när-
het mellan personalen och att beslutsgångarna har varit korta. Arbetsplatsen har 
upplevts som fri där det är högt i tak.  
 
Vi är, vi är ja och sen har vi vart en rätt tight organisation, alltså vi har inte varit så jätte-
mycket folk över utan vi har alltid hjälpt varandra, man har jobbat över gränserna. Nu har vi 

 
62 Jan Olof Andersson Hederoth 
63 Pär Adolfsson 
64 Jan Olof Andersson Hederoth 
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ju fördelen här att vi sitter väldigt centralt. Vi har blocken här, vi har två identiska block. Vi 
ligger i samma byggnader som har gjort att man kan gå in och hjälpa varandra och jobba över 
gränserna på ett annat sätt va. Det är lite annorlunda på Ringhals.65

 
Jag tycker att man ska komma ihåg att det var en bra arbetsplats det här. Folk trivdes här, 
tyckte att det var kul… Det var ett bra klimat här, det var högt i tak… och det var enkelt. 
Det var korta beslutsvägar. Det var inte så svårt. Det fanns inte det här att, jag är chef  du är 
medarbetare, utan vi pratade med varandra helt enkelt.66

 
Barsebäcksverket har varit generöst med att vidareutveckla personalen. En av 
grundvalarna för att verksamheten skulle kunna skötas på bästa sätt byggde också 
på hög kompetens. Innan verket lades ned fanns det goda möjligheter att vidare-
utvecklas genom intern- och externutbildningar för personalen på de olika avdel-
ningarna. Jämfört med övriga kostnader har personalkostnaden varit låg på Bar-
sebäck i förhållande till vad det exempelvis kostar att köpa bränsle eller att stå 
stilla med produktionen en dag.  

Inom driften fick alla en internutbildning när de började, denna utökades 
under årens lopp. Det tog en stationstekniker upp emot ett år innan de genom-
fört alla kurser, hade lärt sig anläggningen och kunde börja arbeta på egen hand. 
Sen tog det nästan upp emot ett år igen på nästa utbildningsstadium när de läste 
vidare till kontrollrumstekniker. Då de fick en 6-8 veckors simulatorträning på 
KSU, Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, Studsvik, Nyköping.67 Teorin var 
förlagd till Barsebäcksverket.   

Det finns också de inom verket som valt att arbeta på samma avdelning hela 
tiden eftersom de trivts så bra med sina arbetspuppgifter och kollegor. Driften 
hade bl a årligen obligatoriska och övervakande utbildningar, vilket har upplevts 
som mycket positivt. De har haft skiftlagsutbildning två gånger om året. Denna 
utbildning började med en veckas utbildning på verket och en veckas simulator-
träning på KSU dit hela skiftlaget åkte tillsammans för att träna på olika stör-
ningsfall. De tränade också mycket på kommunikation eftersom det var en viktig 
del av deras arbete. Sista träningen för driften på KSU genomfördes våren 2005.  
 

 
65 Christina Wilhelmsson 
66 Conny Nilsson 
67 KSU, Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, är de svenska kärnkraftverkens centrum för utbildning och 
simulatorträning. En betydande del av driftpersonalens kompetens byggs upp och underhålls genom 
KSUs utbildningsverksamhet. KSU analyserar drifterfarenheter från världens alla kärnkraftverk och in-
formerar de svenska kärnkraftverken. www.ksu.se

http://www.ksu.se/
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Omorganisationer 

 
Omorganisationerna har genomförts på verket några gånger för att anpassa verk-
samheten till utvecklingen. De har medfört till positiva förändringar för många av 
de anställda då de fått möjlighet att avancera inom företaget. Omorganisationen 
från 1994 och några år framåt då personalen fördes över till BKAB, Barsebäck 
Kraft AB, mot tidigare Sydkraft, var en betydande förändring. Det kallades för 
”det stora draget”, och innebar ett köp och sälj koncept, där produktionen var 
beställare och köpte tjänster från de olika avdelningarna. Syftet var att dela upp 
verket i två block där de skulle tävla mot varandra på ett positivt sätt för att spor-
ra varandra. Många upplevde att det blev tvärtom, att man byggde murar mellan 
blocken och att det polariserade personalen. Idag har de fortfarande beställare 
och utförande avdelningar men inga internfakturor. 
 
Ja det påverkar ju rätt mycket eller har gjort… för det är ju hela tiden… nya avdelningsnamn 
som man ska komma ihåg. Man får skriva om instruktioner för där hänvisar vi till olika 
avdelningar, då får vi genast börja skriva om. Det blir mycket merarbete med omorganisatio-
nerna… Men jag ska inte säga att det bara är nackdelar heller, det har väl varit något plus 
också.68

 
Ett annat stort paradigmskifte var när personalen överfördes till Vattenfallkon-
cernen 2000. Sammanslagningen med Ringhals innebär att ungefär en tredjedel 
av personalen blev anställda av Barsebäck Kraft AB och att två tredjedelar har 
Ringhals som formell arbetsgivare men fortfarande är stationerade på Barsebäck. 
Själva omorganisationen skedde först 2002, med det s k ”broprojektet” där man 
avdelningsvis försökte få de två verken att mötas. Flera anställda har svårt att 
identifiera sig med Ringhals och Vattenfall, den tidigare konkurrenten. De identi-
fierar sig fortfarande som barsebäckare och är ”sydkraftare” i hjärtat. 2003 gick 
Barsebäck och Ringhals samman fullt ut och det bildades nya avdelningar. För 
exempelvis underhållsavdelningen innebar det att det blev en renodlad mekanisk 
avdelning, el-avdelning, instrumentavdelning och gemensam avdelning. Persona-
len märkte inte av skillnaden så drastiskt eftersom de hade samma arbetsuppgif-
ter, däremot fick de nya kollegor. 
 

 
68 Rolf Nordén 



 

 52



 

 

 
                               Helkroppsmätare. Foto HB 

 

3. Säkerhet och kvalitet 
 
Vad är det som skiljer Barsebäck från andra arbetsplatser? Vad är unikt med Bar-
sebäck? Säkerhet och kvalitet anses vara utmärkande för Barsebäck, enligt de an-
ställda. Barsebäck har som ett kärnkraftverk höga säkerhetskrav på sig från myn-
digheter som SKI och SSI.69 Jämfört med andra industrier arbetar en stor andel 
av personalen med att säkerställa dessa krav. Verksamhetens natur formar ruti-
nerna på arbetsplatsen, vilka skiljer sig mot konventionell kraftindustri som till 
viss del också är reglerade men inte alls på samma sätt som inom kärnkraftsbran-
schen. Om något exempelvis går sönder på Barsebäck så ställs driften genast av 
och de går miste om produktionen. En konventionell kraftindustri fortsätter där-
emot med driften tills felet kan åtgärdas.  

Förutom den inre säkerheten på verksamheten så är Barsebäck ett skydds-
område. Vilket medför att området bevakas av väktare från ett bevakningsföretag 
som ansvarar för att obehöriga inte kan ta sig in på området. Det innebär speciel-
la inpasseringsrutiner för anställda, entreprenörer och besökare. Eftersom det är 
                                              
69 Statens kärnkraftsinspektion, SKI, övervakar all kärnteknisk verksamhet i Sverige, www.ski.se. 
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Statens strålskyddsinstitut, SSI, sätter bl a gränser för stråldoser för dem som arbetar med strålning, utfär-
dar föreskrifter och kontrollerar att de efterlevs. www.ssi.se

http://www.ski.se/
http://www.ssi.se/
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ett skyddsområde ger det väktarna andra befogenheter, som att omhänderta och 
gripa inkräktare. De har också ett större lagligt stöd samt ett högre skydd om de 
blir omkullslagna osv. Bevakningen agerar dock med att tillkalla polis om något 
inträffar.70  
 
Likaså det här till exempel att vi har vakter och det har man ju inte heller på så många ar-
betsplatser. Och det är inhägnat och det är personkontroll… vi har våra kort för att passera 
dörrar… Men för oss som har varit här dagligen i 30 år snart blir det så naturligt så man 
tänker inte på att det egentligen är en rätt stor avvikelse från en, om vi nu säger normal arbets-
plats.71

 
För de anställda personifierar kärnkraften en säker energikälla. De har aldrig upp-
levt att det skulle vara osäkert att arbeta på Barsebäck bara för att det är ett kärn-
kraftsverk. De känner till verksamheten och vet hur kontrollerat allt är, att rutiner 
och instruktioner noggrant följs. Många anser att ett säkert kärnkraftverk framför 
allt är kopplat till organisationen och sättet arbetet utförs på. De tycker att Sverige 
har bra och säkra anläggningar som producerar el med bra kvalité och hög säker-
het. De svenska kärnkraftverken har hela tiden utvecklats, vilket innebär att de 
idag är bättre än när de byggdes. Sverige har också varit först när det gäller vissa 
frågor som exempelvis införandet av filteranläggningarna. Det som skiljer Barse-
bäck från de andra svenska kärnkraftverken är att Barsebäck alltid stått i en poli-
tiskt och medialt fokus. Barsebäck är också mindre än de övriga kärnkraftsverken 
i Sverige vilket innebär att beslutsvägarna varit kortare.   

Personalen uppskattar den fina arbetsmiljön på Barsebäck. Myndigheternas 
krav om hög säkerhet på verksamheten har medfört att arbetsplatsen är säker och 
risken för att bli utsatt för en intern arbetsskada är mycket liten. Den största ris-
ken de har är fallolyckor. Kontrollerat område är rent och golven nymålade, för 
att radioaktiviteter inte ska kunna binda sig. I drift var reaktorhallen en bullrig 
miljö men där vistades inte personalen kontinuerligt utan gjorde endast ronder.  
 
Jag kommer ihåg… när jag kom in här först när man var inne på kontrollerat [område], det 
var så stort, det var ju långa korridorer… upplyst och…att det var rent här. Fastän man höll 
på i verkstäder och sånt så var det rent ändå.72

 
De intervjuade har tillfrågats om de någonsin tyckt att Barsebäck är en isolerad 
miljö att arbeta i, med tanke på den höga yttre och inre säkerheten. Många är 
medvetna om att verket ligger lite avsides och att de inte träffar andra människor 
på samma sätt som på vissa andra arbetsplatser. Däremot har Barsebäcksverket 
varit som ett mindre samhälle där det har arbetat uppemot 470 anställda där vissa 
perioder. Kvinnorna saknar i lite större utsträckning än männen möjligheten att 
kunna göra ärenden eller att äta lunch på stan.  

 
70 Arne Hansson 
71 Lars Tornsberg 
72 Krister Thelander 
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Barsebäcksverket har alltid jobbat mycket seriöst med rekryteringen. Före-
taget har stora krav både vad gäller hälsa och säkerhet. De sökande blir säker-
hetskontrollerade så att ingen är dömd eller misstänkt för allvarliga brott. Företa-
get jobbar också aktivt med alkohol- och drogpolicyn. Nyanställda testat noga 
och om det skulle finns den minsta tanke om drogmissbruk så blir de inte an-
ställda. Inom verket råder ett alkohol- och drogförbud och det görs drogtester 
slumpmässigt på de anställda. Tidigare skedde detta per automatik på all personal 
var tredje år. Personalens hälsa har hög prioritet. De som jobbar inne i anlägg-
ningen får radiologiska undersökningar var tredje år med läkarundersökning. 
Däremellan skriver de en hälsodeklaration varje år där de anger medicinering, 
sjukdomar o s v där läkaren gör en slags tjänstbarhetsbedömning. All övrig per-
sonal erbjuds hälsoundersökningar, för de över 50 år sker detta varje år.73

 
Här genomsyras allt av säkerhet. Fungerar inte den då ska det inte [verket] drivas heller och 
då har du inget jobb… Du måste ha ett större perspektiv än företaget.74

 
Det är en verksamhet som kräver hög kompetens och säkerhetstänkande av sin 
personal. Säkerheten blir snabbt ett naturligt inslag i deras vardag, i alla lägen 
måste de tänka på den. De har ett ansvar gentemot tredje person vilket medför 
att de aldrig kan eller får åsidosätta säkerheten. Tidvis kan de tycka att verksamhe-
ten känns betungande seriös eftersom den styrs av så mycket regler och instruk-
tioner. Kraven från SKI och SSI innebär att verksamheten inte alltid är så ratio-
nellt som personalen kanske hade önskat. Entreprenörer som kommer till Barse-
bäck för att utföra jobb kan ibland uppleva att det är en omständlig arbetsplats. 
På ett kärnkraftverk gäller speciella förordningar. För att göra åtgärder på Barse-
bäck krävs det en noggrann planering och ett antal människor involveras i detta. 
Först skrivs det ut en arbetsorder. Därefter ska man ta reda på om arbetet kräver 
extra tillstånd som exempelvis ett radiologiskt eller brandtekniskt tillstånd. Drif-
ten skriver ut själva arbetstillståndet. Detta tillstånd beskriver hur de måste skydda 
sig för att utföra jobbet, så att personen som utför det eller annan person eller 
utrustning inte kommer till skada. Driften gör också processavgränsningar inne 
på området, vilket innebär att de stänger av delar av systemet för att arbetet ska 
kunna utföras riskfritt. Dessutom sker dubbelkontroller där flera människor skri-
ver på ett dokument innan arbetsledaren kan utföra arbetet.  
 
Det här omständliga det är ju som sagt, det är ju en sak som kommer automatiskt för att vi 
har den här säkerheten som vi måste se till att leva upp till. Då blir det ett antal barriärer som 
måste passeras för att det ska vara så riskfritt som möjligt att utföra ett visst arbete. Så det, det 
är väl det som jag kan tänka är den stora skillnaden mot mer konventionella arbetsplatser. 75

 
 

 
73 Eva Telg 
74 Jan Pålsson 
75 Lars Tornsberg 
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Revisionen 

 
Ett kärnkraftsverk kräver ingående årliga åtgärder för att bevara sin höga säker-
het. Det är åtgärder som inte kan göras när anläggningen är i drift därför ställer 
man av för en revision under sommaren. Revisionerna varar mellan 4-6 veckor. 
Då verkställs planerade åtgärder som att byta bränsle och delar av systemet samt 
att förnya utrustningen. De åtgärder som utförs under en revision grundar sig på 
en femårsplan. Verket har en databas där åtskilliga tusen anläggningskomponen-
ter är inlagda. Varje år faller ett visst urval ut i databasen, s k FU, förebyggande 
underhåll. Det är åtgärder som görs i förebyggande syfte för att förhindra att 
komponenten ska kunna rasera. Exempelvis kan en leverantör rekommendera att 
det görs en serviceintervall på en ventil eller pump vart tredje år. Teknikavdel-
ningarna genomför samtidigt deras projekt med att bygga om och göra nyinstalla-
tioner.  Allt material i anläggningen har en spårbarhet och det utförs upprepade 
kontroller och provningar för att fastställa att det fungerar. De system som an-
vänds på ett kärnkraftverk måste vara väl beprövade, därför används inte ny tek-
nik på samma sätt på ett kärnkraftsverk som på andra företag. 76

 
Det ska vara välbeprövade system och komponenter. Det är inget man kan experimentera med 
utan säkerheten kommer framför allt. Och då kan det vara gamla grejor man sätter in egentli-
gen. Utan det är ju omfattande kontroller om vad det är för material och hur det fungerar… 
Det är ju något som jag kommer ihåg från när man gick i skolan… det var mycket modernare 
saker man höll på med där… och så kom man in här och det var ju rena museet, pulpeterna 
och sånt. Det såg ju inte ut som på en modern anläggning. Men detta är ju beprövat, man vet 
det funkar och det är det viktigaste…77

 
Revisionerna innebär en noggrann förberedelse på 5-6 månader och medför en 
omfattande arbetsinsats från drift, teknik-, strålskydds-, kemi- och underhållsav-
delningarna. Eftersom organisationen inte är uppbyggd för att ha de resurser och 
kompetenser som krävs vid en revision anställs de s k kärnkraftsrallarna. Under 
en revision kommer mellan 800 – 1000 entreprenörer in på verket. Det innebär 
att människor från andra företagskulturer får rätta sig efter de krav som finns på 
Barsebäck. Entreprenörerna får genomgå vissa formella utbildningar och Barse-
bäcksverket har också gjort en revisionshandbok78 för att underlätta deras arbe-
te.79  

En revision ställer stora krav på logistiken då det måste finnas ett flöde mel-
lan de arbeten som utförs. När ett jobb ska påbörjas måste exempelvis andra jobb 
vara avklarade först. Alla kylsystem kan inte slås av samtidigt utan vissa måste 
vara intakta när arbetet påbörjas på nästa kylsystem. Under revisionen pågår arbe-
tet dygnet runt. Driften hade tidigare ett stort ansvar då de administrerade ABH 

 
76 Pär Adolfsson 
77 Krister Thelander 
78 Revisionshandbok finns i arkivmaterialet. Den visar företagskulturen och hur Barsebäcksverket funge-
rar säkerhetsmässigt. Den är även översatt till engelska eftersom de har en hel del utländska entreprenörer. 
79 Sonje Johansson 



 

– arbetsbevishanteringen under revisionerna. På revisionerna har de haft cirka 
2500 arbetstillstånd, vilket innebär att de hanterat 14 000 –15 000 papper per re-
vision. Många anställda berättar hur imponerade de är av hur väl allt fungerar 
under en revision trots det stora antalet människor som är inblandade. 
 
