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Reserapport: Marviken 
 

Marvikenkväll i Studsvik den 18 nov 

Onsdagen den 18 nov 2015 samlades 46 nya som gamla medlemmar ur 

SKS i Horsvik för att lyssna på tre föredrag om Marviken. Bland 

deltagarna fanns bl. a. personer som varit med och planerat och byggt 

Marviken, men framförallt en stor skara unga med intresse för den 

kärntekniska historien. 

 

Intresserad åhörarskara  
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Först ut var industrifotografen Henrik von Klopp som har författat boken 

Marviken - slutet för den svenska linjen. Henrik har, förutom att ägnat 

mycken tid åt att fotodokumentera Marviken, även forskat i historiska 

dokument rörande Marviken för att kunna återge historik och bilder i 

samma bok. Henriks föredrag var fylld av spännande bilder kopplat till 

den intrigfulla historiebeskrivningen. 

 

Därefter beskrev Oddbjörn Sandervåg hur Marviken användes som 

fullskaleexperiment efter att man beslutat att inte sätta reaktorn i drift. 

Oddbjörn arbetade under tio år med dessa experiment vid Marviken. 

Anläggningen var unik i sitt slag att man kunde skapa verklighetsnära 

förhållanden och därmed se vad som händer vid t.ex. ett rörbrott eller då 

kritiskt flöde uppstår. Viktiga saker som studerades var t.ex. PS-

funktionen hos inneslutningen, d.v.s. hur trycknedsättningen fungerar 

genom kondensering i bassäng (wet well), samt hur instrumentering och 

konstruktionsmaterial uppför sig under extrema förhållanden. Än idag 

används data från dessa experiment globalt för att validera 

beräkningskoder. Marviken har med andra ord betytt mycket för 

utvecklingen av reaktorsäkerheten på internationell nivå. 
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Oddbjörn Sandervåg 

 

Sedan berättade projektledaren Mats Thelenius, Vattenfall, om vad som 

hänt med Marviken efter att det oljeeldade kraftverket togs ur 

effektreserven och vad som kommer att hända framgent. Oljepannan 

och generatorn har rivits och de delar som berör reaktordelen har 

renoverats och renats från asbest. Syftet med det är att möjliggöra att de 

historiskt intressant delarna av Marviken kan bevaras till eftervärlden. 

Vattenfall har försökt att sälja Marviken, men ingen köpare har ännu inte 

lyckats visa att man kan uppfylla Vattenfalls krav på köparen. Vattenfall 

vill att köparen är tillräckligt ekonomiskt stark för att kunna garantera att 

den historiska platsen bevaras. Försäljningsprocessen förväntas gå 

smidigare om en ny detaljplan för området kan antas. Idag är tomten en 
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industritomt med begränsat användningsområde. Mats berättade vidare 

hur man hittade lyftoket till reaktorlocket i skogen, hur man lyckats spåra 

upp och sanera en gammal tipp i närområdet och hur man gjort andra 

miljöarbeten runt anläggningen. 

 

Kvällen avslutades med en trevlig middag på Horsvik som SKS bjöd på. 

   

Kaffe efter middagen på Horsvik       ordf. Calle Berglöf och Bengt Pershagen 
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Studiebesök i Marviken den 19 nov 

Efter en biltur från Studsvik till Marviken möttes vi upp och började med 

lite fika kl. 9 på gretingarna över den gamla bränslebassängen. Därefter 

gick vi in i utrymmet under reaktortanken, där man kunde se hur 

betongen eroderat efter olika blåsningsprov. Man kunde även se alla de 

ledningar som fått kapas då man lyft tanken för att göra asbestsanering 

häromåret.  

Sedan tog vi hissen upp till reaktorhallen. Där kunde vi se det högt 

kupade reaktortanklocket, oket som använts för att lyfta av det och vi 

kunde klättra upp och titta ner i den öppna reaktortanken. Sedan gick vi 

vidare till turbinhallen, där turbinerna nu demonterats. Vi tog en titt i 

pannrummet. Vi gick vidare till elverkstad och till kontrollrummet. I 

kontrollrummet var all reaktorstyrning demonterad redan på 70-talet då 

man istället monterat pannstyrningen i pulpeterna. Efter detta passade 

några av oss på att klättra ner för de långa stegarna till den tömda 

kondensationsbassängen, där man kunde se de nedblåsningsrör som 

använts vid många fullskaleprov, vars resultat sedan legat till grund för 

många senare tiders design av nedblåsningsrör, även internationellt.  

Efter rundvandringen fick vi lite dödtid och vi åkte ner och tog en höstlig 

promenad i Marvikens hamn. Sedan åkte vi till Mauritzbergs slott där vi 

avslutade med en lunch i fin miljö. 

  



Sida | 6 

 

 

 Box 6242 
102 34 STOCKHOLM 

www.kärnteknik.se 
info@karnteknik.se 

 

En magnefik guide vid namn Björn börjar visningen i kontrollrummet. 

 

 

Oddbjörn Sandevåg berättar om exprimenten som utfördes på Marviken. Här 

ståendes strax under reaktortanken med en ditsvetsad utloppsventil i förgrunden. 
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Reaktortanken sitter forfarande kvar i inneslutningen. Reaktortanklocket är 

avmonterat så man kan se hela vägen ner till botten i den kraftigt sönderskurna 

insidan av reaktortanken. 

 

Lunchavslutning på Mauritzbergs slott. 


