
	 	 	

	

	

 
 

Välkommen att besöka SKB:s anläggningar! 
 
Tider och aktiviteter finns beskrivna i programmet nedan. 
 
 
Vid besök på våra anläggningar ska alla besökare uppvisa giltig fotolegitimation. 
För att underlätta vid fordonskontrollen vid inträdet till Simpevarpshalvön, var 
vänlig ta med en utskriven kopia av den inbjudan/program som ni erhållit från oss. 
Giltig fotolegitimation ska uppvisas vid begäran även här. 
OBS! Fotoförbud råder på hela området innanför fordonskontrollen! 
 
Information om våra anläggningar och en vägbeskrivning finner du efter 
programmet. 
 
Om du har frågor eller vill ändra på något, kontakta oss snarast. 
 
Vi hoppas att besöket på SKB blir givande!  
 
Med vänlig hälsning 
Malin Gustafsson 
 
Besöksadministrationen 
Telefon: 0491 – 76 78 05 
Fax: 0491 – 76 77 40 
E-post:  besok@skb.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR, du kan läsa 
mer om vår dataskyddspolicy på www.skb.se 
  

datum  boknings nr.  handläggare  
2020-01-23 18435 Malin Gustafsson 

till  		 	
Sveriges Ingenjörer     
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Program 
 
2020-03-28 Besök Clab och Äspölaboratoriet för Sveriges Ingenjörer: 
 
 
10:00 Grupp 1: Ankomst till Clab-entrén. Säkerhets- och  

Legitimationskontroll. 
10:15 Grupp 1: Presentation av SKB och Clab. 
10:45 Grupp 1: Guidad rundvandring Clab. 
 
10:00 Grupp 2: Ankomst till Urbergsentrén utanför Clab.  

Legitimationskontroll. 
10:15 Grupp 2: Presentation av SKB och Äspölaboratoriet 
10:45 Grupp 2: Busstur ner i berget till 420 m djup. Guidning och sedan hiss  

upp till Äspö forskarby. 
11:45 Grupp 2: Avslutande frågestund i utställningen på Äspö.  
 
12:15 Lunch för båda grupper. 
 
13:00 Grupp 1: Ankomst till Urbergsentrén utanför Clab. 

Legitimationskontroll. 
13:15 Grupp 1: Presentation av SKB och Äspölaboratoriet 
13:45 Grupp 1: Busstur ner i berget till 420 m djup. Guidning och sedan hiss 

upp till Äspö forskarby. 
14:45 Grupp 1: Avslutande frågestund i utställningen på Äspö. 
 
13:00 Grupp 2: Ankomst till Clab-entrén. Säkerhets- och legitimations- 

kontroll. 
13:15 Grupp 2: Presentation av Clab. 
13:45 Grupp 2: Guidad rundvandring Clab. 
15:15 Avresa. 
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Viktig information inför besök på våra anläggningar 
Ta med giltig fotolegitimation vid besök! 
	
Besök vid SKB:s anläggningar i Oskarshamn är en del av det omfattande arbete som vi 
bedriver för att informera om hur Sveriges radioaktiva avfall hanteras.  
Det är vår önskan att alla som kan och vill ska ha möjlighet att besöka våra anläggningar.  
Nedan följer viktig information inför besöket. 
 
Clab, Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (ca 2 timmar) 
Besöket börjar med information och därefter rundvandring i anläggningen. Möjlighet att sitta 
ner för att vila och besöka toalett är begränsade under rundvandringen. Det förekommer en 
hel del trappor och hiss. Inga personliga tillhörigheter som väskor, nycklar eller 
mobiltelefoner är tillåtna i anläggningen. OBS! Fotoförbud råder inom skyddsområdet. 
Åldersgräns 18 år. 
 
Äspölaboratoriet (ca 2 timmar) 
Besöket börjar med information. Därefter visar vi vår underjordsanläggning ner till 450 
meters djup. Besöken under jord är av olika karaktär där både hiss och/eller buss kan ingå. 
Observera att besöket ibland innefattar en promenad på upp till en kilometer i kraftig upp- 
eller nedförsbacke. OBS! Fotoförbud råder inom skyddsområdet. 
Vi rekommenderar promenadskor och oöm klädsel. Åldersgräns 7 år. 
 
. 
 
Med tanke på den enskildes säkerhet gäller följande för besök i våra anläggningar: 
- Varje person måste själv kunna gå utan stöd eller ledsagare i tunneln. 
- Inga rullstolar, rullatorer, kryckor eller käppar är tillåtna under jord 
- Alkohol får inte förtäras före eller under besöket 
 
Det åligger gruppledaren att informera samtliga deltagare i gruppen om ovanstående 
information. 
 
De personer, som på grund av vad som angetts ovan, väljer att avstå från besöket, får gärna 
kontakta oss för att diskutera hur vi, på ett alternativt sätt, kan förse dem med den 
information de har intresse av. 
 
Med vänlig hälsning 
Svensk Kärnbränslehantering AB 
Besöksadministrationen 
Telefon 0491-76 78 05 
Fax 0491-76 77 40 
e-post besok@skb.se	

 


