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Sammanfattning 

Rapporten innehåller en analys av kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011 som skedde till följd av en 

kraftig jordbävning och en större tsunami. Analysen omfattar dels olycksförloppet men också 

olyckans betydelse för befolkningen i närområdet med avseende på: 

 Hälsoeffekter 

 Miljöpåverkan 

 Ekonomisk betydelse 

Med hjälp av rapporter från organisationer och myndigheter vars uppgift är att säkerställa att 

kärnkraft bedrivs med största säkerhet, har vi lyckats skriva en lättförståelig sammanfattning av 

olyckan på Svenska. Vår slutsats är att man bör förvänta sig naturkatastrofer av stora magnituder i 

Japan och att man därför måste säkerhetsklassa alla system till höga nivåer och dimensionera 

konstruktionen med stora marginaler. Man har också insett hur stor påverkan ett haverifilter hade 

haft för utsläppen av radioaktivitet, vilket man idag har lag på att installera i Japan.    

Vidare har vi sökt svar på vad vi i Sverige lärt oss av kärnkraftsolyckan så att vi kan stärka säkerheten 

ytterligare i våra tre kärnkraftverk. 

Resultatet visade sig vara väldigt övergripande och vi lyckades inte få djupare svar på detaljnivå vad 

som behöver åtgärdas i Sverige, eftersom man hittills endast uppdagat svagheter i systemen. Vår 

slutsats är att det är för tidigt att säga vilken betydelse kärnkraftsolyckan haft för säkerheten i den 

Svenska kärnkraften.  
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1 inledning 

1.1 Introduktion 
De första lyckade kärnfissionerna gjordes på 1930-talet men det var först under krigsåren på 1940-

talet som forskningen tog fart ordentligt. Forskningen var då inte inriktad på att försörja världen med 

elektricitet utan att tillverka kärnvapen. 

Det var på 1950-talet som de första kärnkraftverken för elproduktion byggdes. Mellan 1960 och 1970 

ökade den installerade effekten i världen drastiskt, då energibehovet ökat kraftigt samtidigt som 

rådande oljekris medförde att oljeanvändningen inte längre var lika attraktiv. Kärnkraften är en 

mycket effektiv och ren energikälla men också väldigt farlig om den inte respekteras och brukas på 

rätt sätt. 

Det har alltid funnits ett starkt motstånd mot kärnkraften, särskilt då haverier och olyckor inträffat. 

Det faktum att kärnkraftverken hela tiden har kritiska ögon riktade emot sig, har medfört att de 

ständigt förbättrar säkerheten. 

Trots att säkerheten står i högsta fokus så är kärnkraftsolyckan i Fukushima ett tydligt exempel på att 

man inte har förutsett alla hot som finns mot ett kärnkraftverk. Olyckan är en tragedi och ett bakslag 

för kärnkraften men samtidigt är det en händelse man får ta lärdom av så att övriga kärnkraftverk 

kan åtgärda de brister som ledde till en härdsmälta. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att sammanställa en analys av kärnkraftsolyckan i Fukushima och ta 

reda på hur det påverkat den svenska kärnkraftsverksamheten. 

I analysen vill vi undersöka följande områden. 

 Olycksförloppet 

 Miljöpåverkan 

 Hälsoeffekter    

 

1.3 Metod 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod för att samla in och utvärdera fakta. Informationen är dels 

hämtad från rapporter och analyser av myndigheter och organisationer vars uppgift är att övervaka 

och upprätthålla säkerheten på kärnkraftverk i hela världen. Vi har även haft mail kontakt med ett 

kärnkraftverk och Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige för att ta reda på vilka åtgärder som planeras 

eller har gjorts till följd av kärnkraftsolyckan i Fukushima. 
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2 Funktion BWR 
I en kärnreaktor frigörs energi genom fission, vilket betyder att man klyver atomkärnor, vanligtvis 

uran med hjälp av neutronbestrålning. 

Reaktorn består av en tank där anrikat uran förvaras i bränslestavar, dessa stavar omges av en 

moderator, oftast vatten men andra moderatorer förekommer. Moderatorns uppgift är att bromsa 

neutronflödet eftersom neutronerna kräver en viss hastighet för att kunna klyva atomkärnorna samt 

kylning av bränslestavarna. Reaktortanken innesluts av en reaktorinneslutning, vars uppgift är att stå 

emot tryck och strålning vid haveri. 

När fission inträffar delar atomen på sig i en väldigt hög hastighet som bromsas upp av moderatorn. 

Rörelseenergin omvandlas till värme som höjer temperaturen på vattnet så att det kokar. Ångan som 

bildas leds in i en turbin som i sin tur driver en generator. 

Vid fissionen avges också 2-3 neutroner som i sin tur kan klyva andra atomer och en kedjereaktion 

har skapats. Denna kedjereaktion vill man kontrollera så att effekten inte stiger utom kontroll. 

Effekten regleras med hjälp av styrstavar som innehåller neutronabsorberande material, vilket 

hämmar kedjereaktionen. Styrstavarna förs in underifrån reaktortanken och befinner sig inne i 

reaktorhärden då de skjuts in. Styrstavarna styrs med hjälp av elmotorer eller hydrauliskt.  