När man går in och tittar i anläggningen så blir man nästan mörkrädd, grejer precis överallt. 
Hur fan ska vi få ihop det igen, tänker man, men det går! Det går!80

 
 

 

 
            Foto: Jenny Leyman.

                                              
80 Pär Adolfsson 
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Strålskyddet 

 
I och med att Barsebäck är en kärnkraftsanläggning så kräver SSI, Statens strålskyddsin-
stitut, att det finns en utökad skyddsorganisation som kan strålskydd. Strålskyddet inne-
fattar mätteknik, avsökningsteknik, skyddsmaterial samt miljö. Strålskyddsavdelningen 
arbetar med tanke på personalens bästa. Målsättningen är alltid att personalen ska få så 
liten dos som möjligt plus att ingen ska komma till skada på sin arbetsplats, att de ska gå 
hem lika rena som när de kom dit. All kontamination till kroppen räknas som onödig 
om man inte verkar för att minska den. De arbetar också för att smutsen inte sprids och 
att det inte händer onödiga olyckor. Den största risken på Barsebäck var fallrisken, där 
det skett flera tillbud. Strålskyddet har ibland setts som en bromskloss för den övriga 
verksamheten då de haft synpunkter på hur arbete utförs.81 

 
Jo, det har blivit konflikter, ja o ja… Jag har slängt ut folk härifrån bygget. Du är förmodligen 
inte lämplig att jobba här inne. Du sköter dig inte, Så har dom åkt utanför grindarna efter 
samtal med närmaste chef  och entreprenörens arbetsgivare. Det har hänt ett par gånger att jag 
har anmält folk och så har de åkt ut för att de inte har skött sig helt enkelt. För dåligt infly-
tande på sina arbetskamrater och har varit en säkerhetsrisk helt enkelt, så det har hänt. Det 
har nog hänt på alla kärnkraftsverk i Sverige.82

 

 
81 Conny Nilsson 
82 Conny Nilsson 



 

 

 
               Demonstration mot Sigyn (Foto Barsebäck kraft) 

 

4. Kärnkraftsdebatten 
 
Barsebäck har fått stå som symbol för hela kärnkraften i Sverige. Barsebäcksver-
ket har ständigt varit i hetluften, ifrågasatt av både media och kärnkraftsmotstån-
dare, utsatta för politiska svängningar och föremål för nedläggning under 20 års 
tid. Kärnkraftsdebatten kom igång på 1970-talet då energifrågan fick en tydlig 
etisk laddning.83 1973 släpptes bl a en radiopjäs om en fingerad reaktorolycka på 
Barsebäck som fick människor att komma i panik då de trodde att olyckan var 
verklig. I valkampanjen 1976 blev kärnkraften en het valfråga. Centern gick emot 
kärnkraften och Torbjörn Fälldin vann valet vilket ledde till en ny borgerlig tre-
partiregering. Trots tidigare löften gick Torbjörn Fälldin med på att starta nya 
kärnreaktorer. Detta skedde på vissa villkor som berörde avfallshantering, slut-
förvaring av avfall och upparbetningsavtal från Sydkraft. Den 28 mars 1979 have-
rerar en kärnreaktor i Three Miles Island, Harrisburg, USA. Olyckan förändrar 
hela den svenska energidebatten. Alla partier enas om att hålla folkomröstning 
om kärnkraften.  

Den 23 mars 1980 röstade svenska folket om kärnkraften med utgång från 
tre olika linjer. Ingen av de tre linjerna ville ha fler reaktorer utöver de sex som 
fanns och de sex som var på gång. Frågan i omröstning handlande om hur snabbt 
dessa tolv skulle avvecklas. Linje 2 - avveckla med förnuft som drevs av Folkpartiet 
och Socialdemokraterna vann folkomröstningen. De ville använda de tolv reakto-
rerna i högst 25 år, vilket ansågs vara den säkra livslängden för ett kärnkraftsverk, 
d v s avvecklat till år 2010.84 Personalen på Barsebäck är kritiska till folkomröst-
                                              
83 Lindström, Stefan. Stort, fult, farligt? Barsebäcks kärnkraftsverk och kulturarvet. Regionmuseet 2005:115:28.  
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84 Linje 1 – Moderaterna som ville använda kärnkraften så länge som möjligt fick 18,9 %. Linje 3 - Cen-
tern, Vpk och Kds som ville avveckla kärnkraften inom tio år fick 38,7 %. 
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ningen. De tyckte inte att det fanns något ja alternativ eller att opinionsbildningen 
var korrekt.  
 
Det fanns ju bara tre nej alternativ, fast på olika grader. Det var väl det vi reagerade mest på, 
det var ingen folkomröstning i den bemärkelsen. Så det kom, genomfördes bara och då fick vi ett 
nej. Sen kom ju mycket signaler att det i praktiken inte blir av. Det fanns inget alternativ, 
mycket av det sunda förnuftet pekade åt det hållet också.85  
 
Den 26 april 1986 havererar en kärnreaktor i Tjernobyl, Ukraina. Radioaktivt 
nedfall sprids över ett stort område i nordöstra Europa, däribland Mellansverige. 
Det svenska motståndet mot kärnkraft växer hastigt. Regeringen tillsätter en ex-
pertgrupp inom Energiverket vars uppgift var att utreda olyckans konsekvenser 
för Sveriges energipolitik. Denna är klar 1986. Den slår fast att det blir oerhört 
dyrt att avveckla kärnkraften före 2010.  

En stor del av kärnkraftsdebatten har kretsat kring danskarnas motstånd 
mot Barsebäck. De har kraftigt ifrågasatt placering av ett kärnkraftsverk så nära 
storstadsregionen Köpenhamn. När Barsebäck kom på ritbordet på 1960-talet 
ansågs det dock placeringsmässigt ligga rätt. Initialt gav danskarna sitt samtycke 
till Barsebäcksverket och såg det som en fördel att det placerades nära elkonsu-
menterna i Köpenhamn. Vid anläggandet av verket fanns det en vision om Öre-
stad där hela öresundsregionen skulle bli en enda stor stad. Industrier och pro-
duktionskällan skulle ligga nära varandra för att minska överföringsförlusterna. 
Vid den här tiden planerade även Danmark att bygga kärnkraftverk.86  
 
Barsebäck startades som ett projekt och det är min klara övertygelse och andras också, det var 
för att möta Örestadsprojektet. Danskarna var med i detta projekt fullt ut. Den danske borg-
mästaren i Köpenhamn var med och invigde Barsebäck 2. Jag kommer ihåg Dansk pigeorkes-
ter… de hade sin tamburinmajor och musikkår vid invigningen. Alla fick en miniräknare på 
den tiden. Några fick klockor. Det var en stor grej med danskarna.87

 

 
85 Robert Wahlström 
86 Leif Öst, klipparkivet på Barsebäcksverket samt www.barsebäckkraft.se
87 Robert Wahlström 

http://www.barseb�ckkraft.se/
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Demonstrationståg och manifestationer 

 
Det strategiska läget vid Öresund där Barsebäck är väl synligt i landskapet med-
verkade till att de flesta och största demonstrationerna mot kärnkraft ägde rum 
just där.88 Antalet människor som deltog i de årliga demonstrationerna vid Barse-
bäck kunde uppgå till 10 000, framför allt vid tiden kring folkomröstningen 1980. 
Efterhand har demonstrationerna och antalet demonstranter minskat.  På senare 
år har det bl a varit demonstrationer vid Barsebäck i samband med årsdagen för 
Tjernobyl. Många av de anställda som intervjuats har upplevt de stora demonstra-
tionstågen. Inledningsvis körde de vid sidan av demonstranterna till och från ar-
betet. Det innebar att de fick köra sicksack mellan höbalar som blockerade vägen 
då demonstranterna försökte förhindra personalen att ta sig till jobbet. Strategin 
från ledningens sida var att personalen skulle ta det lugnt när de passerade männi-
skorna i demonstrationstågen till och från arbetet. Det hände dock att det skedde 
sammandrabbningar mellan demonstranterna och personalen. Ledningen ville 
förhindra detta och förvarnade därför personalen var demonstranterna befann sig 
så att de kunde köra alternativa vägar in på området.  
 
Jag såg det ibland när jag körde hit genom 6-10 000 demonstranter då de kallade en för barn-
mördare och sånt. Jag minns särskilt en kvinna som tog tag i mig och försökte stoppa mig då 
jag försökte fösa undan dem framför bilen. Hennes blick som jag såg och den fruktansvärda 
övertygelsen hon hade. Hon hade liksom inte stoppat för någonting. Så stor jag var rådde jag 
inte på henne…89  
 
En väktare som arbetat med bevakningen av Barsebäck i snart 30 år berättar att 
det under slutet av 1970-talet och början av 1980-talen skedde många incidenter 
på Barsebäck. Han tycker att det var mycket spännande att jobba där då. Vid den 
här tiden hade väktarna hundar på området. Det kunde bl a inträffa raider in på 
området när demonstranter hade tältläger i närheten. Vid något enstaka tillfälle 
inträffade det också att väktarna fick ta hand om stökiga demonstranter. Vid så-
dana tillfällen har de tryckt på överfallslarmet och polisen har genast kommit till 
platsen. Han kan inte minnas att det har förekommit något våld, varken från vak-
terna eller från demonstranterna sida. Demonstranterna ville främst få uppmärk-
samhet för att sprida deras åsikter och i regel kom det ett stort media pådrag till 
området vid de här händelserna. 90  
 
Vi var taggade men det var spännande. För när man kom på fredag och skulle jobba fredag, 
lördag och söndag så var man hundra på att det hände någonting… Men som sagt var… jag 
har aldrig och ingen av mina kollegor har blivit utsatta för direkt våld eller hot utan det har 

 
88 Garnert, Jan. Stort, fult, farligt? Barsebäcks kärnkraftsverk och kulturarvet. Regionmuseet 2005:115:53.  
89 Robert Wahlström 
90 Arne Hansson 
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varit snälla människor som har [velat markera]. Och det har ju varit roligt på det viset att om 
man säger så att det har hänt en del…91   
 
Den sista stora aktionen på Barsebäck var när Greenpeace tog sig in på området 
1998. Två grupper om vardera 10-15 man var synkroniserade så att de tog sig 
över staketet på två olika ställen med några sekunders mellanrum. Några Green-
peace aktivister klättrade upp på taket till reaktor 1 där de fällde ned banderoller 
med texten Stoppa Barsebäck samt övernattade i tält. Andra Greenpeaceaktivister 
låste fast sig i grindarna vid yttre vakten vilket innebar att personalen fick köra en 
annan väg för att komma in på området. De som satt fastlåsta i grindarna blev 
senare bjudna på kaffe av väktarna samt personal från verket. Polisen gjorde ett 
stort pådrag med ledningscentral, helikoptrar, ett tiotal bilar och piképatruller. 
Personalen upplevde inte att det var direkt hotfullt. De anser att Greenpeace 
framför allt gjorde det för att få publicitet i media. Däremot gick kontrollrums-
personalen i beredskap då det var intrång på området. Det innebar att de gick ned 
med effekten och förberedde sig för att stoppa driften helt.92  
 
Mina telefoner var rent ungefär som telefonväxeln när det var melodifestivalen, blev ju rent ned-
ringd. Alla såg ju vita människor, gröna overaller och vita, så jag tror dock det var en 10-15 
som var uppe och sprang [på taket] och så sprang de förbi fönstren…93

 
91 Arne Hansson 
92 Rolf Nordén 
93 Arne Hansson 



 

 

 
              Ann-Christine Buch. Foto JL 

 

Att vända opinionen 

 
Kärnkraftsdebatten skapade stora rubriker i media. Många av de anställda tycker 
att media påverkade debatten genom att spela på människors rädsla och ha sin 
grundinställning klar. En del tycker att journalisterna hade förutfattade meningar 
och det har funnits en intern irritation gentemot dem.  
 
Det som genomströmmade alltihopa var naturligtvis rädslan… Kärnkraften är ju den osynliga 
fienden på det sättet och det slog man ju an rätt mycket på de åren vill jag minnas. 94

 
Sydkraft och ledningen för Barsebäcksverket förstod att det krävdes en aktiv pro-
cess med att sprida kunskap om kärnkraften för att vända den kritiska opinionen. 
De inrättade en informationsavdelning vars huvuduppgift de första åren från 
folkomröstningen var att ta hand om besökare. Under 1980-talet var informa-
tionsavdelningen som störst och hade sju anställda guider. De tog emot tre grup-
per om dagen, två på lördagar ingen fredagskväll eller på söndag. Varje grupp 
hade ett program som tog cirka tre timmar. Besöksantalet inne på kontrollerat 
område i anläggningen låg på mellan 14 000 – 20 000 personer/år.95 Visningarna 
hölls vid sidan av produktionen då anläggningen bl a har besöksbalkong till reak-
torhallen och kontrollrummet. Verksamhet gav ett gott resultat då människor fick 

                                              
94 Robert Wahlström 
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95 1985 informerades 20 000 besökare på Barsebäcksverket. Av dessa togs 12 000 in på kontrollerat områ-
de, varav 5000 skolelever. Detta var första året som skolelever bjöds in och där verket betalade för buss 
och lunch. 1986 hade totalt 18 500 besökare, varav 12 000 i anläggningen. 1987 och 1988 var det 14 000 
besökare i anläggningen samt 2 500 besökare i Expon. 1989 hade 18 000 besökare, varav 16 500 i anlägg-
ningen, vilket troligtvis var rekord inne i anläggningen. 
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en möjlighet att bilda en egen åsikt av den och många fick också en annan upp-
fattning efter besöket.96  
 
När de kommer hit och ser att de kan gå in i det heligaste och titta överallt, att det inte är 
märkvärdigare utan det är ett sätt att koka vatten på, då tappar dom den här rädslan för 
det.97

 
Barsebäcksverket har också arbetat mycket med att verket ska kännas som en lo-
kal angelägenhet som omgivningen ska vara trygg med. De har fört dialoger med 
de närboende, gett ut tidningar, väggalmanackor, haft lokala säkerhetsråd, Öppet 
Hus samt andra evenemang. Den övervägande delen av de närboende vid Barse-
bäck har varit positivt inställda till Barsebäcksverket. En temo-undersökning från 
våren 1995 visar att 80 % i närområdet har högt förtroende för Barsebäck.98 
Många av de anställda nämner att det generellt är så att ju närmare man bor ett 
kärnkraftverk desto mer positiv är man till verksamheten. Detta förhållande 
märks även vid de övriga kärnkraftsverken i Sverige. Många i närområdet har 
också en anknytning till verket på ett eller annat sätt dessutom är underleverantö-
rerna ofta lokala. Barsebäck gjorde en undersökning omkring 2003 där det fram-
kom att 80 av de 350 anställda bodde i Kävlinge kommun. Kommunen som har 
visat ett stort stöd till verket, har också ett egenintresse av att ha en stor arbets-
plats i kommunen. En stor del av Löddeköpinges bebyggelse kom till på mitten 
av 1970-talet för att arbetskraften på Barsebäcksverket skulle ha någonstans att 
bo. Infrastrukturen i området hade också sett annorlunda ut om inte verket legat 
där. Vägar har tillkommit och Barsebäcksverket har bl a betalat en viss summa 
pengar varje år för att en brandstation ska finnas i närheten. Nedläggningen av 
Barsebäck kan komma att påverka infrastrukturen. När de stora kraven på an-
läggningen inte längre finns behöver inte längre brandkåren finnas på plats inom 
3-7 minuter, inte heller behöver vägen till Barsebäck vara en utrymningsväg som 
alltid ska vara plogad. 99

