
 

Välkommen att besöka SKB i Forsmark! 

Tider och aktiviteter finns beskrivna i programmet nedan. 

I mejlet finner du en länk till en föranmälningsblankett. Vi ber dig fylla i denna med 
samtliga deltagares namn och övriga uppgifter och returnera till oss, ca två veckor 
före besöket. Observera att inga tomma rader få finnas när formuläret skickas in. 

Vid besök på våra anläggningar ska alla besökare uppvisa giltig fotolegitimation. 
För att underlätta vid fordonskontrollen vid inträdet till området, 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 

Besöksadministrationen 
Telefon: 0491 – 76 78 05 
E-post: besok@skb.se 

datum boknings nr. handläggare 

2019-02-20 17854 Malin Gustafsson

till  

Naturskyddsföreningen Uppsala 
län,  Östhammars 
Naturskyddsförening
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Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR, du kan läsa 
mer om vår dataskyddspolicy på www.skb.se 
  

                                                                                                

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%253A%252F%252Fwww.skb.se&data=02%257C01%257Cjessica.h.andersson%2540preciofishbone.se%257C7bf403000de9479420ca08d5d1d42238%257C7f34bc0875854811b5e3124306325c55%257C1%257C0%257C636645631410940070&sdata=xLBA3uqKEgH903wofgoBB2%252BFfZ2K7823vWyN84S31ug%253D&reserved=0
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Program 

2019-04-12

13:00 Besök SKB, Forsmark: 
Ankomst till Forsmark. SFR, se bifogad fil för 
vägbeskrivning. 

13:15 Incheckning på SFR. 
Legitimations- och säkerhetskontroll. 

13:30 Guidad tur i SFR utställning 
 

14:45 Besök i fält. 
 

16:00 Avresa. 
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 Viktig information inför anläggningsbesök 

Besök vid SKB:s anläggning i Forsmark är en del av det omfattande arbete vi 
bedriver för att informera om hur Sveriges radioaktiva avfall hanteras. Nedan följer 
viktig information inför besöket.  

Slutförvar för radioaktivt driftavfall, SFR (ca 1-2 tim) 
Vi visar anläggningen SFR på cirka 50 meters djup under havet. Nedfärden sker med 
SKB:s specialutrustade buss. Vid besöket ingår en promenad på cirka 100–400 meter 
(delvis i uppför- och nedförslut samt trappor). Alla besökare ska passera genom en 
metalldetektor innan besök i underjordsdelen. Det finns inte möjlighet att sitta ner för 
att vila eller att besöka toalett i underjordsdelen. Åldersgräns 7 år i vuxens sällskap. 

Med tanke på den enskildes säkerhet gäller följande för besök i våra 
anläggningar: 

• Varje person måste själv kunna gå utan stöd eller ledsagare i SFR och 
därför är inga rullstolar, rullatorer, kryckor eller käppar tillåtna under 
jord.  

• Det råder förbud att ta med kameror, mobiltelefoner, väskor m.m.  

• Alkohol får inte förtäras före eller under besöket.  

• Vi rekommenderar promenadskor och oöm klädsel.  

Det åligger gruppledaren att informera samtliga deltagare i gruppen om 
ovanstående information. 

Eftersom vår verksamhet är händelsestyrd, förbehåller vi oss rätten att ändra i 
programmet eller i förekommande fall ställa in besöket. 

De personer som eventuellt väljer att avstå från besöket under jord, får gärna 
kontakta oss så hittar vi andra sätt att ge dem den information de är intresserade av. 

Med vänlig hälsning 
Svensk Kärnbränslehantering AB 
Besöksadministrationen 
Telefon: 0173-883 00 
e-post: besok@skb.se 

                                                                                                