Kärnkraftverken byggs med flertal säkerhetssystem och redundanta komponenter för att minimera 

risken att olyckor ska ske. 

Exempel på redundanta komponenter är pumpar, rörledningar samt reservkraft för elektricitet, vilket 

oftast består av nöddieselgeneratorer och batterier.  

Massor av mätsensorer installeras så att mätvärden kan observeras på exempelvis tryck, temperatur, 

flöden, neutronflöde med mera. 

3 Resultat 
 

3.1 Analys 

3.1.1 Olyckan 
På fredagen den 11 Mars 2011 inträffade en jordbävning utanför Japans nordöstra kust med 

magnituden 9,0 på richterskalan vilket är 25 % högre än vad anläggningen är konstruerad för. Vid 

tiden för skalvet så var reaktorerna 1 - 3 i full drift. enhet 4 - 6 var avställda för inspektion och 

revisions arbete. Skalvet triggade SCRAM funktionen hos enhet 1, 2 och 3 som automatisk stängde 

ner fissionsprocessen i de aktiva reaktorerna vid skalvets början för att förhindra skador. Däremot 

skadades inkommande el-ledningar så att all extern el-försörjning till Fukushima Dai-ichi slogs ut, 

man blev tvungen att förlita sig på nödgeneratorerna och batteribackuperna för att driva 

instrumentering, ventiler. Ca 45 minuter efter skalvet träffade en tsunami med vågor så höga som 14 

meter anläggningen, dessa överskred vågbrytarna med närmre 8 meter och översvämmade hela 

området. Vid byggandet av anläggningen gjort en marksänkning på 25 meter för att kunna säkra sig 

mot jordbävningar genom att ankra fast anläggningen i berget. Till följd av tsunamin översvämmades 

utrymmena för nödgeneratorerna samt batteribackup vilket resulterade i att man förlorade all 

växelström och likström även all havsvatten kylning lades helt under vatten och slutade fungera. 

Gällande enheterna 5 och 6 så är dessa belägna en bit bort från de övriga enheterna, samt på högre 

höjd men även här slogs alla utom en av nödgeneratorerna ut av tsunamin. 
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 Den kvarvarande nödgeneratorn klarade sig på grund av att den var luftkyld till skillnad från övriga 

generatorer som förlitade sig på vattenkylning. Denna generator kunde förse både enhet 5 och 6 

med växelström så att man kunde hålla trycket lågt i reaktorn och på så sätt upprätthålla kylning och 

tillförsel av vatten. Vid dessa enheter installerades även temporära sjövattenpumpar för att kunna 

återfå havsvatten kylning. Tillståndet för övriga enheter kom att leda till en allvarlig kärnkrafts olycka 

av klass 7 på INES skalan vilket innebär att det läckt eller släppts ut stora mängder radioaktivt 

material samt åstadkommit omfattande hälso-och miljöeffekter. Kärnkraftverket saknade de 

konsekvenslindrande filter vars uppgift vid ett haveri är att sänka trycket i reaktorbyggnaden samt 

förhindra spridning av radioaktivitet detta hade inte förhindrat en explosion men kraftigt sänkt 

mängden radioaktivitet som frigjorts. 

3.1.2 Reaktorbyggnad 1 
Till följd av skalvet och den automatiska nedstängnings sekvensen så stängdes MSIV så att ingen ånga 

kan lämna reaktorn utan istället, startas isolerings kondensat systemet som dumpar ånga till en 

värmeväxlare för att förhindra för högt reaktor tryck samt återföra kondensatet och på så sätt 

säkerställa kylning av härden. Det konstaterades att med båda kondensat systemen igång så 

överstegs de tekniska specifikationerna för nedkylning av reaktorn på 55 grader/timme så en av 

dessa stängdes av permanent, Och det andra startades och stoppades i intervaller för kyla och 

kontrollera tryck på reaktorn. Till följd av att tsunamin träffade anläggningen så förlorade man 

batteri back-upp samt nödgeneratorer då dessa var belägna i källaren till turbinhallen som drabbades 

av översvämning, Detta resulterade i SBO så man kunde inte längre få information från 

instrumenteringen eller styra kondenssystemet och andra funktioner från kontrollrummet. Det 

gjordes flera försök att starta kondensat anläggningen manuellt då ventilen till denna var stängd när 

SBO inträffade, detta verkade delvis fungera då det observerades svag ång-utveckling från 

ångblåsnings-rören som sticker ut på sidan av reaktorbyggnaden. Redan på kvällen den 11 Mars så 

kunde stigande strålnings nivåer mätas i reaktor och turbinbyggnaden vilket är ett tecken på 

härdskada.  

 

Man kunde med hjälp av batterier driva vissa delar av instrumentering och den 12 Mars kunde man 

bekräfta att inneslutningens tryck hade överstigit de tillåtna värdena för reaktor inneslutningens 

konstruktion vilket var ytterligare bevis på att härdskador och uppbyggnad av vätgas som uppstår när 

bränslekapslingens metall Zirkalloy reagerar ihop med vatten och värme. Det var vid detta tillfälle det 

beslutades att närboende skulle evakueras och reaktorn skulle förberedas för nödventilation. 