1997 när det blev bestämt att reaktor 1 skulle stängas på Barsebäck vände 
opinionen och den mediala trenden. Sympatierna riktades mot Barsebäck medan 
antipatin vände sig mot politikerna. Opinionen vände också till kärnkraftens för-
del i stort under slutet på 1990-talet och under 2000-talet vilket beror på koldiox-
idutsläppen och växthuseffekten på miljön. 100   
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Den andra sidan 

 
Många anställda tror att allmänheten har reagerat negativt mot kärnkraften pga. 
att verksamheten är svårbegriplig. De vet att rädslan för det okända är stor och att 
det är lättare för människor att säga nej till något än att informera sig om det. 
Några av de anställda arbetade aktivt vid tiden för folkomröstningen med att 
sprida kunskap om kärnkraften. De deltog i olika debatter och studiecirklar. De-
ras utgångspunkt var att kunskap tog bort osäkerhet och ju mer folk kan om 
kärnkraft, desto mindre blev motståndet. De ville informera allmänheten om hur 
säkerheten på verket var uppbyggd och att det är en stor skillnad mellan ett kärn-
kraftsverk och en atombomb, som många kärnkraftsmotståndare likställde det 
med.101  
 
Vissa människor tror att det är som en liten bomb, som är svår att styra och att personalen 
springer frenetiskt.102  
 
Man sa aldrig att det var en massa idioter som stod där ute eller nåt sånt utan det var, dom har 
sina skäl och sånt men vi ska visa genom att vi kör på ett säkert sätt att det fungerar.103

 
De har olika grader av förståelse för den massiva kritik som förts mot kärnkraf-
ten. Majoriteten tycker att man ska respektera andras åsikter. De kan förstå att 
demonstranterna ville kämpa för sina ideal och de har inte upplevt dem som hot-
fulla. Däremot anser de att det var många som demonstrerade utan att ha tillräck-
ligt mycket kunskap samt att det var många som demonstrerade för demonstre-
randets skull. De tycker att det är viktigt att människor sätter sig in i frågor om de 
ska besluta demokratiskt om dem, annars bör de släppa det till dem som kan och 
lita på deras kunskap. De upplevde att kärnkraftsdebatten mer blev en känslodis-
kussion än en rent teknisk diskussion. Den typ av manifestation som Greenpeace 
utförde 1998 eller demonstranter som sparkar på anställdas bilar har de mindre 
förståelse. De tycker att de borde ha kunnat få fram sitt budskap på ett lämpligare 
sätt. Det hände att personalen ilsknade till vid de här tillfällena och ville slänga ut 
dem.  
 
För då ringde man 4111 hela tiden då och skrek liksom, har du sett det är fullt av folk, ska vi 
slå ned dem? Ska vi, alltså dom engagerade sig. Nej sa jag, polisen är på väg, polisen är på 
väg.104

 

 
101 Leif Öst 
102 Jan Pålsson 
103 Jan Pålsson 
104 Arne Hansson 



 

 
              Conny Nilsson med foto på kolleger. Foto JL 

 

En stark gemenskap 

 
Diskussionerna, nedläggningen och skrotning av kärnkraften har ju gjort att man har haft en 
yttre fiende kan man säga på anläggningen. Som då har varit politiker och ett tag var det ju 
den här folkkampanjen mot kärnkraft. Det har ju svetsat samman personalen till en homogen 
grupp som har känt gemenskap och samma mål och samhörighet mot den yttre fienden…105  
 
Det ständiga ifrågasättandet av verksamheten har svetsat samman personalen 
vilket lett till en unik gemenskap mellan dem. Det har också stärkt bandet mellan 
företaget och de anställda. De tycker att det är kunskapen om kärnkraften som 
hjälpt dem att stå emot trycket utifrån. Naturligtvis är människor olika och vissa 
personer har upplevt det värre än andra. Det fördes diskussioner kring kärn-
kraftsdebatten internt på verket vilket stärkte dem i diskussioner externt.  
 
Jag har fått svara på tusen frågor när det gäller privatlivet när jag varit ute och rest eller när 
man gjort något som inte hade med kärnkraften att göra. Det gör att man liksom går lite ihop 
och man känner att vi är ju barsebäckare, vi behöver inte ställa dom frågorna till varandra. Vi 
vet varför vi är här, vi är här för att producera kraft på ett miljövänligt och säkert sätt.106

 
Många anställda har också blivit konfronterade i sitt privatliv angående deras ar-
bete och arbetsplats. Ibland har de fått känna av ”stämningen” i ett sällskap innan 
de berättat att de arbetar på Barsebäck. I vissa fall var det enklare för dem att inte 
berätta vilken arbetsplats de arbetat på till utomstående eftersom det oftast ledde 
till livliga diskussioner. Många valde att säga att de jobbade på Sydkraft medan 
andra sa att de arbetade på en helt annan arbetsplats.  
                                              
105 Sonje Johansson 
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Det tog emellanåt groteska proportioner, det fanns tider då jag inte kunde gå på fest utan att 
diskutera kärnkraft halva kvällen. I början tyckte jag att det var lite kul, jag har alltid varit 
en passionerad debattör men så småningom blev det jobbigt. Det fanns t o m en tid då vi, mina 
kärnkraftskollegor och jag, slutade att säga sanningen om våra yrken när vi träffade flickor i 
en bar t ex. Vi lärde oss snabbt att ”kärnkraftsingenjör” inte har någon magisk dragnings-
kraft på det täcka könet och vi brukade istället klämma till med ”barnläkare” när frågan 
kom upp. Det fungerade mycket bättre. 107  
 
Det yttre trycket och kärnkraftsdebatten har till skillnad från många andra arbets-
platser gjort att personalen på Barsebäck har fått ta en medveten ställning till sitt 
arbete. De har inför sig själva fått motivera varför de vill arbeta på Barsebäck. 
Vilket har lett till ett stort engagemang och en tro på verksamhen. De känner att 
de gjort en bra sak för både miljön och energiläget i Sverige.  
 
Det är därför jag menar att alla har ändå medvetet tagit ställning så att säga för sin anställning 
här… Det är inte som vilket jobb som helst… utan jag tror att det har krävts lite mer efter-
tanke än många andra jobb kanske.108  
 
 

 
              Prisskåp utanför personalmatsalen. Foto JL
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5. Nedläggningen av Barsebäcksverket 
– slutet för Sveriges kärnkraftsindustri? 

 
1987 beslutar riksdagen att en reaktor ska stängas 1995 och en 1996 men beslutet 
rivs upp igen 1991. Det blir en trepartiuppgörelse 1997 mellan S, Fp och C att 
avveckla kärnkraften till 2010. Januari 1998 beslutar regeringen att stänga en Bar-
sebäckreaktor och den 30 november 1999 stängdes Barsebäck 1. Som en följd av 
överenskommelsen mellan regeringen, Sydkraft och Vattenfall blir Barsebäck ett 
dotterbolag till Ringhals AB den 1 augusti 2000. Barsebäck 2 stängdes den 31 maj 
2005. 109

 
Vi har ju hela tiden kan vi ju säga levt med… hotet om stängning och … till sist trodde man 
ju knappt det. Det var ju nästan inte förrän ettan verkligen var stoppad man insåg… Det är 
ju lite som det där med att ropa att vargen kommer. Det var ju så under hela tiden, det var ju i 
princip alltid någon politiker som skulle stänga det, mer eller mindre allvarligt, sen till sist så 
blev det ju så.110

 
Under en 20 års period levde personalen på Barsebäck med otaliga hot om stäng-
ning. Många nämner tryggheten i att ha ett fast jobb som en starkt bidragande 
orsak till varför de valt att stanna kvar på arbetsplatsen, vilket är intressant med 
tanke på att det samtidigt var en otrygg arbetsplats. De sade till viss del också upp 
sina karriärmöjligheter någon annanstans under de här osäkra åren för att jobba 
kvar och vara solidarisk med företaget. När det slutliga beskedet kom att Barse-
bäck 1 skulle stängas blev det en chock för alla, eftersom ingen egentligen trodde 
att det var allvar den här gången heller. Sydkraft AB, de anställda och Kävlinge 
kommun kämpade in i det sista för kärnkraftsverkets överlevnad.  
 

 
109 Info material samt klipparkivet, Barsebäcksverket.  
110 Lars Tornsberg 



 

 
      1998 samlades personal, familj och vänner för att i en ring ”krama Barsebäcksverket”. (foto Barsebäck kraft) 

 
Och det tyckte jag var rätt så mäktigt när vi lyckades liksom samla så många och vi lyckades 
krama om verket. Det visar lite på styrkan alltså att vi tillsammans med våra vänner men 
ändå många anställda, att vi har kämpat för vår sak. 111

 
För de anställda blev det var en ödesmättad dag då Barsebäck 2 stängdes. Stoppet 
var ett faktum, det var inget de kunde göra något åt. För vissa kändes det allra 
mest redan när Barsebäck 1 stängdes. 
 
Jag tyckte att den största smällen redan kom när de stängde första verket, där var vattenpelaren. 
Där tyckte jag att man lade ner Barsebäck. Styrkan i Barsebäck hade just legat i den storlek vi 
var. Vi var två små anläggningar men tillsammans var vi en faktor att räkna med. Halverar 
du den så har du redan underminerat den fortsatta verksamheten, så jag väntade bara på när 
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2: an skulle komma. För mig var det självklart i och med att man hade beslutat att lägga ned 
Barsebäck 1, så då måste man lägga ned Barsebäck 2 också. 112

 
Det var tungt när vi stängde ettan men då hade vi, då var det lite annan situation för då hade 
vi i alla fall ett kvar. När vi stängde tvåan var det jobbigare för då var det definitivt. Då blev 
det tyst… Nu är det slut. Det kändes jobbigt.113

 
 

Ett politiskt rävspel 

 
”Var vi värda det?… Politikerna tyckte inte att det var deras problem utan det var företagets. 
Det var ett påhitt, ett politiskt spel och sen sket man i personalen, det är det värsta som har 
hänt!” 114

 
Några av de ord som används av personalen för att beskriva hur de känner inför 
nedläggning av Barsebäck är vansinnigt, en kapitalförstöring utan dess like, märk-
ligt, ett politiskt rävspel och offerlamm. De upplever sig svikna av politikerna. 
Framför allt har de ont av att en välfungerande och ekonomiskt gångbar kraftan-
läggning lades ned när landet var i behov av elenergi. Från början beräknades 
verken ha en 40 årig livslängd men regelbundet underhåll och investering har fört 
med sig att de kunnat utöka livslängden till minst 50 år och kanske tom 60 år.115 
De anser att Barsebäck har blivit utsatt för ett politiskt rävspel och blivit ett offer-
lamm för hela kärnkraftsindustrin. De tycker att det är lite märkligt att de övriga 
kärnkraftsverken i Sverige ska utöka sin kapacitet medan Barsebäck läggs ned. Att 
det blev just Barsebäck som lades ned tror några delvis beror på att det var Bar-
sebäck 2 som stod på tur att laddas när Fälldin tillträdde 1976 och därefter har 
varit i fokus p g a att han inte tänkt låta den starta från början. 
 
Jag hade mer kunnat acceptera det om vi hade haft problem med vår verksamhet. Att vi hade 
läckage eller… dålig lönsamhet så vi… inte kunnat ha så stor tillgänglighet under året…Då 
hade man mer accepterat det men just det här att, det är ju definitivt en politisk stängning som 
bara kostar en massa… så jag tycker att det känns väldigt fult, man är liksom svikna av poli-
tikerna helt klart.116

 
Vi glömde bort att det bara gällde ett vanligt jobb, vi hade ett helt annat engagemang i det!117

 
Många anställda ser också nedläggningen som ett direkt resultat av närheten till 
Köpenhamn. En del håller med om att Barsebäck strategiskt kunde ha placerats 

 
112 Robert Wahlström 
113 Christina Wilhelmsson 
114 Sonje Johansson 
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på ett bättre ställe, d v s längre från Köpenhamn medan andra refererar till konti-
nenten där kärnkraftsverk ligger ännu närmare tättbebyggt område. Åtskilliga kan 
inte förstå varför de svenska politikerna skulle behöva ta hänsyn till danskarnas 
krav på en nedläggning. En del anser att de danska politikerna flyttade fokus mot 
Barsebäck från den ekonomiska omställning som ägde rum i Danmark vid den 
här tiden. Att det finns en viss irritation mot danskarna märks inte minst då man 
pratar om de danska kolkraftverken och dess nedsmutsning i Sverige. De anställ-
da på Barsebäck är emot fossilt bränsle i och med luftföroreningarna och de ne-
gativa effekterna det ger klimatförändringen. 
 
Vi är så förbaskade på danskarna som spyr ut sin jävla kolkraftsrök och det blåser alltid 
västliga vindar, det blåser ju aldrig östliga vindar, alltid från väster och det hamnar ju här med 
försurningsproblem och det ena och det andra som på lång sikt förstör miljön.118  
 
 

Avvecklingsprocessen av Barsebäcksverket 

 
Barsebäck är det första kärnkraftsverket i Sverige som avvecklas vilket innebär att 
spetskunskapen inom området kommer att finns där. Barsebäck kommer troligt-
vis också vara det enda verket i Sverige som kommer att få så lång tid på sig att 
avveckla, vilket beror på den politiska stängningen. Tidpunkten för själva rivning-
en av byggnaderna är kopplade till slutförvaringsförråden som SKB arbetar med 
att ta fram.119 SKB, har dessutom i uppdrag att ta fram planer och kostnader för 
rivningen av Barsebäck. 

Att sköta en anläggning som är avstängd kräver andra fokus för de anställda 
mot tidigare då verksamheten kretsade kring driften. För fem år sedan stängdes 
Barsebäck 1 och efter två år avlägsnades bränslet. Då minskades kraven på an-
läggningen eftersom där inte längre fanns klyvbart material. Barsebäck 2 som 
stoppades för ett halvår sedan har fortfarande bränslet kvar. Bränslet kommer att 
transporteras iväg med M/S Sigyn under sommaren och hösten 2006. Mellanför-
varingen av bränslet kommer att ske på CLAB i Oskarshamn.  

När flyttningen av larm för fläktar, vatten, brandskydd o s v är lösta behö-
ver inte kontrollrummen längre vara bemannade dygnet runt utan en ny bered-
skapsorganisation skapas. Kraven på anläggningen kommer då att minskas ytter-
ligare. Januari 2007 inleds fas 3 då 38 personer kommer att vara anställda av Bar-
sebäck Kraft AB. Barsebäck kommer fortfarande att betraktas som en kärntek-
niskanläggning men vissa restriktioner och krav från myndigheterna kommer att 
ha förändrats.  

Servicedriften kommer att fortgå fram till rivningen som startar cirka 2020. 
Under servicedriften ska anläggningen vara enkel och säker vilket innebär att stäl-

 
118 Pär Adolfsson 
119 Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, ansvarar för att ta hand om avfallet från de svenska kärn-
kraftsverken på ett miljösäkert sätt. SKB är ägt av alla kärnkraftföretagen i Sverige. www.skb.se. 

http://www.skb.se/


 

la anläggningen i lägsta energiläge, minska behovet av övervakning och minimera 
kvarvarande säkerhetsrisker.   

