NYHETSBREV 3, SÄKERHET – FUKUSHIMA
I september blev det äntligen dags för huvudnumret under Säkerhetsgruppens YG-år: en
veckas resa till Fukushima, Japan. Genom några extra uttagna semesterdagar, godkännanden
av utökade budgetar och ett hästjobb från vår reseledare Igor blev det möjligt att göra en resa
som ganska få personer får möjlighet att göra.
Gruppmedlemmarna anlände i omgångar till Japan och samlades den 15 september i staden
Iwaki i Fukushima-prefekturen. Därifrån tog vi oss dagen därpå till platsen för vårt första
studiebesök, kärnkraftverket Fukushima Daini, vilket drabbades av tsunamikatastrofen i mars
2011 men där personalen klarade att undvika en härdsmälta (verket har dock inte tagits i drift
igen efter händelsen). Tsunamin slog ut reaktorkylningsfunktionen, men denna kunde
återställas genom att installera ersättningsmotorer samt 9 km temporär kabel, ett jobb vilket
vanligtvis skulle ta en dryg månads tid men som nu gjordes på en enda dag av en tiodubbel
personalstyrka. Efter totalt tre dagars arbete med brist på mat och vatten och i princip utan
någon vila, nådde man kall avställning, allt som allt en ganska fantastisk insats!
När vi anlände till Daini möttes vi i
typisk japansk stil av en mycket
imponerande delegation av större delen
av kraftverkets ledningsgrupp, inklusive
VD. Efter en presentation av händelsen
följde utbyte av gåvor samt
gruppfotografering (även detta enligt
japansk sedvänja) och sen fick vi en
rundtur inne på själva anläggningen,
med bland annat en uppvisning av
simulatorövning på totalt elbortfall och
ett besök inne i reaktorinneslutningen
till Daini 4. Vi konstaterade att Daini
utgör ett utmärkt exempel på hur en
YG-gruppen poserar i reaktorinneslutningen i Daini 4.
olycka faktiskt kan undvikas, och att det
är viktigt att lärdomarna därifrån sprids och görs mer välkända!
Nästa dag var det dags för resans mittpunkt, ett studiebesök till Fukushima Daiichi där
härdsmältan inträffade. Även här välkomnades vi av högt uppsatta ledningspersoner inklusive
verkets vice VD, som höll en presentation om det omfattande efterarbetet sedan olyckan.
Bland annat planerar man att avlägsna använt bränsle som finns kvar i block 1 och 4. För att
kyla härden i block 1, 2 och 3 pumpar man in ca 100 ton vatten per dag, dessutom tränger
ytterligare ca 400 ton grundvatten in per dag och blir kraftigt kontaminerat. Allt vatten måste
dekontamineras innan det kan släppas ut i havet, vilket innebär ett mycket omfattande arbete.
För hantera detta långsiktigt finns därför en plan på att dra rörledningar i marken runt om
block 1-4. Genom att sedan frysa ledningarna kommer även marken runt om att frysa och
man får en underjordisk vall genom vilken grundvatten inte ska kunna tränga igenom, utan
istället gå direkt ut i havet utan att bli kontaminerat.
Deltagande företag/organisationer:
Alstom Power, Chalmers Tekniska Högskola, EON, ES Konsult, Forsmarks Kraftgrupp, Kärnkraftsäkerhet och utbildning,
Kungliga Tekniska Högskolan, OKG, PRD Konsult, Rejlers, Ringhals, Scandpower, Solvina, Studsvik, Svensk
Kärnbränslehantering, Uppsala Universitet, Vattenfall Research and Development, Vattenfall Nuclear Fuel,
Westinghouse Electric Sweden, ÅF

www.younggeneration.nu

Efter presentation, presentutbyte och
obligatorisk gruppfotografering var det
sedan dags att åka till själva anläggningen.
Det vi snabbt kunde konstatera var att hela
området omkring reaktorerna var som en
stor byggarbetsplats – det var massvis av liv
och rörelse, överallt pågick någon
verksamhet med arbetare i skyddsmasker.
För att lagra kontaminerat vatten stod
mängder av tankar uppställda och det
kändes ganska ofattbart hur stora volymer
man är tvungen att ta hand om.
"Sarkofagen" över Daiichi 1, liknande den som
byggts i Tjernobyl.
Nästa dag anordades ett seminarium
tillsammans med Young Generation Japan.
Det visade sig att skillnaden mot svenska YG var ganska stor: YG Japan har ett upplägg med
ca 100 fasta medlemmar istället för att ha ett ”YG-år” som hos oss. Sponsringen från
medlemmarnas respektive företag är också betydligt mer blygsam. Trots detta har man ägnat
sig åt flera intressanta aktiviteter, t.ex. utvecklingen av bräd- och dataspel för att öka
förståelsen för kärnkraft hos ungdomar. Ett trevligt seminarium som avslutades med – just det
– presentutbyte och en gruppfotografering!

Förstörda stolpar vid Tomiokas
järnvägsstation. I bakgrunden syns
kusten, där det innan tsunamin var
fullt av bebyggelse som blev helt
förstörd.

Den 19 september var det så åter dags att ta sig ut till
Fukushimaprefekturen för att göra vårt sista studiebesök,
en rundtur i områdena runt Daiichi anordnad av den
sociologiska institutionen vid Fukushimas universitet. I en
buss tog vi oss till de områden som evakuerats efter
olyckan, men där man nu har fått tillåtelse att vistas på
dagtid. Rundturen gav förståelse för Fukushimaolyckan ur
en annorlunda synvinkel, nämligen hur människorna i
samhället påverkats. Vi fick lära oss om hur den regionala
ekonomin har drabbats, hur man löst frågan om tillfälliga
boenden för evakuerade, och om arbetet med
dekontaminering. Att med egna ögon få se de evakuerade
områdena var också en smått overklig upplevelse, som i
byn Tomioka där vi såg totalförstörda hus efter tsunamin. I
ett övergivet varuhus verkade tiden ha stått still i tre år,
med stora spindelnät som täckte mat och kläder vilka
lämnats vind för våg.
Allt som allt är vi oerhört nöjda med en unik resa som blev
både lärorik och rolig. Nu riktar vi blicken mot det sista vi
gör under vårt YG-år, nämligen avslutningsseminariet!
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