Förberedelserna för ventileringen försvårades av de höga strål-nivåerna i byggnaden. Som en sista 

nödlösning för kylning kan man koppla om rören till reaktor kylningen så det går att koppla på 

brandbilar från utsidan av byggnaden och pumpa in vatten, kl. 05.46 började operatörerna skicka in 

vatten med hjälp av brandbilar men vattennivån återhämtade sig inte oberoende av vilken mängd 

vatten man tillförde, man tror att vattnet bypass via en pump och tagit sig in till huvud 

kondensatsystemet som används under normaldrift då dessa kondensorer hade onormalt hög vatten 

nivå. kl. 14.30 började man ventilera byggnaden men det var för sent och vid 15.36 inträffade en 

vätgas explosion i övre delen av byggnaden.  
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3.1.3 Reaktorbyggnad 2 
Likt enhet 1 så förlorar man all extern elförsörjning och inträffar ett snabbstopp samt MSIV stänger 

till följd av jordbävningen. Kylsystemet startas manuellt ett par gången men trippar automatiskt till 

följd av hög vatten nivå i reaktorn. Efter tsunamin så förlorade man all el från nödgeneratorerna 

samt batteribackup (SBO). RCIC systemet gick i ytterligare 70 timmar. Den 14 Mars kl. 13.25 hade 

RCIC systemet slutat fungerar på grund av låg vatten nivå i reaktorn, Man började då minska på 

trycket för att kunna spruta in havsvatten med hjälp av brandbilar på samma sätt som man gjorde i 

enhet 1. 

 Det uppstod dock förseningar i trycksänkningen då SRV ventilerna är pneumatiskt drivna och det 

rådde brist på el, så man koppla på en liten mobil kompressor. Detta fungerade inte heller då det 

uppstått sprickor eller brott i ventilationsrören till följd av jordbävningar. De 6,5 timmar de tog att 

lyckas sänka trycket för att kunna sprita in vatten bidrog till ökad värme och vätgas bildningen. 

Vatten nivån i reaktorn kunde precis som i enhet 1 inte återhämta sig mer än till mitten plan på 

grund av en ev. läcka alternativt att vattnet tagit sig ut till huvudkondensatsystemet precis som på 

enhet 1. 15 Mars kl. 06.00 tros en vätgas explosion ha inträffat nära kondensatbassängen i reaktor 

inneslutningen, Man är inte säker på om det var en explosion men man kunde konstatera att tycket i 

inneslutningen minskade till atmosfärstrycks nivå efter denna händelse. 

3.1.4 Reaktorbyggnad 3 
Komplikationerna som uppstod liknar de vid reaktor 2, Men RCIC systemet var bara aktivt i närmre 

20 timmar. Likströms försörjning och HPCI systemet skadades inte heller vid tsunamin, så när RCIC 

gick ned så startade HPCI och var i drift i ytterligare 15 timmar. En fördel förutom insprutning av 

högtrycks vatten är att HPCI systemet turbin har en ångförbrukning ca 7gånger större än den för 

RCIC, vilket i sin tur hjälpte till att hålla trycket nere. När HPCI väl gick ned så blev man tvungen att få 

ner trycket med hjälp av ventilering för att kunna pumpa in vatten med brandbilar som alternativ 

metod, men på grund av att man inte hade tillgång till el för ventildrift så var man tvungen att 

lokalisera ventilen i anläggningen och försöka driva den med batterier, det tog det närmre 7 timmar 

att lokalisera och sänka trycket via ventilering. 

 Under denna tid sjönk vattnet under bränsle nivå och det uppstod skador på bränslet samt ökad 

vätgas bildning från bränslekapslingens metall reaktion ihop med vatten och värme. Den 13 Mars kl. 

9.25 började man spruta in vatten blandat med bor, man övergick senare till att spruta in havsvatten 

men man lyckades aldrig att få vatten nivån att återhämta sig vilket tyder på en läcka i 

inneslutningen. Den 14 Mars kl.11.01 inträffade en vätgas explosion i övre delen av reaktor 

byggnaden. 

3.1.5 Reaktorbyggnad 4 
Förlorade strömförsörjningen till följd av jordbävningen samt förlust av nödgeneratorerna när 

tsunamin träffade anläggningen, där av kunde man inte längre kyla bassängen för förbrukat bränsle 

och temperaturen började stiga. Den 15 mars inträffade en vätgas-explosion i enheten. Från början 

trodde man explosionen uppstod på grund av uppvärmning och att bränslet inte kunde kylas så de 

kommande dagarna tillförde man både söt och saltvatten med hjälp av helikoptrar och brandbilar. 

Senare fotografier visar att det inte var någon överhettning i bassängen utan källan för explosionen 

kom från backflöde i ventilerings kanaler som enheten delar med reaktor 3. 
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3.1.6 Sanering 
Japanska myndigheter färdigställde 2011 en saneringsplan kring området Fukushima, till följd av 

olyckan. Målet med handlingsplanen är att ingen person som vistas i området, ska utsättas för mer 

än 1mSv per år. 