Vid rivningen kommer ett stort arbete på Barsebäck att vara att avlägsna ra-
dioaktiva komponenter och utrustning från anläggningen för att därefter kunna 
riva byggnaderna. Cirka 95-97 % av allt material kommer att kunna friklassas. De 
övriga 3-5 % går inte att friklassas utan måste tas om hand i slutförvar. En del 
stora komponenter kommer att smältas ned för återvinning i Studsvik AB, Nykö-
ping. Tre år innan rivningen påbörjas, cirka 2017, kommer ett nytt projekt att 
starta för att ta hand om planeringen av denna. Fram till dess kommer avveck-
lingsgruppen att arbeta med planering och underhåll av anläggningen.120

 

 
              Jessica Fredson. Foto JL 

 

BO – Barsebäcks omställningsprogram  

 
Redan när Barsebäck 1 lades ned fanns inte längre samma behov av bemanning. 
Företaget försökte då skapa nya möjligheter för driftspersonalen inom den egna 
organisationen. De startade en konstruktörsskola i samarbete med LTH där tio 
personer inom driften fick möjlighet att utbilda sig till konstruktörer. Det är nå-
got som man upplevde som positivt. Att det fanns ett behov inom organisationen 
och att istället för att hyra in konsulter utbildade de sin egen personal till kon-
struktörer.121

Nedläggningen och den pågående avvecklingsprocessen på Barsebäcksver-
ket påverkar naturligtvis personalen. Rum blir tomma, kompetens försvinner, en 
del förlorar sin försörjning, andra går i avtalspension eller vidare till Ringhals. 
Någon uttrycker det som att det blir ett sorgearbete, inte minst då många av ar-
betskamraterna försvinner därifrån. Flera upplever också att de förlorat ett visst 
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engagemang för sitt arbete sedan Barsebäck 2 stängdes. Från att tidigare varit en 
arbetsplats med låg personalomsättning ökade detta år 2000 efter stängningen av 
Barsebäck 1. Då var det många som tvivlade på framtiden eftersom det beslut 
som fanns vid den tidpunkten var att Barsebäck 2 skulle stängas redan 2001. 

Fas 1 i avvecklingsprocessen började direkt efter det att Barsebäck 2 stängt 
31 maj, 2005. All personal får en treårig anställningsgaranti då de inte längre be-
hövs på Barsebäcksverket, vilket medverkar till att företaget kan behålla kompe-
tensen. Av de 345 anställda som fanns när Barsebäck 2 stängdes har 130 personer 
lämnat sina tidigare jobb vid Barsebäcksverket, varav 51 personer p g a avtalspen-
sion, kvar är 215 personer.122  

I fas 1 började den första gruppen av övertalig personal i omställningspro-
grammet. Inom omställningsorganisationen finns fyra projektledare vars uppgift 
är att coacha och stötta personalen angående deras framtid. För många som har 
haft en lång anställning på Barsebäck är det en ny situation. De har kanske aldrig 
behövt söka ett jobb tidigare i hela sitt liv. Alla är också medvetna om att åldern 
spelar in på hur lätt det är att få nytt jobb. Många som kom in i omställningen 
hade redan klart för sig vad de ville göra. Idag studerar cirka 30 personer på hel-
tid. Mer än hälften av dem läser treåriga utbildningar på universitet och högskola. 
Flera har sadlat om till andra yrken medan andra bygger vidare på sina teknikstu-
dier. Cirka tio personer har startat eget företag. De anställda har fått stöd med att 
ta fram affärsplaner, budget, marknadsföring av Trygghetsrådet.123  

I och med att de andra kärnkraftsverken nu höjer effekten kan de ta tillvara 
på de kompetenser och resurser som finns på Barsebäck. Cirka 55 personer från 
Barsebäck har skrivit nya kontrakt med Ringhals. På Ringhals ser de en möjlighet 
att fortsätta att utveckla deras kompetens inom området. Men alla är inte redo att 
flytta från familj, släkt och vänner i Skåne. För att tillvarata den kompetens som 
finns på Barsebäck har därför Ringhals AB förlagt ett distanskontor dit. För till-
fället arbetar cirka 70 personer vid distanskontoret, varav ca hälften är konsulter. 
Denna verksamhet kan komma att öka ytterligare och ge anställning åt fler barse-
bäckare. Andra har fått anställning på Oskarshamnsverkets filialkontor på Eons i 
Malmö.124   

Januari 2007 börjar fas 3, vilket innebär att 38 personer i fortsättningen 
kommer att vara anställda av Barsebäck Kraft AB. Det innebär att mindre perso-
nal i fortsättningen ska sköta anläggningen, vilket blir en förändring då de inte 
längre kan vara så specialiserade utan måste bredda sina kunskaper. Vid den här 
tidpunkten kommer cirka 90 personer in i omställningsprogrammet varav en stor 
grupp är driftspersonal. Den personal som blir kvar fram till rivningen tycker att 
det är svårt att förutsäga hur tillvaron blir när personalen efter hand försvinner. 
Någon säger att det kanske blir en märklig arbetsplats när det börjar bli öde och 
att vettiga arbetsuppgifter försvinner. Samtidigt så tycker många att det är viktigt 
att se det positiva i det, att det är en utmaning – att de är först ut! Det höga sä-
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kerhetstänkandet och den yrkesstolthet som genomsyrat verket under dess 30 
åriga verksamhet genomsyrade också stängningen samt avvecklingsarbetet och 
den framtida rivningen.  

 
Vi har visat genom alla åren att vi kan ta hand om driften och nu ska vi visa att vi kan ta 
hand om avfallet och riva de här anläggningarna också.125  

 
 

Framtiden för kärnkraften i Sverige 

 
Är Barsebäck en parentes i vår historia? Kommer vi i framtiden få se fler kärn-
kraftsverk byggas eller är kärnkraften något som existerade under en 60-70 års 
period i Sveriges historia? Majoriteten av de anställda är övertygade om att vi en-
dast står i början av en ny period av kärnkraftsutvecklandet i Sverige. De kan inte 
se några tecken på att fler kärnkraftsverk i Sverige kommer att avvecklas och 
inom kort ska det göras effekthöjningar på de övriga svenska kärnkraftsverken. 
För dem är kärnkraften ännu den enda hållbara utvecklingen för Sverige. Efter-
som kärnkraften symboliserar en miljövänlig kraftkälla för dem är de inte främ-
mande för att det i framtiden kommer att byggas nya kraftverk just ur miljöhän-
syn. Slutförvaringsfrågan tror många kommer att lösas inom en snar framtid ef-
tersom utvecklingen snabbt går framåt.  
 
Om jag lever tills jag blir 86 år så tror jag att jag kommer att bli inbjuden till ett nytt kärn-
kraftverk. Var det sen ligger det vet jag inte. Jag hoppas jag blir inbjuden till ett nytt kärn-
kraftsverk och.. att jag inte begriper hälften av det.126  
 
De spår att Sverige kommer att hamna i en kris om det inte blir ett bättre energi-
politiskt program inom 10-15 år. De flesta tror att det krävs en ny regering med 
andra politiska värderingar för att det ska kunna ske en förändring för den svens-
ka kärnkraften. De alternativa kraftkällorna ger än så länge inte tillräckligt med 
energi för att kunna försörja industrin. Många tror däremot att det i framtiden 
kommer att utvecklas säkra och storskaliga alternativ till kärnkraften. Innan dess 
måste man dock fortsätta satsa på kärnkraften, eftersom det krävs en lönsam och 
storskalig kraftkälla. 2006 står kärnkraften för landets halva elproduktion.127  
 
Det finns inga alternativ. Det finns såvitt jag vet ingen strategi hur man ska organisera elför-
sörjningen i framtiden. Hela den planeringen har ju gått i baklås. Jag tror inte att det är någon 
som begriper vilka enorma energimängder som faktiskt produceras i ett kärnkraftverk.128  
 

 
125 Jan Pålsson 
126 Robert Wahlström 
127 Svensk Energi 
128 Jan Olof Andersson Hederoth 



 

Flera anställda är tveksamma till om kärnkraften i Sverige någonsin kommer att 
byggas ut.  De tror att kärnkraftsfrågan fortfarande är för infekterad och att nå-
gon utbyggnad av kärnkraften därför inte kan ske inom den närmsta framtiden.  
 

 
              Pär Adolfsson. Foto JL 
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6. Barsebäck som symbol 
 
Den [Barsebäck] har stått som strykpojke för hela industrin. Vi har inte sett hela industrin 
för vi har sett Barsebäck! Så Barsebäck har blivit en symbol för kärnkraften i Sverige. Därför 
har den fått tagit en för stor roll egentligen…129  
 
Barsebäck har ett oerhört komplext och laddat symbolvärde som väcker starka 
reaktioner och känslor, positiva som negativa. Som symbol skiftar Barsebäcks 
värden och innebörd för olika människor. Barsebäck har fått stå som symbol för 
hela kärnkraften i Sverige. Det har varit en politiskt omdebatterad och högtekno-
logisk energikälla som har använts flitigt som symbol av bl a kärnkraftsmotstån-
darna. Å andra sidan har Barsebäck också varit en symbol för framtidstro, för 
välfärdens utbyggnad och samhällsutveckling. För de anställda symboliserar Bar-
sebäck en miljövänlig och stabil energi som bidragit till en ekonomisk stabilitet i 
regionen samt gjort det möjligt för svensk industri att vara konkurrenskraftig ge-
nom att ha tillgång till billig el.  
 
Ska man säga någonting om symbolen här på Barsebäck… det är tre ord … Styrka, välfärd, 
miljö.130

 
Beroende på hur Barsebäck betraktas kan det också bli ett negativt symbolvärde 
för de anställda p g a det politiska nederlaget i och med stängningen och därige-
nom ett positivt symbolvärde för kärnkraftsmotståndare och för Köpenhamn.131  
 
Barsebäck symboliserar väl en epok som har varit. Kom, sågs och försvann! Alltså då inom 
elförsörjning, som vi då nedlagt p g a politiska orsaker och poänger.132

 
Främst symboliserar Barsebäck för majoriteten av de anställda deras yrkesliv. Som 
tidigare nämnts har det varit en låg omsättning och hög anställningstid bland per-
sonalen. Barsebäck har varit och är en uppskattad arbetsplats som har gett dem 
en möjlighet till utveckling, en hög trivselfaktor och en fin gemenskap mellan 
arbetskamrater.  
 
För mig har det ett mycket positivt symbolvärde. Jag är tacksam över att ha fått chansen att 
jobba där, att vara del av ett mycket kunnigt och sympatiskt team och att få lära mig en spän-
nande teknologi.133  
 
 

 
129 Robert Wahlström 
130 Pär Adolfsson 
131 Wikdahl, Carl-Erik. Stort, fult, farligt? Barsebäcks kärnkraftsverk och kulturarvet. Rapport 2005:115:51.  
132 Conny Nilsson 
133 Jan Olof Andersson Hederoth 
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7. Barsebäck som kulturarv 
 
Det är en unik företeelse i det svenska samhället, det finns väl inte någon industriell gren som 
haft samma diskussion under hela sin livslängd som kärnkraften har.134

 

Barsebäck som byggnadsminne 

 
Personalens åsikter om Barsebäcksverket som kulturarv handlar om allt från kon-
kreta förslag till idéhistoriska tankar. Det råder olika åsikter bland de anställda om 
Barsebäcksverket bör finnas kvar i fysisk form eller inte. Många tycker att Barse-
bäck skulle kunna bli ett viktigt industriminne och önskar bevara det. De är där-
emot osäkra på i vilken utsträckning detta kan ske. De flesta är överens om att 
Barsebäck är för stort för att helt kunna bevaras. Förslag ges dock på att bevara 
en liten del av anläggningen, exempelvis kontrollrummet eller hamnen, att sätta 
upp ett minnesmärke eller att markera verket genom landskapsarkitektur. 
 
Jag tyckte det var väldigt smickrande, det tror jag alla tycker, det är ju jättekul om det inte bara 
jämnas med marken och glöms bort… det är vi nog lite stolta över allihopa om det blir k-
märkt. Sen är det väl ingen som har trott att byggnaderna skulle få stå kvar som ett slags 
byggnadsminne för att jag menar, vem skulle bekosta underhållet av dem?135  
 
Andra tycker att det vore slöseri med samhällsresurser att ha kvar verket som ett 
byggnadsminne. Att driva Barsebäck som ett levande kulturarv anser de skulle 
kräva för mycket resurser för att vara praktiskt genomförbart. En del tycker inte 
heller att verket i sig är speciellt vackert och skulle hellre se området användas 
som rekreationsplats eller för att bygga nya bostäder. De tror inte heller att kom-
munen och de omkringboende skulle ha intresse av att ha kvar Barsebäck om de 
inte kör produktion. Någon poängterar att skönheten med Barsebäck var att där 
producerades el och vill inte se det som ett museum.   
 
Det ska rivas och platsen ska återställas till sitt ursprungliga skick. Det finns inget vackert 
eller kulturellt med ett kärnkraftverk. Det har bara ett existensberättigande så länge som det 
gör sitt jobb. När det gör det är det en respektingivande och fascinerande anläggning… Dessut-
om finns det tekniska skäl, man ska ta bort allt som kan vara radioaktivt och förvara det på 
ett säkert sätt… om vi nu i god demokratisk ordning beslutat att vi inte ska ha kärnkraft-
verk, ska vi ju inte behålla dem som någon slags vallfarts ort. Det är skillnad mot gamla gru-
vor som lagts ned för att malmen tog slut. Barsebäck har vi ju stängt för att vi ville stänga det, 
och då ska vi inte göra det till museum!136  

 
134 Leif Öst 
135 Ann-Christine Buch 
136 Jan Olof Andersson Hederoth 
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Alla är ense om att möjligheten till någon form av bevarande helt och hållet står i 
förhållande till vad ägaren har för framtidsplaner för anläggningen. De påpekar 
att ägaren är skyldig enligt lag att riva kraftverket och återställa marken i sitt ur-
sprungliga skick om det inte längre används.  
 
 

Minnen och berättelser 

 
Vi var en generation människor som var med om det här uppbyggandet och fallet också. Kom, 
sågs och försvann. En bit av Sverige i tiden.137

 
Det finns många intressanta idéer bland de anställda om hur Barsebäck kan beva-
ras som industrihistoria. Många är överens om att det är viktigt att berätta om 
kärnkraftens intåg i Sverige genom att sätta in Barsebäcksepoken i rätt tidsanda, 
med Suezkris och oljeberoende, så att efterkommande generationer kan få en 
förståelse till varför kärnkraftsverken byggdes. De tycker också att det är viktigt 
att framhålla den betydelse som kärnkraften har haft och fortfarande har för 
svensk industri samt att kärnkraftsdebatten med demonstrationerna förtjänar att 
uppmärksammas.   

Framför allt vill personalen att man ska komma ihåg att det var en bra ar-
betsplats. De är stolta över sin arbetsplats och tycker att deras arbetsinsats har 
varit viktig. Detta märks inte minst bland dem som har medverkat i intervjuun-
dersökningen. De är mycket positiva till att deras arbetsplats dokumenteras och 
att denna kunskap förmedlas till allmänheten. Flera anställda tycker att det hade 
varit intressant om det skrevs en bok eller gjordes en utställning om deras arbets-
plats. På Barsebäcksverket finns det också mycket spännande material, allt från 
fotografier på personalen och verksamheten, föremål, filmer, hela serier av per-
sonaltidningen, tidningen och almanackorna till omgivningen, pressurklipp, teck-
nade porträtt, konst, för att inte tala om alla berättelser och anekdoter som de 
anställda bär på.   
 
 

 
137 Conny Nilsson 
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Del III. Barsebäck ett kulturarv, en 
sammanfattande diskussion 
 

 
                 Sigyns jungfrutur till Barsebäck (foto Barsebäcks kraft). 

 

1. Värdediskussion 
 
För de flesta människor i Sverige och Danmark är nog Barsebäck den främsta 
symbolen för kärnkraften och kärnkraftsdebatten. För de anställda är det kanske 
främst en arbetsplats, en elfabrik. Särskilt symbolvärdet gör att Barsebäcksverket 
kan kallas kulturarv138. Nedan följer en analys av kulturvärdena i miljön.139  
 

Samhällshistoriskt värde 

Som symbol för en av efterkrigstidens mest omdebatterade samhällsfrågor, kärn-
kraften, har Barsebäck ett stort kulturhistoriskt värde. Kärnkraften och därför 
Barsebäck, symboliserar för många en av de viktigare förutsättningarna för den 
svenska välfärdens utveckling, nämligen industrins och hushållens tillgång till 
energi. Berättelsen om kärnkraften är en viktig del i beskrivningen av det svenska 
efterkrigssamhället med utbyggnad av välfärdsstaten, urbanisering och storskaliga 
tekniksatsningar.   

