Studiebesök på Barsebäcksverket
Studiebesöken är kostnadsfria - Vi bjuder på fika - Besöket tar ungefär 2 ½ timme

Vad kan man göra här?

Vi börjar alla besök i vårt Infocenter där ni kan se filmer
om energi och kärnkraft. Vi visar dessutom vår utställning som handlar om hur man river ett kärnkraftverk, vad
som händer med avfallet, vad strålning är och hur energiproduktionen ser ut i världen. I Infocenter har vi även
ett litet bibliotek och sittplatser till hela gruppen när det
bjuds på fika.

Rundtur i anläggningen

På Barsebäck finns en unik möjlighet att komma nära delar av ett kärnkraftverk som inte är möjliga att besöka när
det är i drift. Efter information, filmvisning och legitimationskontroll i Infocenter går vi genom området in till anläggningen där vi tar på oss skyddskläder innan rundturen
börjar. Ni får se alla de viktigaste delarna: reaktorhallen,
turbinerna och kondensorn.

Inte fyllt 14 år?

Man måste ha fyllt 14 år för att följa med runt i anläggningen. För våra yngre besökare kan vi erbjuda aktiviteter i
Infocenter och besök i kontrollrummet. På promenaden in
genom området får man se byggnaderna på nära håll.

Viktig information
• Vi behöver veta alla besökarnas namn
och personnummer innan besöket
• Alla måste kunna visa upp giltig fotolegitimation
• Fotografering är förbjuden – Fototillstånd kan utfärdas om ni ansöker om
detta i förväg
• Under rundturen går vi i en del trappor, om någon är rörelsehindrad kanske inte besöket går att genomföra.
Hör med oss innan!
• Om någon får medicinsk behandling
med radioaktiva inslag kan man tyvärr inte besöka oss
• Det är förbjudet att vara påverkad av
alkohol eller droger under besöket
• Meddela oss om någon är allergisk

Hjärtligt välkomna till Barsebäck!
Kontakt
Har du några frågor eller vill boka ett studiebesök kan
du höra av dig till oss på:
Tel:

046-72 40 00

Mail: info@barsebackkraft.se
Web: www.barsebackkraft.se