Lyckligtvis låg vinden de första dagarna ut mot havet vilket gjorde att stor del av partikelmolnet 

spreds åt det hållet. Efter ytterligare några dagar vände dock vinden och med en hel del nederbörd, 

kontaminerades vissa delar av prefekturen Fukushima väldigt mycket. I vissa områden lika mycket 

som i Tjernobyl. 

Saneringsarbetet omfattar spolning av bland annat hus, vägar, parker och lekplatser samt ett 

omfattande arbete att gräva upp ett 50 millimeters jordlager överallt inom evakueringszonen. Dock 

avgränsar man sig och gräver inte upp jord längre bort än 20 meter från befolkad bebyggelse. Det är 

en effektiv metod som tar bort 80-90 procent av radioaktiviteten i marken men det råder stor oro 

bland befolkningen vad som ska hända med alla miljoner kubikmeter radioaktiv jord och vart man 

ska göra av det. Just nu samlas all jord upp i stora säckar och förvaras på en samlad plats där det får 

ligga tills man beslutat om slutförvaring. Med största sannolikhet kommer flera mellanlagringsplatser 

byggas i de områden där aktiviteten är så pass hög att människor ändå inte kan flytta till, på flera 

decennier.  

Tyvärr försvinner också näringen i den bördiga jorden och det kan i framtiden bli svårt för bönderna 

att odla på sina åkrar.  

Största fokus läggs på områden där barn vistas, såsom skolor, dagis och fotbollsplaner. Man har satt 

upp flera hundra mätsensorer i området så att folk enkelt kan läsa av den aktuellt rådande 

strålningen och utrymma om dosen blir för hög. 

Återinflyttning har börjat ske i de zoner där aktiviteten nu sjunkit till tillåtna nivåer men eftersom 

ingen bott där på flera år så kan det bli svårt för människorna där att bo av andra skäl, såsom 

fungerande vatten och infrastruktur. 

Man har upprättat tre zoner, en zon där återinflyttning är möjlig och där man får bo utan 

restriktioner. Den andra zonen tillåts folk att besöka området men där är förbjudet att övernatta. 

Den tredje zonen är så pass kontaminerad att det råder stor hälsofara att vistas där och det kommer 

dröja mycket länge innan inflyttning kan ske där. 

3.1.7 Hälsoeffekter 
Det är ännu för tidigt att säga vilka hälsoeffekter som drabbat befolkningen i Fukushima. Att 

kärnkraftsolyckan i Fukushima kommer påverka befolkningen råder ingen tvekan om, frågan är i 

vilken omfattning.  

Eftersom världen inte upplevt någon tidigare kärnkraftsolycka av denna magnitud förutom 

kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986, så det är just den olyckan man får använda dess forskning och 

referera till för att få en inblick i vad som väntar befolkningen i Japan. 

Strålning förekommer hela tiden runt omkring oss. Den finns i jorden, strålar från solen och maten vi 

äter. Strålning är inte farligt för oss, förutom när vi kommer i kontakt med för mycket av det. Risken 

att drabbas av komplikationer av strålning påverkas av hur lång tid man utsätts för den och hur 

intensiv strålningen är.  

Det som händer när joniserande strålning träffar kroppens organ är att det bildas nya ämnen som 

kroppen inte känner igen och där av kan bilda cancerceller. Forskarna har bra koll på hur kroppen 

påverkas av akuta strålskador, så kallad strålningssjuka. Det är dock svårare att följa upp sjukdomar 

som uppkommit av långvarig exponering av strålning i måttliga mängder. Detta eftersom många får 

cancer och dylikt av andra orsaker. 
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Utsätts man för akut strålning över 5 Gray, leder detta i de flesta fall till döden, till följd av cancer i 

benmärgen och centrala nervsystemet. Vid höga doser upp mot 20 Gray dör man inom ett par dagar 

medan doser på 5-10 Gray kan dröja veckor och månader. 

Efter Tjernobylkatastrofen observerades en ökning av sköldkörtelcancer, särskilt hos barn som är mer 

mottagliga för just sköldkörtelcancer. De barn som drabbades i Tjernobyl har under mer än 25 år 

studerats och studien har kommit fram till att förvånansvärt många har klarat sig väl från 

komplikationer till följd av strålning. 

Slutsatsen man kom fram till med hjälp av studien var att ju tidigare sköldkörtelcancer bland unga 

upptäcktes, ju snabbare läker de skadade cellerna vid behandling. 

Det faktum att evakueringen i Fukushima gick relativt snabbt, gjorde att många inte utsattes för stora 

mängder strålning och en lika stor epidemi av sköldkörtelcancer som i Tjernobyl kommer troligtvis 

inte att förekomma. Japan har dock skapat ett hälsokontrollprogram, där man undersöker hälsan av 

invånarna kring Fukushima till följd av olyckan, med hjälp av bland annat ultraljud. 

När kärnkraftverken exploderade spreds mängder av radioaktivt jod och cesium. Jod har en 

halveringstid på bara 8 dagar, vilket gör att en månad efter haveriet återstår endast 7 procent av den  

ursprungliga mängden Jod. Regeringen i Japan uppmanade befolkningen att äta jodtabletter, som 

består av ämnet jod, fast i en stabil form. Detta hindrar den radioaktiva isotopen av jod att upptas i 

sköldkörteln. Cesium har en mycket längre halveringstid, ca 30 år och koncentrationen kommer inte 

vara nere på 7 procent av ursprunglig mängden, förrän om 120 år.  