                                              
138 Kulturarv= kultur av människa framställt, arv något som överlämnat. Maths Isacson skriver ”Begrep-
pet betecknar fenomen med ett starkt symbolvärde och som därför anses behöva skyddas för framtiden. 
Det rör sig antingen om föremål…eller idéer , föreställningar och värderingar som ingår i en kulturs histo-
ria och fungerar som en gemensam referensram.”.  ”Brottningar med industriarvsbegreppen” sid 47f. I: 
Otydligt, otympligt, otaligt (Alzén & Burell red.)  
139 Analysen utgår från Axel Unnerbäcks Kulturhistorisk värdering av bebyggelse.   
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Barsebäck har genom den energiproduktion som bedrivits i 30 år bidragit 
till regionens utveckling. Barsebäck symboliserar också för många den ohämmade 
konsumtionen och det högteknologiska samhällets hot mot miljön. När välfärds-
samhället på många plan ifrågasattes under 1970-talet kom kärnkraften att bli en 
av symbolerna kritikerna kunde enas kring. Symbolfrågan blev så stor att den ut-
löste en regeringskris 1978 då centern lämnade regeringen. Debatten mynnade i 
den folkomröstning om kärnkraft som ägde rum 1980. Vid Barsebäck förlades 
stora demonstrationsmarscher före och efter folkomröstningen.  

Om någon anläggning symboliserar kärnkraft är det Barsebäck, inget annat 
verk har varit lika omdebatterat och bevakat av media, få andra industriella före-
teelser heller. Under 1980-talet hade man vissa år cirka 10000 årliga besökare.  
Verket med de grafiskt dekorerade fasaderna utgör en stark och känd markör i 
landskapet. Verket utgör också en symbol för det danska kärnkraftsmotståndet. 
På 1970-talets mitt, då opinionen mot kärnkraft växte och den danska kärnkrafts-
satsningen avbröts, framstod verkets placering nära Köpenhamn som mindre 
lämplig. Olyckan vid Three Mile-Island i mars 1979 och Tjernobyl i april 1986, 
medförde ett ökat ifrågasättande av Barsebäcksverket och många styrktes i upp-
fattningen om att verket låg för nära befolkningskoncentrationer. Som symbol ägs 
Barsebäck vare sig av motståndare eller förespråkare ensamt, utan utgör en skär-
ningspunkt för många åsikter och berättelser. 
 

Teknikhistoriskt värde 

Teknikhistoriskt sett var Barsebäck, när det byggdes, ett verk med tekniskt kom-
plicerad spjutspetsteknik med internationellt ursprung som modifierats av in-
hemska företag. Barsebäck utrustades med två kokvattenreaktorer av ASEA-
Atoms tillverkning. Verket var inte det första i landet med kokvattenreaktorer. 
Förutom Barsebäcksverkets två reaktorer, finns sju kokvattenreaktorer i landet, 
samt tre tryckvattenreaktorer i Ringhals och den redan 1974 nedlagda tungvatten-
reaktorn i Ågesta. Barsebäcks reaktorer kan ses som representativa och typiska 
för det svenska kärnkraftsprogrammet. Det kan förstås ifrågasättas om begreppet 
representativt är användbart för miljöer som i sig är så ovanliga. Det teknikhisto-
riska värdet kommer att påverkas negativt av en rivning och sanering av radioak-
tiva delar, samt av en eventuell försäljning av friklassade inventarier. Med tanke på 
det teknikhistoriska värdet är det problematiskt att just de mest betydelsebärande 
delarna som reaktortankarna utgör måste demonteras för slutförvar. Om man 
väljer att bevara Barsebäck som det ser ut idag, speglar miljön kärnkraftstekniken 
från 1960-talets slut till 2005. Oskarshamnsverket, som byggdes i samma teknik 
men något tidigare än Barsebäck, är fortfarande i drift. Ur ett pedagogiskt per-
spektiv är ofta en fungerande anläggning mer intressant än en icke-fungerande 
men i detta fall är de vanliga värderingarna svåra att applicera. Eftersom kärn-
kraftverk är så få, så exklusiva och tekniskt avancerade miljöer är varje exempel på 
en sådan anläggning att betrakta som teknikhistoriskt värdefull.    
 



 

Byggnadsteknikhistoriskt värde 

Byggnadstekniken och materialvalen är representativa för sin tid med armerad 
betong, glidformsgjutning och fasader klädda i korrugerad aluminiumplåt. Bygg-
nadstekniken förefaller att ha utvecklats vid det första verket i Oskarshamn.140 
Där göts reaktorinneslutningen med betong i glidform, en metod som patentera-
des och senare användes i flera andra anläggningar.141 Man utformade väggarna 
med en spalt för tätplåt. En cementfabrik byggdes upp på området för att produ-
cera all betong som behövdes till glidformsgjutningen. Miljön i Barsebäck uppvi-
sar en anläggningsteknik typisk för sin tid. Man använde schaktmassor som ut-
fyllnad för att slippa transportkostnader. Byggtekniken är även i övrigt utformad 
för att minimera kostnaderna men med bibehållande av funktionen. I miljön 
gjordes fram till stängningen successiva tillbyggnader för att inrymma ökad admi-
nistrativ personal. Man gjorde även tillägg för att höja säkerheten (Filtra) och för 
att öka effektiviteten (vätgasfabriken). Tillbyggnaderna, som alla är byggnadstek-
niskt utformade för respektive funktion, tillför en tidsmässig dimension av ut-
veckling i miljön. Barsebäck har ett stort byggnadsteknikhistoriskt värde som 
storskalig industrianläggning anlagd under 1970-talets början. 
 

 

 

                                              
140 Gimstedt, Olle: Deadalus 1991 sid 263 Första aggregatet på Oskarshamn startades i augusti 1971. 
141 Gimstedt, Olle: Deadalus 1991 sid 263 
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Arkitektoniskt och miljömässigt värde 

Verket i Barsebäck utgör för många sinnebilden av svensk kärnkraft. Det grafiska 
mönstret med svarta vertikala band på en grå låda har kunnat användas som en 
symbol för kärnkraft och de flesta har förstått vad som avsetts. Vilka de ur-
sprungliga tankarna med exteriören var, är inte utrett inom denna studie. Där-
emot finns en del indikationer i form av uttalanden från tiden för byggandet och 
från personer som var aktiva vid den första tiden. Flera uttalanden tyder på att 
man strävade efter en diskret framtoning och att man sökte få verket att gå i ton 
med himlen och knappt synas. Aluminiumplåt ska i så fall ha valts för att den ef-
ter oxidation skulle anta en grå kulör, i samma anda kan man ha valt Helsing-
borgstegel för de lägre partierna och därigenom anknyta till marken. Det finns 
också en tanke att utformningen skulle göras billig och att den skulle dra låga 
underhållskostnader. Den stora byggnadsmassan med de slutna fasaderna och det 
visuellt framträdande läget intill Öresund ger en stor påverkan på det omgivande 
landskapet. Siluetten är välkänd för alla som rört sig längs sundets kuster i Dan-
mark och Sverige. Tidningen Arkitekten, en medlemstidning för Sveriges arkitek-
ter, placerade Barsebäck på en lista över tretton exempel på värdeskapande arki-
tektur i Sverige sedan 1960 och menade att Barsebäck är ett byggnadsverk med 
stort symbolvärde142.  

Eftersom verket, bestående av två reaktorbyggnader motsvarande tjugovå-
ningshus, klädda i aluminiumplåt och med tillhörande skorstenar som sträcker sig 
120 meter upp i luften, placerades på ett näs invid den flacka Öresundskusten, 
kunde man anta att utformningen var ett uttryck för teknikoptimism och stolthet 
över teknologins möjligheter. Det finns inget i vår undersökning som tyder på att 
man resonerat på det sättet. Istället menar många av de tillfrågade att ett kärn-
kraftverk ”måste” se ut så här, att utformningen närmast följer de av veten-
skapsmännen klarlagda naturlagarna och att ingenjörerna endast klätt in denna 
kärnreaktor i ett ändamålsenligt och ekonomieffektivt skal. Denna inställning till 
teknik och bebyggelse är inte ovanlig. Må vara att det är en ändamålsenlig ut-
formning men likafullt är den beroende av subjektiva val. Några exempel på den 
subjektivt utformade miljön är de plana taken, de kubiska formerna, den grafiskt 
utformade fasaden, den korrugerade aluminiumplåten och det mörka Helsing-
borgsteglet. De tillbyggnader som gjorts kan berätta om myndigheternas ökade 
krav på branschen men är förmodligen också representativ för den ökade admi-
nistration som märks i andra samhällssektorer. Tillbyggnaderna ger en tidsmässig 
dimension eftersom de skiljer sig i utförande och material från de första byggna-
derna. 

Placeringen av verket, den tydliga utformningen och att det är så välkänt 
bland befolkningen, gör det arkitektoniska och miljömässiga värdet högt. 
 

 
142 Arkitekten oktober 2005 http://www.arkitekt.se/s64 20060828 

http://www.arkitekt.se/s64
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Pedagogiskt värde 

Det pedagogiska värdet är stort då miljön är komplett. Det finns möjlighet att på 
plats förstå hur ett kärnkraftverk fungerar och vilka förutsättningar som måste 
uppfyllas för att det ska kunna drivas. Det pedagogiska värdet påverkas vid sane-
ring och utrivning av radioaktivt material. Skalan, siluetten, bebyggelsestrukturen, 
läget vid vattnet och närheten till konsumenterna är kännetecken som går att ut-
läsa i landskapet även om inredningen försvinner. 
 

Sammanfattning  

Barsebäcks kärnkraftverk utgör en del av vårt gemensamma kulturarv och en del 
av vårt kollektiva minne. Verket speglar den stora berättelsen som rör svensk 
energipolitik, miljöpolitik och efterkrigstidens välfärdssamhälle. Det utgör en 
stark symbol och har varit politiskt i brännpunkten under nästan hela dess histo-
ria. Verket har stora värden sett ur samhällshistoriska, arkitektoniska, miljömässi-
ga, byggnadsteknikhistoriska och teknikhistoriska perspektiv.  

Verket symboliserar kärnkraftsdebatten, en av efterkrigstidens viktigaste 
samhällsfrågor. Det kan symbolisera både en av förutsättningarna för den svens-
ka välfärdens utveckling, nämligen energitillgången, men även motståndet och de 
protestmarscher som genomfördes här.   

Teknikhistoriskt är verket representativt för sin tillkomsttid och utgör med 
sina två reaktorer, ett av landets fyra kommersiella storskaliga kärnkraftverk. Ef-
tersom kärnkraftverk är så få, så exklusiva och tekniskt avancerade miljöer, är 
varje exempel på en sådan anläggning att betrakta som teknikhistoriskt värdefull.    

Byggnadstekniken och materialvalen är representativa för sin tid med arme-
rad betong, glidformsgjutning och fasader klädda i korrugerad aluminiumplåt.  

Arkitektoniskt och miljömässigt har verket ett stort värde. Det grafiska 
mönstret med svarta vertikala band på en grå låda har kunnat användas som en 
symbol för kärnkraft. De slutna fasaderna och det visuellt framträdande läget ger 
stor påverkan på det omgivande landskapet. Placeringen, den tydliga utformning-
en och den karakteristiska siluetten gör miljön känd bland befolkningen. Verket i 
Barsebäck utgör för många sinnebilden av kärnkraft. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
              Skiftlag i kontrollrummet på 1970-talet. 
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2. Förutsättningar för ett bevarande 
 
Kärnklyvningen i reaktor 1 upphörde den 1 juli 1998 och i reaktor 2 den 31 maj 
2005. Finns det juridiskt, tekniskt, ekonomiskt, kulturpolitiskt och opinionsmäs-
sigt några förutsättningar för ett fysiskt bevarande av Barsebäcks kärnkraftverk? 
Nedan följer ett resonemang som bygger på samtal med företrädare för bran-
schen, myndigheter samt studier av skriftliga dokument.  

Bevarande kan förstås både i materiell och immateriell betydelse. De står inte 
motsats till varandra utan fungerar som förstärkande av varandra. I all diskussion 
hittills som förts kring Barsebäck efter beslutet om stängning, förutsätts att mil-
jön måste rivas och att verket utgör en antites till den typ av miljö som betraktas 
som värd att bevara. Vad som är värt att bevara kan betraktas ur ekonomiskt mo-
netärt perspektiv eller ur ett bredare samhälleligt perspektiv som identitetsska-
pande kulturarv. Barsebäck är stort, innehåller radioaktiva delar, är en ung an-
läggning och få tycker det är vackert. För att se på miljön med andra förutsätt-
ningar och pröva argumenten måste diskussionen spetsas. Det kan ge läsaren av 
denna text känslan att argumenten för ett fysiskt bevarande ges företräde, men det 
betyder inte att Regionmuseet tagit ställning i detta skede utan att vi vill ha en 
öppen diskussion utan att förutfattade meningar dominerar. För diskussionen är 
det viktigt att slå fast att en sanering inte förutsätter en rivning av verket.    

 
 

Juridiska förutsättningar 

Sett till lagrummet kan man tolka förutsättningarna för ett bevarande olika. I la-
gen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet finns ett uttalat krav på rivning:  

”att på ett säkert sätt avveckla och riva anläggningar i vilka verksamheten inte längre 
skall bedrivas”.143  

Statens Kärnkraftsinspektion, SKI, prövar frågor om godkännande enligt 
lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och har uppdrag från regeringen att: 

”följa utvecklingen av metoder för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall samt för avställning och rivning av kärntekniska anläggningar.”144  

Statens Strålskyddsinspektion, SSI, kräver av tillståndshavaren till kärn-
bränsleanvändning, att efter avslutad drift genom mätningar visa att alla halter av 
radioaktiva ämnen är så låga att anläggningen kan friklassas. För att SSI ska kunna 
fatta ett friklassningsbeslut måste, utöver mätdata och eventuella beräkningar, 
även avvecklingsarbetet finnas dokumenterat.145 En rivning är alltså i sig inget 

 
143 Hemsida: http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 10 § ”Den 
som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet skall svara för att de åtgärder vidtas som behövs för… att på 
ett säkert sätt avveckla och riva anläggningar i vilka verksamheten inte längre skall bedrivas.”  
144 http://www.ski.se/ 20061030 
145 Hemsida: SSI http://www.ssi.se/ssi_rapporter/pdf/ssi_rapp_2003_15.pdf. SSI är central tillsynsmyn-
dighet som verkar för ett gott strålskydd för människan och miljön. SSI sätter gränser för stråldoser till 
allmänheten och för dem som arbetar med strålning, utfärdar föreskrifter och kontrollerar att de efterlevs. 

http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw
http://www.ski.se/extra/tools/parser/index.cgi?url=/html/parse/index.html&selected=2&mainurl=/page/1/2.html
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krav från SSI, endast en möjlig väg att sanera miljön.146 Vare sig SKI eller SSI har i 
sina instruktioner uppgiften att ta kulturhistoriska hänsyn. Däremot finns det 
enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m m (KML), en möjlighet att byggnader 
som är synnerligen märkliga får förklaras som byggnadsminnen.147 Vilka möjlig-
heter erbjuder då KML att byggnadsminnesförklara Barsebäck? Byggnadsmin-
nesbestämmelserna i KML ger möjlighet att utfärda skyddsföreskrifter även mot 
ägarens vilja, men det sägs även att skyddsföreskrifter så långt som möjligt ska 
utformas i samförstånd med byggnadens ägare.148  

Det finns inget preciserat ålderskrav för ett byggnadsminne. Riksantikvarie-
ämbetets riktlinje är att byggnaden ska vara av en sådan ålder att ett kulturhisto-
riskt perspektiv kan anläggas, men hur mycket det är preciseras inte.149  

Det finns inte uttryckt några begränsningar i lagen vad gäller storleken på 
ett byggnadsminne. Risken att ägarna till ett potentiellt byggnadsminne ställer 
ersättningskrav begränsar ofta tillämpningen av byggnadsminneslagstiftningen.  

”Ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet har rätt till ersättning av staten om 
skyddsbestämmelser, 1. utgör hinder för rivning av en byggnad och skadan därav är betydande i 
förhållande till värdet av berörd del av fastigheten, eller 2. på annat sätt innebär att pågående 
markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastigheten”. ”Innan länsstyrelsen fattar 
beslut som enligt detta kapitel kan medföra rätt till ersättning eller inlösen för ägare eller någon 
annan, skall länsstyrelsen undersöka om medel för detta finns tillgängliga.”150  

En kommentar till detta är att pågående markanvändning knappast kan sä-
gas försvåras som byggnadsminne och att frågan ännu inte är klarlagd om ett riv-
ningsförbud minskar värdet av fastigheten Barsebäcksverket.  

Även Plan- och bygglagen, PBL, kan användas för att vägra rivningslov om 
man anser att byggnadens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konst-
närliga värde gör att den bör bevaras.151 PBL bygger på det kommunala planmo-
nopolet och ger kommunen ansvar för att upprätta de planer som krävs för att 
skapa en god livsmiljö. PBL ligger under Miljöbalken (1998:808) som ska tilläm-
pas så att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas. Förutsättningen 
för att en miljö ska skyddas är att den först betraktas som värdefull. För att inleda 
en rivning av verket krävs en miljödom som regleras av miljöbalken. Länsstyrel-

 
146 SSI FS 2002:4 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om planering inför och under avveckling av 
kärntekniska anläggningar. ISSN 0347-5468 
147 Hemsida: http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw Lag (1988:950) om kulturminnen m. m. 3 kap. Bygg-
nadsminnen. 1 § ”En byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller som 
ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde får förklaras för byggnadsminne av 
länsstyrelsen. Bestämmelserna om byggnadsminnen enligt detta kapitel får också tillämpas på park, träd-
gård eller annan anläggning av kulturhistoriskt värde.”  
148 Riksantikvarieämbetet 1991:3 Byggnadsminnesförklaring sid 9 
149 Riksantikvarieämbetet 1991:3 Byggnadsminnesförklaring sid 25 Exempel på storskaliga miljöer som kan 
byggnadsminnesförklaras är anläggningar som gruvor, masugnar, parker, vallgravar, dammar och kanaler. 
150 Hemsida KML http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19880950.HTM  
151 Hemsida: http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19870010.HTM Plan- och bygglagen 1987:103 kap 
10 § Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess 
byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara. Lag 
(1998:805). 3 kap 12 § Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kultur- historisk, miljömässig 
eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas. 8 
kap 16 § Ansökningar om rivningslov skall bifallas, om inte byggnaden eller byggnadsdelen bör bevaras på 
grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. 

http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19880950.HTM
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19870010.HTM
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sen har ett ansvar för att riksintressena bevakas i den kommunala planeringen 
men Barsebäcksverket är inte utpekat som riksintresse ur kulturmiljösynpunkt. 
Bevarandet av Barsebäck genom KML och PBL bygger alltså på att verket av 
Länsstyrelsen och/eller Kävlinge kommun definieras som ett kulturarv av så stort 
värde att det förhindrar rivning.  

 
 

Tekniska förutsättningar 

Det förefaller alltså finnas lagrum som möjliggör både rivning och bevarande, 
men vilka är de tekniska förutsättningarna? En del av kraftverket är radioak-
tivt, även om det använda och icke-använda uranbränslet forslats bort. Radioakti-
viteten är koncentrerad till de betydelsebärande delarna reaktorn och primärsy-
stemen, d v s rör som direkt ansluter till reaktorn, cirkulationspumpar mm. Cir-
kulationspumparna för reaktorbassängen, som påverkar hastigheten av kärnklyv-
ningen, kommer att tas bort för att slutförvaras i hundratusen år. Den radioaktiva 
reaktortanken väger cirka 500 ton och är 20 meter hög. Radioaktiviteten är krafti-
gast i mellandelen där bränslet förvarats, en cirka 4 meter bred sektion av den 
mittersta delen. Tekniskt sett kan turbinen och stora delar av rörsystemen och alla 
sekundära system bevaras efter kontroll och sanering. Det beräknas att 95-97 % 
av verket kan sparas, inklusive delar som kontrollrum, kontor, ställverk, vattenfil-
ter, rensverk, verkstadsutrymmen, mm. En förutsättning för att en rivning ska 
kunna genomföras är att frågan om slutförvar av det högaktiva rivningsavfallet 
löses. SSI vill genomföra rivningen snabbare än vad ägarna planerat. Med tanke 
på ett fysiskt bevarande av verket är det problematiskt att just de mest betydelse-
fulla delarna reaktortankarna måste demonteras för slutförvar.  

 
 

Ekonomiska förutsättningar 

Kärnkraftverket representerar stora värden, vilka är de ekonomiskt monetära 
förutsättningarna för ett bevarande? Det finns 4,8 miljarder kronor avsatta i en 
rivningsfond som ska finansiera planeringen av rivningen, rivningen och förvaret 
av radioaktivt material. Avtalet ger ägaren EON incitament att genomföra sane-
ringen så billigt som möjligt eftersom den eventuella skillnaden mellan faktisk 
kostnad och fonderade medel tillfaller denne. När man fått miljötillstånd för av-
veckling kommer de delar som är kommersiellt gångbara att avyttras, det kan röra 
back-up-system som inte längre behövs och andra delar som inte kommit i kon-
takt med radioaktivitet. Ur kulturmiljövårdens synvinkel betyder varje föremål 
som flyttas från miljön och varje byggnadsdel som rivs, en minskning av dess 
dokumentära värden. Om Länsstyrelsen skulle vilja genomföra en byggnadsmin-
nesförklaring är det exempelvis vid förbud mot försäljning som ersättningskrav 
kan resas från fastighetsägaren. 
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Efter sanering bedöms marken vara värdefull. Möjligheter finns för mark-
ägaren EON152 att starta en ny verksamhet på platsen eller att avyttra marken.  
Platsen bedöms som attraktiv för elproduktion eller annan verksamhet i framti-
den p g a anslutningen till stamnätet, hamn, kylvatten och närhet till marknaden. 
”Infrastruktur som vägar, hamn och byggnader har dock ett stort värde och kanske går det att 
nyttja området till någon annan industri i framtiden.”153  

Den saneringsmetod som diskuteras är fullständig rivning. Det borde finnas 
stora summor att spara om rivningen inte genomförs i sin helhet utan koncentre-
ras till de delar som är radioaktivt belastade (ca 3-5 %). Värdet av de byggnader 
som står idag och det framdragna stamnätet talar mot en rivning. Det resone-
manget bygger dock på att ett nytt användningsområde hittas. 

Underhållskostnaderna för en anläggning av denna typ är stora. Fram till 
rivningsfasen är bemanningen planerad till 38 personer. VD Leif  Öst beräknar att 
åtminstone 30 personer krävs för att sköta anläggningen även om det varit ett 
kulturminne.154 Efter en framtida sanering borde underhållsinsatsen minska efter-
som mycket av dagens underhåll är inriktat på att se till att ingen radioaktivitet 
läcker ut.  

 
 

Kulturpolitiska och opinionsmässiga förutsättningar 

Vilka förutsättningar finns kulturpolitiskt och opinionsmässigt? Ett bevarande 
materiellt eller immateriellt bygger på att miljön definieras som ett kulturarv. 
Även om man teoretiskt kan visa att miljön kan betraktas som ett kulturarv (se 
föregående värdediskussion), krävs en stark opinion för ett bevarande och att den 
nya definitionen av Barsebäck som ett kulturarv vinner acceptans hos ägare, an-
ställda, kommunpolitiker, myndigheter och en bred allmänhet. Detta skiljer ett 
bevarande av miljöer av Barsebäcks typ från andra mindre komplexa miljöer. I 
dagsläget finns ingen rörelse som driver frågan om ett bevarande, varken lokalt 
eller nationellt. Både kommunen och ägaren arbetar efter förutsättningen att all 
bebyggelse på platsen ska rivas155. Företrädarna för intresseföreningarna byalagen 
i Barsebäcks hamn, Barsebäcks by och Vikhög har uttalat sig för en snar riv-
ning.156 Det är däremot inte utrett hur kommuninvånarna eller närboende i övrigt 
ställer sig. 

 
152 Ett dotterbolag till EON, EON Kärnkraft Sverige AB, äger anläggningen och marken den står på. 
153 Lars Gunnar Fritz: Nyheter från Barsebäck 2005:3. 
154 Leif Öst. 
155 Epost Roland Palmquist 20060817. Kävlinge kommun: medborgarförslag rivning av kärnkraftverket 
http://www.kavlinge.se/download/18.15752fa710a4ff693b4800013666/Medborgarf%C3%B6rslag.pdf
156 "Vi känner stor olust inför tanken på att anläggningen får finnas kvar på udden under lång tid. Dess 
mening reduceras då till att bli en rivningsfastighet, ett fult, väldigt och innehållslöst inslag som ständigt 
kommer att finnas i vår blickfång", skriver de tre föreningarna i ett remissvar till Miljödomstolen. I skri-
velsen säger de bland annat: "Vi har under mer än 30 år accepterat kärnkraftverket då det fyllt en sam-
hällsnytta. Detta trots att verket som sådant knappast tillfört oss något mervärde. När nu verket inte läng-
re fyller någon sådan nytta anser vi att det tillsammans med ledningar, ställverk m fl tillhörande anord-
ningar ska rivas utan annat dröjsmål än vad som kan motiveras av säkerhet för människor och miljö på 

http://www.kavlinge.se/download/18.15752fa710a4ff693b4800013666/Medborgarf%C3%B6rslag.pdf


 

Personalen har djupast kunskap om anläggningen, dess historia och hur den 
fungerade i samhället. Det är deras arbetsplats det gäller, i många fall har de an-
ställda tillbringat en stor del av sina arbetsliv i Barsebäck. Enligt den intervjuun-
dersökning vi genomfört under 2006 är uppfattningen bland medarbetarna delad, 
några vill riva eftersom funktionen upphört, andra ser bebyggelsen som intres-
sant att spara, ytterligare andra är pragmatiskt inställda och ser kostnaderna för 
ett bevarande som mer utslagsgivande än den principiella diskussionen. Inställ-
ningen till frågan om bevarande präglas av att man är mitt uppe i den process 
som krävs för att bearbeta nedläggningen mentalt och kanske också av att man är 
ovan vid frågeställningen. Förhoppningsvis stödjer de flesta ett bevarande i form 
av säkerställande av arkiv, foton, berättelser, informationsmaterial, pressklipp och 
arbetskläder. 

 
 

 
              Dosimetrar för avläsning av hur mycket radioaktivitet en person utsatts för. Foto JL 
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udden och dess omgivning". Remissinlagan är gemensamt undertecknad av ordförandena Lars Haralds-
son, Hans Wingstrand och Alan Chester. http://www.lodde.nu/nummer20_23.05_06/index.html

http://www.lodde.nu/nummer20_23.05_06/index.html
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Diskussion 

I denna rapport står Barsebäck i fokus men ett bevarande av kärnkraftsepoken 
bör diskuteras på nationell eller ännu hellre på en internationell nivå. Hypotetiskt 
sett kan möjligen frågan om byggnadsminnesförklaring av Barsebäck drivas på 
regional nivå av länsstyrelsen. Men med tanke på att det i lag157 uttrycks krav på 
rivning och att de ekonomiska resurser som kulturmiljövården disponerar över är 
mycket begränsade, krävs ett engagemang från myndigheter och riksdag för ett 
bevarande i fysisk form. Utan ett starkt stöd från branschen och från befolkning-
ens sida är detta svårt att föreställa sig.  

En enklare form av bevarande, d v s som tillfälliga utställningar och doku-
mentationer eventuellt i kombination med fysiskt bevarande i form av enstaka 
perifera byggnader, maskindelar och arkiv, är enklare att genomföra. Även ett be-
varande i mindre utsträckning än som museum är framkomligt för att spegla en 
del av historien och symbolvärdena i miljön.  

Denna utredning och diskussionerna vid seminariet Stort, fult och farligt 2001,  
visar att verket haft en stor samhällelig betydelse och att det utgör en symbol för 
motstridiga åsikter om hur samhället ska byggas och just därför utgör en betydel-
sefull kulturmiljö. Genom dess betydelse får verket en roll för samhällets kollekti-
va minne. Man skulle kunna se den internationellt kända symbolen och namnet 
som en resurs att ta hand om och en möjlig utgångspunkt att utveckla något an-
nat. För kulturmiljövårdens del gäller det att visa att ett bevarande inte behöver 
ske genom att inrätta ett museum, utan att återanvändande genom ombyggnad 
kan vara en framgångsrik metod. Bevarande handlar inte om vackert eller fult och 
nytt eller gammalt, utan om hur vår samtidshistoria ska skrivas och hur vårt kol-
lektiva minne ska förvaltas. Oavsett hur man väljer att förhålla sig till rivning, par-
tiell rivning eller återanvändning, finns det möjlighet att utnyttja miljön temporärt 
fram till 2020 och även under saneringen. Nedan redovisas några olika tänkbara 
förhållningssätt, de kan i flera fall kombineras med varandra, helt eller delvis: 
 

 
157 Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet  



 

 
              Transportfordon med transportbehållare innehållande bränsle (foto Barsebäcks kraft AB) 

 
 

• En fullständig rivning/sanering med återställande av tomten till naturmark. Det är 
förstås en spekulation, men man kan anta att marken är alltför värdefull 
för att lämna som obrukad naturmark. Förutom önskan att följa Lagen 
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet, kan ett motiv för en fullständig riv-
ning vara att möjliggöra ny bebyggelse på platsen. Möjligen är det enklare 
att övertyga människor om att det är ofarligt att bo på platsen om all be-
byggelse som har något samband med kärnkraften rivs, oavsett om det 
kommit i kontakt med radioaktivt material eller inte. SKI kräver inte full-
ständig rivning, utan menar att byggnader kan komma att friklassas för att 
inrymma helt nya verksamheter. Vidare menar man att drygt 90 procent av 
rivningsavfallet är icke radioaktivt och kan hanteras som vanligt avfall.158 I 
närheten av verket lär det finnas ett stenröse byggt av kärnkraftsmotstån-
dare.159 Det byggdes 1986 med namn skrivna på stenarna. Om verket rivs 
blir det den enda kvarvarande vittnesbörden om kärnkraften på platsen.  

 
• Rivning/sanering med deponering av rivningsmassor på plats som utgångspunkt för 

landskapskonst. Ett förslag som beskrivs i examensarbete från en land-
skapsarkitekt.160 Förslaget förutsätter att marken används till rekreation 
men det utesluter inte att delar av bebyggelsen bevaras eller nybyggnation 
för annan verksamhet på platsen. 

 

                                              
158 SKI svensk kärnkraftinspektion pdf via hemsidan www.ski.se 
159 Arbetet 1986-06-02  

 93
160 Bosrup, Niklas: Barsebäck efter avveckling. Alnarp SLU 1998, examensarbete 1998:14. 
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• Bevarande av hamnen, kylvattenkanalen, kajen mot sjösidan och infobyggnaden. De-
lar som inte i sig berörts av radioaktivt material och som även efter rivning 
av övrig bebyggelse ger möjlighet att läsa vad som funnits på platsen. Nå-
got av platsens karaktär bibehålls och infobyggnaden kan användas för att 
beskriva kärnkraften som teknik och dess betydelse i vår tids energipolitis-
ka diskussioner. Detta förhållningssätt ger möjlighet för nybyggnation på 
platsen. Om hamn och struktur bevaras ger det möjlighet för bevarande 
en del av symbolvärdet.  

