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Årsmöte och studiebesök i Ågesta 
 
Som vanligt vid SKS årsmöten sken solen från en klarblå himmel när vi anlände fredag morgon 
till Ågesta Kärnraftvärmeverk i Farsta. Stolar i rad stod uppställda i det välbevarade 
kontrollrummet inrett i 50-talsturkost med ekdetaljer. Där hälsade ägarepresentant Erika Bohl 
Kullenberg välkomna. Eftersom deltagarna var så många delade vi upp oss i fyra grupper. Första 
gruppen fick en guidad tur i anläggningen medan vi andra fick se en film från tidigt 60-tal om hur 
man på den tiden såg på kärnteknikens framtid. Filmen gjordes före TMI-olyckan i Harrisburg 
och optimismen var stor. I filmen fick vi se hur reaktorn i Ågesta höll på att byggas upp, bland 
annat bilder på hur styrstavarna byggdes ihop för hand av mekaniker i vita rockar i dammfria 
rum.  
 
Citat från filmen: 
”Ågestaverket är språngbrädan till en ny teknik i stor skala”  
”Vikten av säkerhet är stor, därför byggs reaktorn i berget”   



 
 
 
 
 
”Laddmaskinen är tekniskt avancerad, fel på grund av mänskliga faktorn är helt omöjliga då 
laddmaskinen är helt automatiserad” 
 

 



Efter filmen fick vi en hel del fakta om Ågesta av Erika Bohl Kullenberg, hennes presentation 
innehöll tre delar: 
 

1. Kärnkraftens historia 
2. Ågesta 
3. Ågesta nu och i framtiden. 

 
 
 
Kärnkraftens historia 
 
Första svenska kärnreaktorn R1 på KTH kördes 1954-1970 och användes till forskning. 
R0 byggdes i Studsvik 1960, den kördes fram till 2005 och användes också till forskning. 
Ågesta (även kallad R3 ”Adam”) startades 1963 och var Sveriges första konventionella 
kärnkraftverk. 
Marviken (R4 ”Eva”) byggdes 1963 och var också menad för konventionell kraft. Reaktorn togs 
aldrig i bruk på grund av säkerhetsrisk, den byggdes senare om till oljekraftverk. 
Fler små forskningsreaktorer byggdes vid KTH, i Stockholm och i Studsvik, men de var mer små 
uppställningar för att kunna testa bränsle. 
 
Både Ågesta och Marviken var tungvattenreaktorer, detta gjorde man för att kunna använda 
svenskt uran från Ranstad. I Ranstadgruvan bröts och framställdes uran till och med år 1978. Det 
har varit svårt att få området kring urangruvan friklassat på grund av höga halter av uran i 
marken. 
 
Sedan byggdes den svenska kärnkraftflottan upp på ganska kort tid: 
 
Oskarshamn 1 1972 
Oskarshamn 2 1974 
Oskarshamn 3 1985 
  
Ringhals 1 1976 
Ringhals 2 1975 
Ringhals 3 1981 
Ringhals 4 1983 
  
Barsebäck 1 1975 – 1999 
Barsebäck 2 1977 – 2005 
  
Forsmark 1 1980 
Forsmark 2 1981 
Forsmark 3 1985 
 



Ågesta 
 
Marken ägs av Stockholms stad, Vattenfall arrenderar. Anläggningen ligger insprängd i berget. 
Den har fyra ånggeneratorer och en turbinanläggning. 
 
Vid starten producerade den 60 mW (10MW el) men ökade sedan till 80 MW. (15MW el och 
resten fjärrvärme). 
 
Som mest arbetade 70 personer samtidigt på verket varav 16 personer på 4 skiftlag. 
 
1962 togs reaktorn i provdrift med lättvatten 
1963 togs reaktorn i drift 
1964 infasning på fjärrvärmenätet 
1968 bränsleskada, verket stod i 6 månader (Specialverktyg tillverkades) 
1969 läckage i en pump som skadade elsystemen. Läckage av tungt vatten. Man lyckades sanera 
och starta om. 
 
Ågesta nu och i framtiden 
 
2 juni 1974 stängdes Ågesta. Bränslet kördes till CLAB, tungvattnet såldes till Kanada. 
 