3.1.8 Ekonomi 
Även ur en ekonomisk synvinkel är olyckan en katastrof får Japan, kostnaden för olyckan uppskattas 

till 1500 miljarder kronor, det vill säga biljonbelopp och det är ungefär 15-20 procent av Japans årliga 

budget. Beloppet inkluderar framförallt sanering och ersättning till befolkningen som tvingats lämna 

sina hem och arbete. Den faktiska kostnaden kommer givetvis bli högra med hänsyn till förlorade 

skatteintäkter och folkets egna inkomster. Detta är dock svårare att uppskatta, därav exkluderas det. 

Själva området kring Fukushima har ju nu fått en stämpel i gemenemans ögon som ett hälsofarligt 

område. Man är rädd att maten är kontaminerad och därav vill man inte importera matprodukter 

från Fukushima. 

 

 Med ett så pass stort jordbrukslandskap och stor fiskenäring som råder i Fukushima kommer bönder 

och fiskare få svårt att exportera sina varor. Även i framtiden när största delen av radioaktiviteten 

försvunnit från området kommer man troligtvis ha svårt för exportering av produkter, märkta med 

vart det härstamma ifrån. På samma sätt idag, reagerar troligtvis majoriteten på om det skulle ligga 

kött eller fisk från Tjernobyl i frysdisken.     

3.1.9 Kärnkraftverkets framtid 
Vad som kommer hända med själva kärnkraftverket vet man inte idag fullt ut men man har idéer och 

tankar om hur man ska gå tillväga för att förhindra spridning av det radioaktiva bränslet. Antingen 

genom att avlägsna bränslet från reaktorerna, vilket är väldigt svårt och riskfyllt. Eller så använder 

man sig av sarkofager som i Tjernobyl och begraver reaktorerna, vilket verkar mer troligt men inte 

helt självklart. I Tjernobyl havererade en reaktor och den sarkofag som byggs där just nu beräknas 

kosta 14 miljarder kronor. I Fukushima havererade fyra reaktorer vilket gör att kostnaden ökar 

kraftigt och att man då försöker hitta mer ekonomiska lösningar.   



9 
 

Idag har man byggt upp betongväggar runt reaktorerna så alla de tusentals arbetare kan göra sina 

arbetsuppgifter utan att drabbas av för hög strålning. 

Att bygga sarkofager kommer ta många år innan de är klara. Man måste bygga sarkofagerna en bit 

bort från reaktorerna för att inte byggnadsarbetarna ska utsättas för höga doser strålning och där 

måste man också sanera byggplatsen innan arbetet kan starta. Sedan tar det ytterligare några år 

innan själva bygget är klart och redo för att förflyttas över reaktorerna. Det ska också tilläggas att en 

sarkofag inte är en slutlig lösning för reaktorerna utan man använder sig av dem för att skjuta 

problemet framåt i tiden tills man hittar en bra lösning för omhändertagandet av uranbränslet. 

Sarkofagen i Tjernobyl konstrueras för att hålla i 100 år och fram till dess skall Ukrainas regering 

besluta och åtgärda bränslefrågan.  

Alltså måste man göra något inom en snar framtid så att inte reaktorerna sprider radioaktivt avfall 

och fortsätter kontaminera landskapet. Efter man tätat alla läckor i reaktorn så inte radioaktivt 

vatten läcker ut i grundvattnet, har man planer på att ösa sten, sand och betong över härden. Detta 

gjordes även i Tjernobyl men det är ett riskfyllt moment för personerna som skall utföra jobbet 

eftersom man utsätter sig för extrema doser joniserande strålning. När detta gjordes i Tjernobyl 

tillkallades militären, vilket är ganska naturligt att man använder sig utav eftersom det är den mest 

organiserade och mest mobila organisation ett land har. Fördelen med att ha flera tusen personer till 

hands är att varje person kan göra ett snabbt jobb nära härden och sen dra sig undan och låta nästa 

man ta över, på så vis minskar risken för sjukdomar till följd av strålning. Mest troligt är att Japan får 

använda sig utav samma metod för att ösa material och begrava härden. 

3.2 Olyckans betydelse för Sverige  
När en olycka sker inom kärnkraft oavsett var på jorden, påverkas alla länder på ett eller annat 

sätt. Framförallt ser varje land över vad som gått snett och jämför det med egna reaktorer om 

samma risk finns där, så inte liknande olyckor upprepas igen. Inom EU bestämde sig Tyskland för 

att helt avveckla kärnkraften inom rimlig framtid. Schweiz beslutade att fortsätta producera el 

med redan installerade reaktorer men att man inte tänker bygga några nya. Italien beslutade att ta 

en paus från kärnkraften och låta reaktorerna stå avstängda tills man beslutat om kärnkraftens 

framtid i Italien. Övriga kärnkraftsländer inom EU valde alla att låta stress testa sina reaktorer och 

följa EU:s direktiv. 