 
• Ett bevarande genom återanvändande till annan verksamhet efter sanering. Kravet 

som ställs från SSI är att miljön saneras på ett säkert sätt, man kräver alltså 
inte rivning. Däremot förutsätts i lagen om kärnteknisk verksamhet att an-
läggningen rivs efter avslutad verksamhet och om det inte ska ske, krävs 
förmodligen ingripande från myndigheterna i kombination med ny an-
vändning för byggnaderna. Saneringen kommer troligen att medföra att 
reaktorn, d v s verksamhetens kärna, forslas bort för slutförvar. Högradi-
oaktiva delar avlägsnas och lågradioaktiva delar saneras. Men det utesluter 
inte ett bevarande. Det mest betydelsefulla i miljön är kanske symbolvär-
det och det bevaras om man bibehåller bebyggelsemassan i stort, siluetten 
och i synnerhet reaktorhallarna. Ett siluettbevarande ger möjlighet för se-
lektiv rivning av de högaktiva delarna. Det kan rymmas en mängd olika 
verksamheter i miljön efter sanering, t ex kan de nuvarande verksamheter-
na i form av fjärrarbetsplats och verkstadslokal för underhåll av andra in-
dustrier kombineras med ny verksamhet som forskning, konferens, boen-
de eller rekreation. Vid ett återanvändande kan exempelvis infobyggnaden 
användas för att beskriva kärnkraften som teknik och dess betydelse i vår 
tids energipolitiska diskussioner. På flera håll i världen finns exempel där 
man tillvaratagit och återanvänt stora avställda industrimiljöer som Tate 
Modern i London, Ruhrområdet och Grimeton i Halland (på FN:s världs-
arvslista)161. Inga kärnkraftsmiljöer har dock återanvänts och att miljöer av 
liknande storlek återanvänts på andra håll i världen betyder förstås inte att 
förutsättningarna varit de samma som nu råder i Barsebäck, men det är 
stimulerande för debatten att se vad som åstadkommits på andra håll. Det 
är förmodligen tekniskt möjligt att återanvända byggnaderna och bibehålla 
stommen i Barsebäck162. Möjligen kan delar av stommen vara kontamine-
rad p g a av läckage men dessa partier kan i så fall bilas bort och omhän-

 
161 Andra miljöer som bevarats trots dåliga odds är tex Kalklinbanan i och pappersbruket i Frövifors där 
samhälle och branschen samverkat om bevarandet. Ett antal konventionella kraftverk runt om i världen är 
konverterade till museer eller skyddade som kulturmiljöer: 1. Bankside Power Station, London numera 
ombyggt till Tate Modern art gallery, 2. Battersea The Battersea Power Station building, 3. Glenwood 
Power Station 1901, 4. The Holliday Dam and Hydro project in Hamilton County, Indiana, 5. Plessa, 
Tyskland 1927 bevarat som museum, 6. Vemork kraftststation vid Rjukan i Telemark, Norge. 
http://www.industcards.com/pp-conversions.htm
162 SSI Henrik Efraimsson telefon 20060817 

http://www.industcards.com/pp-conversions.htm
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dertas163. Det som talar mot en sanering med endast delvis rivning är att 
det kan bli komplicerat och därmed kostsamt att rengöra elsystem och 
ventilationssystemen samt mäta radioaktiviteten, men framför allt finns 
det troligen ett känslomässigt motstånd mot ett bevarande eller återanvän-
dande av byggnaden. I relation till miljöns totala bebyggelsemassa är det 
endast en mindre del, ca 3 %, som innehåller radioaktivitet. 

 
• Omstart av kärnkraftverket. Politiskt inget troligt förslag och inte nödvän-

digtvis ekonomiskt intressant för ägarna. Sett ur kulturarvsperspektiv för-
stås intressant eftersom miljön och kunskaperna bibehålls.    

 
• Bevarande genom film, bok eller utställning. Det finns ett rikt arkivmaterial i 

form av text, ritningar, stillbilder och film. I utställningar eller dokumenta-
tioner kan människornas minnen och berättelser bevaras. Det finns stora 
möjligheter att skapa en temporär utställning som belyser Barsebäcks be-
tydelse i svensk energipolitik. ”Vi räknar med att Barsebäcksverket även fort-
sättningsvis kan vara en visningsanläggning för kärnkraft även om vi kommer att kon-
centrera oss på att berätta om vår avfallshantering och rivning. Det har hänt mycket på 
området elproduktion i Sverige under 2005. I år har tre kärnreaktorer stängts, en i 
Barsebäck och två forskningsreaktorer i Studsvik. Samtidigt investeras det nu som ald-
rig förr i Sveriges återstående tio kärnkraftreaktorer och i vår vattenkraft.”164  

 
• Ett bevarande av kontrollrum och nyckelartefakter. Även om en fullständig riv-

ning genomförs, kan delar av inredningen och utrustningen flyttas. Som 
ett parallellt exempel kan nämnas att kontrollrummet från ett norskt 
forskningsaggregat är bevarat och flyttat till tekniska museet i Norge. 
Kontrollrummet är en av de mer betydelsefulla delarna i ett kärnkraftverk. 
Det är tekniskt möjligt att bevara kontrollrummet men även andra delar,  
som exempelvis turbinen. Det ekonomiska värdet i kontrollrummet mot-
svaras troligen endast av skrotvärdet. Andra möjliga delar att bevara är 
drivdon för att reglera styrstavar, d v s såna som stått i reserv eller funge-
rat som modeller vid utbildning och därigenom undgått att bli kontamine-
rade, samma sak gäller bränsleelement. Andra typiska artefakter från ver-
ket är dosimetrar, overaller, hjälmar och mätinstrument. Ett urval bör gö-
ras i samråd med de anställda.  

 
• Tekniska museets satsning på basutställning om energi där kärnkraften behandlas. 

 
163 En hypotetisk möjlighet är att bebyggelsen anpassas för slutförvar av även de högradioaktiva delarna 
genom att byggnaden och miljön underhålles. Förutsättningen är att underhållet fortsätter så att inte mil-
jön bryts ned och radioaktivitet läcker ut. Lågradioaktiva delar klingar av tidigare. 
164 LG Fritz Nyheter från Barsebäck 2005:3.  



 

 
      Transformatorn. Foto HB 

 

Sammanfattning av förutsättningar och bevarandediskussion 

Bevarande kan förstås både i materiell och immateriell betydelse och ambitionen 
kan läggas på många olika nivåer. För diskussionen är det viktigt att slå fast att en 
sanering inte förutsätter en rivning av verket. Däremot förutsätter Lagen (1984:3) 
om kärnteknisk verksamhet, rivning av anläggningen. Andra lagar ger möjlighet 
för ett bevarande men det kräver att verket definieras även som kulturarv istället 
för endast ett nedlagt kärnkraftverk. Med tanke på de samhälleliga resurser som 
skulle krävas för detta måste en sådan omdefiniering bygga på ett brett folkligt 
stöd. Ett sådant stöd saknas i dagsläget helt. En pragmatisk hållning vore att rikta 
de mer tekniskt inriktade bevarandeambitionerna mot Ågestaverket. I fallet Bar-
sebäck kan man hoppas på att miljön dokumenteras vidare i form av film och 
böcker och att inte alla spår av Barsebäcksverket utplånas från jordens yta. Några 
av de fysiska lämningarna borde vara möjliga att bevara utan att saneringen av 
radioaktiviteten äventyras.  

Det finns ännu så länge svenska kärnkraftverk i drift. För några kärnkrafts-
anhängare framstår det som en ironisk tanke att det verk som enligt dessa har 
lagts ner av känslomässiga och symboliska skäl, skulle bevaras som ett monument 
över en, i deras tycke, havererad energipolitik. Att samhälleliga resurser skulle 
ställas till förfogande för att bevara ett ”museum” över något som med god eko-
nomisk lönsamhet skulle kunna fortsatt att drivas kommersiellt under lång tid. I 
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synen på rivning av verket förenas gamla kärnkraftsmotståndare och anhängare. 
Kärnkraftsanhängarna vill inte se ett museum över en havererad energipolitik och 
motståndarna känner tillfredsställelse vid tanken på att verket rivs och att symbo-
len för kärnkraft därmed försvinner från Öresundshorisonten.  

Ur ett kulturarvsperspektiv kan dessa båda åsikter problematiseras, varför 
riva en del av historien och sopa en viktig samhällshistorisk företeelse under mat-
tan? Kanske kan det mest betydelsefulla i miljön, symbolvärdet bevaras om man 
bibehåller bebyggelsemassan i stort, siluetten och i synnerhet reaktorhallarna. Det 
kan rymmas en mängd olika verksamheter i miljön efter sanering, t ex fjärrar-
betsplats och verkstadslokaler kan kombineras med forskning, konferens, boende 
eller rekreation. Vid ett återanvändande kan exempelvis infobyggnaden användas 
för att beskriva kärnkraften som teknik och dess betydelse i vår tids energipolitis-
ka diskussioner. 
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3. Den närmsta framtiden 
 
Bemanningen sjunker till drygt 100 under hösten 2006. Nu hålls vattenrening, 
avfallshantering, pumpar, fläktar, brandsäkerhet i drift. Under fas 3, 2007, sjunker 
antalet till 38 personer. Det antalet bibehålls till 2017 då rivningsorganisation 
byggs upp till cirka 100-200 personer. Barsebäck har 2006 fått en miljödom som 
ger tillstånd att övergå till avställningsdrift. Efter det ställs om till servicedrift som 
kommer att pågå fram till rivningen. Kriterierna är att allt bränsle ska transporte-
ras bort (reaktorn är redan tömd, men bränslet står kvar i Barsebäck i en särskild 
bassäng), att det regelverk som styr verksamheten måste anpassas till den nya si-
tuationen och godkännas av tillsynsmyndigheterna, att man ska ha genomfört 
åtgärder i stationen och ändrat kontrollutrustningen så att man inte kontinuerligt 
behöver bemanna kontrollrummet. När dessa kriterier är uppfyllda kan Barsebäck 
övergå till fas 3. På verket tror man inte att rivningen är genomförd förrän år 
2030. Det krävs först ett slutförvar för rivningsmassorna. Ett sådant kan vara 
färdigställt tidigast 2020.   

”Att riva en reaktor beräknas ta sex–sju år. Barsebäcks båda reaktorer kommer för 
övrigt inte att rivas samtidigt: man börjar med Barsebäck 1 och fortsätter med Barsebäck 2 
med ett par års förskjutning. Den sammanlagda rivningsperioden beräknas bli ungefär tio 
år.”165  

SKI kommenterar rivningen av en reaktor så här: ”Att riva en reaktor kräver 
noggrann planering och förberedelse. Planeringsarbetet beräknas ta upp till fyra år innan själva 
rivningen påbörjas och man bedömer att rivningsarbetet kan ta ungefär sju år. Efter att allt 
bränsle transporterats till CLAB för mellanlagring rengörs reaktorn kemiskt, dekontamineras, 
för att avlägsna huvuddelen av radioaktiviteten från ytorna. Därefter rivs reaktorsystemet och 
de radioaktiva komponenterna sönderdelas med hjälp av fjärrstyrda specialverktyg. Detta görs 
under vatten för att undvika en ökad luftburen aktivitet. De sönderdelade komponenterna läggs 
i speciella kassetter för vidare transport till CLAB för mellanlagring. Sedan rivs resten av 
anläggningen. I princip sker rivningen inifrån och ut. Till slut rivs byggnader och området åter-
ställs. Material och komponenter som kan återanvändas kommer att tas tillvara. Det kan gälla 
allt från friklassade komponenter till byggnader som kan friklassas för att inrymma helt nya 
verksamheter. Drygt 90 procent av rivningsavfallet är icke radioaktivt och kan hanteras som 
vanligt avfall.”166

Rivning av forskningsreaktorerna R1 vid KTH och i Studsvik är de hittills 
enda som genomförts i Sverige.167 Tyska Eon Kernkraft äger kärnkraftverket i 
Würgassen som håller på att monteras ned.168 Ungefär 110 kommersiella kärn-
kraftverk har lagts ned runt om i världen (USA 23, UK 22, Östeuropa).169 60 re-
aktorer i världen har lagts ned varav 20 har rivits helt.170

 
165 Agneta Nestenborg. Nyheter från Barsebäck 2005:3. 
166 SKI svensk kärnkraftinspektion pdf via hemsidan www.ski.se 
167 SKB: Rivning av kärnkraftverk jan 2003 sid 3 
168 Nyheter från Barsebäck juni 2006 sid 2-3 
169 Nyheter från Barsebäck juni 2006 sid 3 
170 SKB Rivning av kärnkraftverk jan 2003 sid 3 
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Arkiv 

Myndigheterna har två huvudsakliga tidskrav för bevarande av arkivmaterial, dels 
under anläggningens livstid, (d v s fram till 2020) och dels för långtidsförvaring 
(mer än 100 år). För anläggningens livstid gäller all teknisk anläggningsdokumen-
tation, rapporter och liknande som behövs för att klarställa inträffade händelser. 
För långtidsförvaring gäller konstruktionsförutsättningar, anläggningsbeskrivning, 
SAR (Safety Analysis Report, d v s anläggningens säkerhetsredovisning) och do-
kument som berör strålskydd. SSI har även mellanliggande krav på vissa strål-
skyddsdokument 25 och 50 år. Myndigheterna har krav på att anläggningsägarna 
ska spara och vårda arkiverade handlingar tills dess anläggningen rivs 2020, då 
materialet för ”Långtidsförvaring” lämnas över till Riksarkivet. Det finns också 
lagar som kräver dokumentlagring i 10 år, t ex Bokföringslagen, vad gäller eko-
nomiska dokument. Barsebäck kraft AB har i dagsläget inga planer på att bevara 
arkivhandlingar/dokument/bilder som inte omfattas av myndighetskrav.171 Varje 
svetsskarv, allt som utförts i rostfritt är filmat och röntgat vid bygget och vid om-
byggnad restaurering, alla uppgifter från provningar är sparade. Även om företa-
get idag inte har några planer på att bevara arkivmaterial som inte omfattas av 
myndighetskrav ligger det i det övriga samhällets intresse att så sker. Förhopp-
ningsvis kan materialet deponeras i något annat lämpligt arkiv för att inte riskera 
att skingras vid en eventuell rivning.  
 
 

Kort om andra anläggningar 

I Sverige finns tre aktiva kärnkraftverk: Oskarshamn, Ringhals och Forsmark. 
Oskarshamnsverket var det första storskaliga kommersiella verket i Sverige. Dess 
första reaktor startade 1971, O2 startade 1974. Reaktorerna, turbiner och kon-
trollrum är likadana i Oskarshamn och Barsebäck. Det finns även den sedan 1974 
nedlagda kärnkraftreaktorn i Ågesta och två forskningsreaktorer i Studsvik som 
stängdes 2005 efter 45 års drift172. Studsviklagen avsätter 0.15 öre/kwh till fond 
för finansiering av omhändertagande av Studsvik, Ågesta och Ranstad. Ågesta-
verket var Sveriges första kärnkraftverk. Det producerade främst fjärrvärme till 
stockholmsstadsdelen Farsta men även en del elenergi som matades ut på elnätet. 
Verket är insprängt i berget i ett friluftsområde vid Ågesta, i Huddinge och var i 
drift mellan åren 1963 och 1974. Huvudmännen bakom anläggningen var Asea i 
Västerås, Stockholms Elverk och Statens Vattenfallsverk. Ågestaverkets reaktor 
hade en totaleffekt på 80 MW, vilket är betydligt mindre än effekten i de senare 
svenska reaktorerna. Verket var en del i den svenska linjen som syftade till inter-
nationellt oberoende genom användning av inhemskt icke anrikat uranbränsle i 

 
171 Stig Aspman epost 20060711 
172 Nucleus 2005/1 sid 3 

http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4rnkraftverk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fj%C3%A4rrv%C3%A4rme
http://sv.wikipedia.org/wiki/Farsta
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elenergi
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%85gesta&action=edit
http://sv.wikipedia.org/wiki/Huddinge
http://sv.wikipedia.org/wiki/Asea
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_Elverk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Statens_Vattenfallsverk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Watt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Den_svenska_linjen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Uran
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kombination med tungt vatten som moderator. Användning av inhemskt kärn-
bränsle, skulle även göra det möjligt att ur det använda bränslet utvinna 
plutonium – råvaran för en framtida svensk atombomb. Ågestaverket avvecklades 
eftersom låga oljepriser gjorde driften olönsam.173 Ågesta bedöms som välbeva-
rat, teknik- och kulturhistoriskt intressant och är under dokumentation av Stock-
holms länsmuseum, Tekniska museet och Länsstyrelsen i Stockholms län. Kanske 
kan Ågesta fungera som representant för kärnkraften i en bevarandediskussion. 
Ågesta är mindre än Barsebäck och eftersom verket är placerat i ett bergrum är 
marken inte lika attraktiv för exploatering. Att driften varit nedlagd i mer än 30 år 
talar också för Ågesta, även om dåtidens bristande kontroll av radioaktivitetsläck-
or gör saneringsarbetet där mindre förutsägbart. 