Vid stängningen hade verket gått 52 000 timmar. Vattenfall, AB Atomenergi och Stockholm 
Energiverk ansvarade för drift och underhåll fram till 1975 då Forsmark tog över (-1992). 
1992 – Ånggeneratorerna flyttades till Studsvik för dekontamination  
1993 – Vattenfall tar över ansvaret igen. 
1996 – Inventering görs för att hitta fissilt material efter bränsleskadan. 
2010 – SVAFO tar över driftansvar från Studsvik på uppdrag av tillståndshavaren Vattenfall 
SVAFO inventerar och friklassar anläggningsdelar 
2010 Avvecklingsplan framtagen 
2012 Ny kostnadsberäkning för rivning framtagen 
 
Ägarskapet idag är SVAFO 50 % och Vattenfall 50 % 
SVAFO utför servicedrift, tillsyn och underhåll på uppdrag av Vattenfall. Anläggningen gås 
igenom en gång i månaden. SVAFOS ansvar är att ta hand om anläggningen fram till den ska 
”begravas” i nya SFR tidigast 2045. 
 
Ekonomiskt gick aldrig Ågesta med vinst (utom de två sista månaderna), den stora vinsten var 
kompetensen och erfarenheterna. Byggnationen av kärnkraftverk gjorde att Sverige kunde sluta 
med olja. 



 
 
 
Dagen fortsatte på Ågesta Golfklubb med först en fantastisk lunch och sedan ett föredrag av Alf 
Lindfors: 
 
Hur har Ågesta påverkat dagens reaktorer? 
 
Alf jobbade åt Vattenfall i ca 40 år, han jobbade de sista åren Ågesta var i drift och skrev 
slutrapporten för verket. Föreläsningen börjar med att Alf 25 år gammal kommer till 
anläggningen och får ett ”vad fan gör du här” som välkomnande av chefen som just kommit 
tillbaka från semestern och glömt att Alf skulle börja den dagen. 
 
Ågesta var främst ett värmekraftverk men hade även en del elproduktion. Verket var alltid 
stängt över sommaren eftersom Farsta inte behövde någon värme under sommaren. 
 
1956 började planeringen 
1957 började bygget 
1958 montagestart 
1962 provstart 
1963 start 
1964 full effekt 
1974 nedläggning 
 
Till bygget användes ca 200 leverantörer, 75 % av dem var svenska. Detta gjorde att stor 
kunskap och kompetens byggdes upp i landet. Anläggningen planerades att vara i drift i 10 år.  
Modellen för driftsättning som skapades blev senare standard. Locket på reaktorn gick inte att 
ta av, allt arbete gjordes genom ”gångar” i locket. För att se in i reaktorn användes periskop. 
Behövdes ett nytt verktyg byggdes ett, inget fanns på marknaden. 
 
Effekten i reaktorn styrdes av värmebehovet i Farsta, detta ledde till stora termiska svängningar. 
Svängningarna i effekt orsakade stort slitage på bränslet. Vid ett tillfälle uppstod en 
bränsleskada så kraftig att bränsleelementet gick helt av och kutsarna åkte runt i systemet. 
Man lyckades åtgärda skadan och bränslet från Marviken sattes in vilket ledde till effekthöjning 
från 60 MW till 80 MW. 
 
”1a majdemonstrationen” 1969 kallas en händelse som skedde när ett vattenslag skedde vid 
pumpskifte och en backventil skadades. 400 kubikmeter vatten översvämmade anläggningen, 
elsystem slogs ut och fler säkerhetssystem fick felaktig funktion. Erfarenheter man tog vara på 
efter det ledde till: fysisk separation, övertalighet och översvämningsskydd. 



 
 
Några av de största vinsterna från Ågesta är ändå erfarenheterna man fick inom områdena: 
 
Ordning och reda – tex renmontage och driftorderstyrning 
Säkerhetsgranskning – säk-kommitté 
Träning – systematisk utbildning, lokalkännedom och haveriberedskap 
Svenska modellen – Anläggningsägarens ansvar 
 
Ågestas ledning var de första som tog avstånd från Marviken samt den svenska linjen. Istället 
förespråkade de lättvattenreaktorer med anrikat bränsle. Ågestas personal har haft stor 
påverkan som kulturbärare.  
 
Den främsta erfarenheten från Ågesta enligt Alf är att visa att konstruktion, projektledning, 
anläggning och drift av den svenska reaktormodellen var möjlig.  
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