3.2.1 Stresstester 
Stresstesterna byggde på att analysera kärnkraftverken utifrån vad som skedde i Fukushima, det vill 

säga jordbävning, översvämning, förlorad elförsörjning, förlorad värmesänka, större haverier samt 

beredskap. Man fick hjälp med riktlinjer av ett europeiskt kärnkraftsamarbete bestående av 

representanter från alla länder inom EU. Tidigare har man givetvis gjort tester och analyser inom 

samtliga områden men de nya testerna innefattar även extremt osannolika händelser. Olyckan i 

Fukushima sägs vara en osannolik händelse eftersom man både drabbades av jordbävning och 

översvämning, samtidigt.  

Man skulle kunna tro att svenska kärnkraftverk måste klara de naturfenomen av samma magnitud 

som hände i Japan men Sverige ligger geografiskt på en plats där dessa jordbävningar inte är lika 

omfattande. Visst vore det bra att dimensionera utifrån värsta scenario men någonstans måste man 

sätta en gräns för vad som är rimligt då ekonomin påverkar. I Sverige har kärnkraftverken krav på sig 

att med hjälp av väderinstitut som SMHI, gå bakåt i tiden 100 000 år och se bland annat hur stora 

jordbävningar som agerat i närområdet. Sedan jämför man de högsta nivåerna och ser om 

kärnkraftverket klarar dessa. Man gör till och med analyser upp till 1 000 000 år bakåt om ser om 

man även klarar dessa, med en så kallad cliffhanger analys.  
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2010 fick strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige till uppgift av regeringen att göra en analys av 

säkerheten i de svenska kärnkraftverken. Denna analys kom sedan att utvidgas till följd av 

kärnkraftsolyckan i Fukushima med de så kallade stresstesterna.  

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att svenska kärnkraftverk är väl byggda för att klara av 

extremväder men att det finns vissa områden som behöver ses över för att ytterligare stärka 

säkerheten. Vissa förbättringar har aktörerna själva kommit fram till i sina stresstester och vissa 

förbättringar har Strålsäkerhetsmyndigheten identifierat när de läst rapporterna. 

3.3 Strålsäkerhetsmyndighetens rapport till EU 

3.3.1 Jordbävning 

Bara de två yngsta reaktorerna i Sverige, Oskarshamn 3 samt Forsmark 3, är konstruerade för att 

motstå jordbävningar. De övriga reaktorerna har nyligen uppgraderats och moderniserats för att 

kunna klara av en jordbävning. 

De svenska aktörerna har dimensionerat sina kärnkraftverk till att tåla en magnitud 6 på 

Richterskalan och med en sannolikhet att det sker en gång per 100 000 år. Denna analys anser 

Strålsäkerhetsmyndigheten vara en rimlig uppskattning. 

I rapporten framgår att det inte finns tillräckliga bevis för hur väl man får reaktorerna från samtliga 

kärnkraftverk i säkert tillstånd efter en jordbävning. Därav tvingar strålskyddsmyndigheten aktörerna 

att upprätta en handlingsplan som visar att reaktorerna ställer sig i säkert tillstånd efter en 

jordbävning. Ringhals och Forsmark behöver göra ytterligare djupare analys kring drabbning av 

jordbävning. 

3.3.2 Översvämning 

De svenska kärnkraftverken är alla dimensionerade att klara av en havsvattennivåhöjning på 3 meter 

utan att härden hotas. Detta beräknas hända en gång per 100 000 år. 

För Ringhals 2 finns risk att grundvattnet kan stiga till oroande nivåer och kontaminera 

dieselbränslet. Det faktum att man saknar tidsuppfattning för hur lång tid det tar från det att 

pumparna stoppar vid haveri tills man når en kritisk och en potentiell fara för reaktorhärden, gör att 

man tvingas göra noggrannare utvärderingar på det avseendet. Dräneringspumparna är också 

anslutna till det yttre nätet vilket är anmärkningsvärt och bör ses över. 

Kombinationen av högt vattenstånd och höga vågor innefattar inte stresstesterna utan det är något 

som behövs göra djupare analyser för. 

Strålsäkerhetsmyndigheten skall efter utredning ställa sig till om 3 metersnivån och sannolikheten 

fortfarande är rimligt antagande som SMHI hjälpt till att ta fram. 

3.3.3 Extremt väder 

Här delar man upp extremväder i två delar, en del där extremvärdet ändras långsamt och den andra 

delen då extremvärdet kommer plötsligt. Vid långsam väderändring hör till exempel 

temperaturändring. Efter utvärdering har man kommit fram till att de svenska kärnkraftverken står 

emot sådant bra men att viss vidare utredning bör ske. Exempel på det är driftpersonalens 

instruktioner vid extremtemperaturer och extremt regn. Vidare behövs djupare analyser för 

kombination av exempelvis snö och kraftiga vindar. 

Vissa tak behöver undersökas grundligt för hur det klarar vikten av blöt tung snö så att inga 

väsentliga byggnader förstörs.  