Runt om i världen finns nedlagda kärnkraftverk, i Würgassen Hannover och 
Greifswald i Tyskland, Maine Yankee USA och Vandellos Spanien. Tyskland har 
inte ett beslut om slutförvar utan mellanlagrar sitt avfall i väntan på beslut. Calder 
Hall i Storbritannien som är världens första kommersiella kärnkraftverk, byggdes 
för att producera plutonium för Englands kärnvapen. Ett beslut om rivning togs 
2005 och rivningsprocessen är igång.174  

Problematiken med bevarande av Barsebäck kan jämföras med sockerbru-
ken. Där har kulturmiljövården skjutit frågan om bevarande framför sig och står 
nu efter att ha avslagit två sockerbruk som byggnadsminnen, inför det faktum att 
det endast finns ett sockerbruk kvar i drift i landet och att det är mångdubbelt 
större än de som kunnat bevaras som byggnadsminnen i ett tidigare skede. Alltså 
bevarandefrågan blir inte enklare för att vi skjuter den framför oss. 

 
173 http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85gestaverket 2006-04-12  
174 http://www.britishnucleargroup.com/calderhall/content.php?pageID=11 20060705 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tungt_vatten
http://sv.wikipedia.org/wiki/Moderator_%28fysik%29
http://sv.wikipedia.org/wiki/Plutonium
http://sv.wikipedia.org/wiki/Atombomb
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85gestaverket
http://www.britishnucleargroup.com/calderhall/content.php?pageID=11


 

 102

 



 

4. Förslag till fortsatta undersökningar 
 

• Dokumentärfilm med historisk tillbakablick och en dokumentation av det 

samtida Barsebäcksverket. 

• Studiecirklar genom anställda och/eller arbetsgivare i samverkan. Anställ-

das och konsulters minnen, berättelser och bilder. 

• Insamling av anställdas egna idéer om bevarande eller dokumentation. 

• Beforska arkiv med anknytning till Barsebäck: Sydkrafts arkiv, konsultfir-

mornas arkiv. 

• Dokumentation av sanering och eventuell rivning. 

• Kärnkraftsdebatten. 

• Vilken påverkan har etableringen av kärnkraftverket i Barsebäck haft på 

regionen? 

• Finns det möjligheter att samverka kring en utställning om verket på plats?  

 

 
              Entrén med inpasseringen till verket.  
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175 Informanter till intervjustudien redovisas under bilaga 3.  
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6. Bilageförteckning 
Bilaga 1: Frågelista    
Bilaga 2: Organisationen i Fas 2 
Bilaga 3: Informantförteckning 
Bilaga 4: Ägarförhållande 
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Bilaga 1. Frågelista 
Bakgrund 

1. Vad heter du? 
2. När är du född? 
3. Var bor du? 

Yrke 
4. Vilket yrke har du? 
5. Vilken utbildning krävs för det? 

Arbete/arbetsplats 
6. Hur länge har du arbetat på Barsebäcksverket? Vilket år började du här? 
7. Kan du beskriva dina arbetsuppgifter? 
8. Har du haft samma arbetsuppgifter under den tid du arbetat här? 
9. Brukar ni som arbetar/arbetat här på verket stannat kvar länge på arbets-

platsen? 
10. Finns det goda möjligheter att vidareutvecklas inom verket, ex internut-

bildning?  
11. Finns det någon specifik företagspolicy, hur har den i så fall påverkat dig 

tror du? 
12. Trivs du med ditt arbete? Vad trivs du mest med, arbetsuppgifterna, kolle-

gorna osv? 
13. Blir det så att man identifierar sig med företaget på något sätt? Har detta 

förändrats under åren, ex nu när Barsebäck 1 och 2 har stängts? 
14. Jag vet att företag har genomgått olika omorganisationerna, har det påver-

kat dig personligen? Jag återkommer till nedläggningen senare. 
Säkerhet 

15. Uppfattar du det här som en speciell arbetsplats, att arbeta i en anläggning 
som framställer elkraft? 

16. Vad tycker eller tror du skiljer sig från den här arbetsplatsen mot andra? 
Med tanke på den inre och yttre säkerheten och alla säkerhetskontroller på 
din arbetsplats? 

17. Har du någonsin tyckt att det är en isolerad miljö att arbeta i? 
18. Tycker du att det är en bra arbetsmiljö här? 
19. Anser du att din arbetsplats är säker? 
20. Är Barsebäcksverket det säkraste kärnkraftsverket i världen? 
21. Hur ser du på kärnkraften?  
22. Hur är omgivningens syn på Barsebäck, har ni stöd från dem? 

Kärnkraftsdebatten 
23. I och med kärnkraftsdebatten diskuterades kärnkraftens vara eller icke 

vara, vad tyckte du om den debatten? 
24. Media har noga övervakat utvecklingen av kärnkraften, det fanns dels en 

stark opinion för kärnkraften, vilket kom i uttryck i media inte minst i den 
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borgerliga pressen dels ett starkt kärnkraftsmotstånd, hur ha det påverkat 
er på Barsebäck? 

25. Att Barsebäck har väckt och till viss del fortfarande väcker så starka käns-
lor hos människor, både negativa och positiva, hur ser du på detta?   

Ev följdfrågor beroende på vad de svarar på ovanstående frågor: 
26. Hur kändes det att stora demonstrationståg gick mot Barsebäcksverket? 

Har du själv upplevt det någon gång?  
27. Vilka strategier har ni på verket tillämpat för att klara av att arbeta under 

dessa förutsättningar? Har det funnits någon medveten tillämpning från 
arbetsgivarhåll? 

28. Kan du idag känna någon förståelse för kritiken och motståndet mot 
kärnkraften? När kritiken pågick som mest, kunde du då känna någon för-
ståelse för kärnkraftsmotståndet? 

Nedläggning 
29. Vad skulle du vilja säga om nedläggningen av Barsebäck? 
30. Vad kände du vid stängningen av Barsebäck 1 och 2? 
31. Hur påverkar nedläggningen av Barsebäck dig personligen? Hur många år 

till kommer du att arbeta här på Barsebäck? Kommer du ha samma ar-
betsuppgifter under den här tiden? 

32. Hur tror du att de olika händelserna under verkets 30-åriga verksamhet 
har inverkat på personalen? 

Barsebäck som symbol 
33. Om man pratar om Barsebäck som en symbol, vad tycker du att den re-

presenterar? (Ex 1900-talets föreställning om framsteg inom teknik, veten-
skap och natur, med tron på det goda livet och samhället!). 

34. Har Barsebäcksverket ett mer positivt eller ett negativt symbolvärde, för 
dig personligen? 

Barsebäck som kulturarv  
35. År 2001 hölls seminariet stort, fult och farligt? Det arrangerades av Indu-

strihistoriskt Forum och Barbro Mellander, museichef  på Regionmuseet i 
Kristianstad ansvarade för det. Seminariedeltagarna besökte en av dessa 
dagar Barsebäcksverket. Er personaltidning i strömmen tog upp detta - dis-
kussionen kring att K-märka verket. Har du hört talas om detta? Tycker du 
att verket bör k-märkas?  

36. Förutom den rent fysiska miljön som verket utgör så finns det ju mycket 
annat som är viktigt att bevara, exempelvis de anställdas berättel-
ser/upplevelser av arbetet, kärnkraften, kärnkraftsmotstånden, Barsebäck 
som symbol osv. Vad tycker du personligen hade varit viktigt att min-
nas/bevara för eftervärlden när den gäller detta? Vad tycker du skulle vara 
sorgligt om det föll till glömska? 

Framtiden för kärnkraften i Sverige 
37. Hur ser du på framtiden för kärnkraften i Sverige? 

Frågor till nyckelperson inom personalavdelningen 
38. Vilka yrkeskategorier finns här på verket? 
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39. Hur ser personalsammansättningen ut, hur många procent jobbar med 
drift, administration, säkerhet osv? Vilken fördelning är det mellan män 
och kvinnor? 

40. Brukar personalen som arbetar/arbetat här på verket stanna kvar länge på 
arbetsplatsen? 

41. Hur många olika skift har ni haft/har idag? Vilka arbetstider? 
42. Hur har de olika händelserna under verkets 30-åriga verksamhet inverkat       
      på personalen tror du?  
43. Kan du berätta om verkets omställningsprogram för de anställda? 
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Bilaga 3. Förteckning över informanter - intervjuundersökning  
 
 
Informant 1  Ann-Christine Buch 
 
Informant 2  Arne Hansson 
 
Informant 3  Christina Wilhelmsson 
 
Informant 4  Conny Nilsson 
 
Informant 5  Eva Telg 
 
Informant 6  Jan Pålsson 
 
Informant 7  Jessica Fredson 
 
Informant 8  Krister Thelander 
 
Informant 9  Lars Tornsberg 
 
Informant 10 Leif  Öst 
 
Informant 11 Pär Adolfsson 
 
Informant 12 Robert Wahlström 
 
Informant 13 Rolf  Nordén 
 
Informant 14 Sonje Johansson 
 
Informant 15 Sven Olof  Andersson Hederoth 
 
Informant 16 Tommy Sköld 
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Bilaga 4: Ägarförhållande  
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Regionmuseets rapportserie 2006 

Kulturmiljö 

Förkortningar: 
AF-antikvarisk förundersökning FU- arkelogisk förundersökning PJ- projektrapport 
AK- antikvarisk kontroll KA- kulturhistorisk analys UN- arkeologisk  undersökning 
AU-arkeologisk utredning MD-murverksdokumentation BD- byggnadsdokumentation 
DK- dokumentation, övrigt OU- osteologisk undersökning BAD-byggn-ark-dokumentation 

1. Folkestorps Bränneri , Folkestorp 6:5, Maglehem sn, AK, Mattias Burman, 2005 
2. Vallfartskyrkan i Fru Alstad, Fru Alstad, FU, Lars Salminen, 2005 
3. Röstånga kyrkogård, Röstånga sn, DK, Åsa Jakobsson och Cecilia Pantzar, Cissela Olsson,  2005 
4. Hovdala slott, larm och markarbeten, Brönnestad sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2005 
5. Ask kyrkogård, Ask sn,DK, Åsa Jacobsson, Klara Johansson, Mia Jungskär, Cissela Olsson, 2005 
6. Hustoftagård, Väsby sn, AK, Anna Ligoura, 2005 
7. Äsphult kyrka, Äsphult sn, MD, Magnus Lindhagen och Jimmy Juhlin Alftberg, 1996 
8. Himmelstorpsgården, Brunnby sn, AK, Anna Ligoura, 2004 
9. Jöns Jonsgården, Kattarps sn, AK, Anna Ligoura, 2005 
10. Rutsbo, Sankt Ibb sn, A.K, Anna Ligoura, 2005 
11. Jordberga kostall, Källstorps sn, AK, Anna Ligoura, 2004 
12. Norra Grönby mölla, Anderslövs sn, AK, Klara Johansson och Mia Jungskär, 2006 
13. Ekonomibyggnad på Skarhult slott, Skarhult sn, AK, Cecilia pantzar, 2005 
14. Klostergården, KA, Lund, Paul Hansson och Anna Rabow, 2005 
15. Hannas kyrka – alla tiders kyrka, Hannas sn, MD, Petter Jansson, 2004 
16. Häglinge kyrka – ”…ljusare, skönare, rymligare”, Häglinge sn, AK, Magnus Lindhagen och Lotta Eriksson, 1999-2006 
17. Hannas kyrka ut- och invändig restaurering, Hannas sn, AK, Petter Jansson/Lotta Eriksson, 2004-2005 
18. Norra Mellby skol- och fattighus, Norra mellby sn, KA, Anna Rabow, 2005 
19. Historiska museet i Lund – en värdebeskrivning, Lunds sn, DK, Henrik Borg, 2006 
20. Fornstugan i Kristianstad, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2006 
21. Hovdala slott- svampsanering, Brönnestad sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2006 
22. Bosjökloster – nunnornas botkapell, Bosjökloster sn, AK, Cecilia Pantzar, 2003 
23. Sankt Olofs kyrka, Sankt Olofs sn, AK, Cecilia Pantzar, 2005-2006 
24. Västra Broby kyrka. Västra Broby sn, AK, Cecilia Pantzar,2005-2006 
25. Hassle Bösarps kyrka – invändig renovering, Hassle Bösarps sn, AK, Anna Rabow, 2005 
26. Svalövs kyrka, Svalövs sn, AK, Anna Ligoura och Lotta Eriksson, 2005-2006 
27. Näsums 12:2, Näsums sn, FU, UN, Elisabeth Höst, 2006 
28. Perstorps baptistkapell, svampsanering,  Oppmanna sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2004 
29. Hassle Bösarps kyrka, Hassle Bösarps sn, AK, Anna Rabow, 2005 
30. Konga kyrkogård, Konga sn, DK, Åsa Jakobsson, Mattias Burman, Mia Jungskär, Cissela Olsson och Emelie Petersson, 

2005-2006 
31. Bondegård-utvändig restaurering, Stoby sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2006 
32. Fornlämningar utmed Sigridslundsvägen, Vä sn, FU, Helene Wihelmson, 2003 
33. Horna 3:12, Åhus sn, AU, Adam Bolander, 2006 
34. Horna 3:12, Åhus sn, FU, Adam Bolander, 2006 
35. Uppåkra 8:9, Uppåkra sn, FU, Helene Wihelmson, 2004 
36. Östra Broby kyrka – utvändig restaurering, Ö Broby sn, AK, Lotta Eriksson och Helena Nilsson, 2005 
37. Norra Mellby klockstapel – restaurering, N Mellby sn, AK, , Jimmy Juhlin Alftberg, 2006 
38. Vattenmöllan – kvarnbyggnad Krapperup 19:2, Brunnby sn, AK, Mattias Burman, 2006 
39. Wallåkra stenkärlsfabrik, Vallåkra, Kvistofa sn, AK, Mattias Burman, 2006 
40. Kommendanten 5 och 6, Dokumentation vid varsam ombyggnad, BD, Erika Wass och Magnus Lindhagen, 1997-1998 
41. Omläggning av tak - Kvihusa 1:2, Ekjaröds sn, AK, Emelie Petersson, 2006 
42. Saltus Sanctæ Mariæ, Bäckaskogs kloster – arkeologiska undersökningar under ett halvt sekel, Kiaby sn, Jan Kockum,  

2006 
43. Fjärrvärme i Örkelljunga kyrka. FU/SU, Helene Wihelmson, 2006 
44. Nosaby kyrka – förändring i bänkkvarter, Nosaby sn, AK,  Helena Nilsson, 2006 
45. Nämndemansgården, St Ibbs sn, AK, Anna Rabow, 2006 
46. Vårdplan – Sporrakulla, Glimåkra sn, VP, Jimmy Juhlin Alftberg,  Helena Nilsson, Kalle Melin, 2006 
47. Magasinet på Spannarps säteri, Åusås sn, AK, Anna Rabow, 2006 
48. Järnugnar vid Skräbeå, Bromölla 12:19, Ivetofta sn, UN, Tony Björk, 2006 
49. Kv Lyckan 42 i Åhus, Åhus sn, FU, Elisabeth Höst, 1991 
50. Hustoftagårdens boningshus, Väsby sn, AK, Anna Rabow, 2005 
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51. Tingsgården i Vä. Boplats och grav från yngre bronsålder/förromersk järnålder, Vä sn, AU, UN och FU, Tony Björk, 
Adam Bolander och Happy Hök, 1993-1994 och 1996 

52. Fjälastorps småskola, Brunnby sn, BMU, Henrik Borg, 2006 
53. Som kungen själv stakade ut – Kvarteret Göken i Ängelholm, FU, Lars Salminen, 1991 
54. Balsby 12:40 -järnåldersbebyggelse vid Råbelövssjön, Nosaby sn, FU/SU, Adam Bolander, 2006 
55. Åhus 14:108 – Härdar, flinta och metallhantverk i Transval, Åhus sn, FU, Helene Wihelmson, 2006 
56. Härlöv 50:27-I utkanten av byn, Kristianstad sn, FU, Helene Wihelmson, 2006 
57. Barsebäcks kärnkraftverk, Barsebäcks sn, DK, Henrik Borg och Helen Sannerstedt, 2006 
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