Isstormar behandlas inte i stresstesterna men Strålsäkerhetsmyndigheten kommer att kräva en 

utredning på hur det påverkar anläggningarna. Idag vet man att man kan förlora yttre elkraft samt 

igentäppning av ventilation. Man kan också få svårt att få tillträde till anläggningen till följd av 

isstormar. 
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3.3.4 Förlorad eltillförsel 

Nöddieselgeneratorerna som finns installerad på Sveriges kärnkraftsanläggningar är dimensionerade 

till att räcka i 7 dygn vid bortfall av yttre strömtillförsel. Dock har det visat sig att en del utrustning 

kräver smörjmedel inom ett par dagar. Därav behöver man se över hur väl man har tillgång till 

smörjmedel samt att det kan behövas en större mängd smörjmedel lagad på anläggningen. Detta 

kommer Strålsäkerhetsmyndigheten att påvisa de berörda aktörerna.  

Utöver nöddieselgeneratorer finns gasturbiner installerade i anslutning till anläggningarna men dessa 

är inte säkerhetsklassade, vilket man anser de borde vara eftersom man kommit fram till att 

gasturbinerna kan spela en avgörande roll vid ett haveri, särskilt när flera reaktorer havererar 

samtidigt. Strålsäkerhetsmyndigheten beslut är att vidare utredning kring gasturbinerna är befogat. 

När nöddieselgeneratorerna och gasturbinerna är utslagna eller när bränslet för dess drift är slut, 

återstår en batteribank vars uppgift är att leverera ström till instrument och reglering. 

 

 

 Detta batteripaket är dimensionerad att räcka i två timmar även fast tester visar att de klarar längre 

tid. För att ytterligare stärka säkerheten kräver man aktörerna på en mer grundlig. Man har också 

mobila enheter som generatorer och pumpar tillgängliga men efter analys har man insett att dessa är 

för få i antal samt innehar för låg kapacitet. Särskilt är detta ett allvarligt problem vid haveri av flera 

reaktorer samtidigt. Strålsäkerhetsmyndigheten kräver aktörerna på mer ingående utredning kring 

detta. 

3.3.5 Förlorad värmesänka 

Svenska kärnkraftverk har förmåga att stänga av sig själva och nå ett säkert tillstånd vid blockering av 

vattenintaget. Detta har inte Vattenfall redovisat på ett korrekt sätt för Ringhals 3 och 4, vilket gör 

att Vattenfall krävs på en utförlig analys på hur dessa reaktorer reagerar vid en blockad av 

vattenintag. 

En blockering i både inlopp och utlopp av havsvattnet får en mycket allvarlig konsekvens för 

kärnkraftverket. Därav är det mycket viktigt och avgörande att personal når fram till blockeringen 

och kan avlägsna proppen. I rapporten framgår det att en djupare analys är nödvändig och att det är 

mycket viktigt att personalen har utrustning och tillgänglighet till det berörda området.   

Efter man gjort dessa analyser och tester för olyckor bortom det som kärnkraftverken är 

konstruerade för har man insett hur viktigt det är med en oberoende härdkylning som inte påverkas 

ifall att de andra härdkylningssystemen går förlorade. En omfattande utredning och utvärdering om 

att införa detta kommer att starta och Strålsäkerhetsmyndigheten kommer vara delaktiga och hjälpa 

till i utredningen.   

3.3.6 Händelse av stor olyckan samt beredskap 

De haverifilter man installerat i Sverige har till funktion att få ned trycket inne i reaktorbyggnaden 

samt filtrera bort största delen av radioaktiviteten som följer med vid ett haveri. Stresstesterna visar 

hur viktig funktion det konsekvenslindrande filtret har när en härdsmälta ägt rum men att en mer 

utförlig analys krävs vid en utdragen olycka som den i Fukushima. Man behöver också göra vidare 

analyser inom området haverifilter i det scenariot där haverifiltret inte fungerar som det 

konstruerades till och att man står inför ett oundvikligt utsläpp av radioaktiv ånga. 
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 Det är bara under inledningen av en olycka som man har möjlighet att manövrera och läsa av 

instrumentering tack vara batterikapaciteten är så låg. En större analys krävs för hur rimlig den 

nuvarande batteribanken är samt dess laddningsmöjligheter så att man ytterligare kan höja 

säkerhetsnivån på anläggningarna. 

Beredskapen vid större olycka har visat sig inneha brister framförallt vid flertal utslagna reaktorer 

samtidigt, detta skall åtgärdas av aktörerna i den svenska kärnkraften genom en bättre 

beredskapsplan. I Sverige har man jobbat under en lång tid med att konstruera reaktorbyggnaden så 

att ingen risk för vätgasexplosion råder. Stresstesterna visar dock på att man inte gjort tillräckligt så 

att vätgas inte läcker ut i reaktorbyggnaden. Därför behövs en grundligare analys om den 

ackumulerande vätgasen i reaktorbyggnaden samt en bättre instrumentering till personal i 

kontrollrummet. Analysen skall också ta upp hur man behandlar situationer då vätgas bildas under 

lång tid. 

Baserat på Sveriges rapport till EU:s kärnkraftskommitté kommer Strålsäkerhetsmyndigheten skapa 

handlingsplaner och tidsfrister så att de tre kärnkraftverken kan åtgärda dessa punkter för att höja 

säkerheten ytterligare i våra Svenska kärnkraftverk. 

Liknande stresstester gjordes på Sveriges mellanlager för använt kärnbränsle, CLAB men den 

rapporten lämnades inte till Eu utan bara till den svenska Regeringen för utvärdering. 

 

4 Diskussion 
I över 60 år har man producerat el med hjälp av kärnkraftverk och kontinuerligt utvecklat processen 

för att uppnå högre säkerhet och effektuttag. De kärnkraftsolyckor och incidenter som skett genom 

historien har naturligtvis påverkat människor och miljö negativt, men de har också bidragit till 

forskning som lett till ökad säkerhet i kärnkraftsanläggningar. Detta gäller självklart även för 

kärnkraftsolyckan i Fukushima.  

Studier från olyckan i Tjernobyl har visat att människor inte drabbats av påföljder i den omfattning 

som man befarat. Där tog det över ett dygn innan evakuering påbörjades medan man i Fukushima 

påbörjade en evakuering innan ventilering startat. Därav hann stor del av befolkningen utrymma 

området och skydda sig mot radioaktivt nedfall. Därför är det mer troligt att hälsopåföljderna för 

befolkningen kring Fukushima inte kommer att bli högre än i Tjernobyl. 

Den slutsats som man kom fram till i studierna kring sköldkörtelcancer var att, ju tidigare man 

upptäcker sjukdomen ju effektivare är behandlingen. Japans regering gjorde därför rätt i att införa 

grundliga tester och undersökningar på människorna. 

Olyckan skedde till följd av en rad olika händelser men det fanns vissa faktorer som hade betydande 

roll på utkomsten. Man anser att olyckan inte kunde förutspås eftersom man inte kunde föreställa sig 

att råka ut för en stor jordbävning och tsunami samtidigt. Ändå drabbas Japan av regelbundna 

tsunamis och jordbävningar, vilket gör att riskerna ändå finns där och att man vid byggnation bör 

överdimensionera säkerhetsutrustningen mot sådana fenomen. Att man vid byggnation av 

anläggningen sänkte marknivån med 25 meter så att man kunde förankra verket i berggrunden för 

att skydda mot jordbävning och att vågbrytarna endast var 6 meter höga måste anses som ett 

konstruktionsfel. Vidare säkerhetsklassade man de pneumatiska systemen endast till den lägsta 

säkerhetsklassen vilket sen visade sig att de gått sönder under jordbävningen och att det medförde 

att de pneumatiska ventilerna för nödventilering inte kunde manövreras. Åter igen med tanke på 

Japans geografiska läge borde man ha klassat sådana vitala system till en högre nivå. 
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Olyckan vid Three Mile Island ledde till att Sverige installerade konsekvenslindrande haverifilter 

eftersom man aldrig kan utesluta en härdsmälta. Intressant är att Svenska ABB atom försökte sälja 

dessa filter till Japan på 1990-talet men Japans regering ansåg att sådana här filter inte var 

nödvändiga då man trodde att man bedrev en säker kärnkraft om man följde de regler som fanns. En 

slutsats man kan dra av olyckan är att det hade blivit en mycket mindre omfattning av radioaktivt 

utsläpp alternativt inget utsläpp om dessa filter funnits. Haverifilter har viss ekonomisk betydelse då 

de kostar ett par hundra miljoner kronor styck men sätter man det i relation med vad 

Fukushimaolyckan uppskattas kosta är den investeringen en väldigt liten kostnad. 

 Idag har Japan lärt sig av misstaget och nu finns en lag på att dessa måste installeras. 

Strålsäkerhetsmyndigheten hjälpte oss att finna relevant dokumentation på vad som framgått av den 

Svenska rapporten som skickades till EU:s kärnkraftkommitté. Tyvärr är rapporten väldigt övergriplig 

och vi kan inte få ut någon konkret information om vad som behöver göras i de Svenska 

kärnkraftverken. Rapporten tar upp vilka områden som behöver utredas vidare och åtgärdas i 

framtiden. Detta tyder på att det är för tidigt att dra en slutsats om vad som åtgärdats i den Svenska 

kärnkraften till följd av Fukushimaolyckan. 

Vi har försökt gräva djupare för att få svar på vad man mer konkret behöver åtgärda och då tog vi 

kontakt med OKG i Oskarshamn. Där hade vi mailkontakt med personal i projekt KENT som är den 

arbetsgrupp som jobbar med att analysera och utvärdera Fukushimaolyckan. Tyvärr fick vi endast ta 

del av det dokument som redan är offentligt och det var inte trivialt. Den offentliga delen av 

rapporten innehåller de uppgifter som redan finns i Strålskyddsmyndighetens rapport till EU.   

 

      

 

5 Slutsats 
Det vi kommit fram till är följande: 

Att det i nuläget är för tidigt att säga vad som åtgärdats i Svenska kärnkraftverk eftersom man hittills 

endast observerat svagheter i säkerheten och befinner sig just nu i planeringsstadiet.    

Man har insett hur viktigt det är med ett konsekvenslindrande filter vid ett haveri eftersom man 

aldrig kan utesluta en härdsmälta. 

Vid konstruktion av kärnkraftverk i områden där jordskorpan rör på sig och skapar dessa 

naturkatastrofer är det av största vikt att alla vitala system säkerhetsklassats lika högt.  
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