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Lokala säkerhetsnämnden 
vid Ringhals kärnkraftverk 

Lsn § 12 

Aktuellt från Ringhals 

Beslut 

Lokala säkerhetsnämnden beslutar 

1. lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Sammanträdesprotokoll 
2019-11-22 

Ulf Karlsson, Andreas Ahagen och Lars Björnkvist, Ringhals AB, redogör för 

revisioner, säkerhetsläget och avveckling av Ringhals 1 och 2. 

Rapport daterad 22 november 2019 bifogas protokollet. 

"'\~andes sign Utdragsbestyrkande Datum 
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SAMMANFATTNING 

Denna rapport sammanfattar viktiga händelser och myndighetsärenden sedan 

slutet av augusti. 

• Ringhals 4 fick en revisionsförlängning på grund av ett läckage i en 

mindre svets vilket härrörde från lokala vibrationer i ett kylsystem. 

Problemen åtgärdades och den 15 oktober fasade Ringhals 4 in på nät 

igen, 14 dagar efter ursprunglig tidplan. 

• Ringhals har blivit granskade av certifieringsorganet Research 

Institutes oj Sweden, RISE. Några mindre avvikelser samt 

förbättringsmöjligheter identifierades, det lyftes även att Ringhals 

miljöarbete generellt håller en hög nivå . 

• Ett antal fiskar, bland annat ål, påträffades döda i en 

tryckutjämningsbassäng på Ringhals område. Utredning pekar mot 

att det mest sannolika är att solljuset ihop med hög temperatur (ca 

35°C) i bassängen som har orsakat fiskarnas död . 
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SÄKERHET 
Sedan senaste rapportering har 18 rapportervärda omständigheter inträffat. 

Utöver ett läckage från en mindre svets samt vibrationsproblematik i 

härdnödkylsystemet under avställning är alla av mindre säkerhetsmässig 

betydelse. 

RINGHALS 1 

Inget oplanerat stopp eller produktionsstörning med konsekvenser för 

säkerheten har inträffat på Ringhals 1 sedan senaste rappmtering. 

RINGHALS2 

Inget oplanerat stopp eller produktionsstörning med konsekvenser för 

säkerheten har inträffat på Ringhals 2 sedan senaste rapportering. I bötjan av 

september gick blocket in i planerad coast down-drift vilket innebär att 

effekten långsamt sjunker då bränslet inte längre räcker för att ge full effekt. 

RINGHALS3 

Inget oplanerat stopp eller produktionsstörning med konsekvenser för 

säkerheten har inträffat på Ringhals 3 sedan senaste rappmtering. 

RINGHALS 4 

Inget oplanerat stopp eller produktionsstörning med konsekvenser för 

säkerheten har inträffat på Ringhals 4 efter årets revisionsavställning. 

REVISION 
2019 års planerade revisionsavställning för Ringhals 4 påbö1jades den 28 

augusti och pågick till 15 oktober. 

Revisionen som var den största på Ringhals 2019 flöt på bra, ca. 4000 jobb 

utfördes och följde plan fram till provningarna i slutet av planerad 

revisionsavställning. I samband med provtryckning i slutskedet av revisionen 

uppstod problem med en läckande svets på ett mindre rör i en krets i härdens 

nödkylsystem under avställning. Analyser och provningar visade på en 

förhöjd vibrationsbild som bidragande orsak till att läckaget uppstått. 

Åtgärder vidtogs för att minska vibrationerna till godkända nivåer. När 

problemet uppmärksammades på Ringhals 4 gjordes åtgärder, tester och 

provningar även på Ringhals 2 och 3 för att försäkra sig om att motsvarande 

brist undviks. 

Sammantaget innebar detta en förlängning av revisionsavställningen på 

Ringhals 4 med 14 dygn mot lagd tidplan. En fördjupad händelseutredning 

görs för att utreda problemen som orsakade denna revisionsförlängning. 
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AVVECKLING RINGHALS 1 & RINGHALS 2 

Ringhals 2 har som planerat en stabil nedåtgående effekt och ligger vid ca 
60 % 31 oktober. 

Bemanningssituationen på framförallt underhållsavdelningen respektive 
driftavdelningen är utmanande. Detta är en medveten strategi med förväntat 
resultat inför stängningen av Ringhals 2 och utvecklingen följs löpande. 

Kompletterande underlag till ansökan om flytt av det kärntekniska tillståndet 
för Ringhals I o Ringhals 2 till Vattenfall håller på att tagas fram . 
Underlaget skall skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten andra kvartalet 2020. 

MYNDIGHETSÄRENDEN 

Inga nya förelägganden har delgivits Ringhals sedan nämndens senaste möte. 

ÖVRIGT 

Certifieringsgranskning 

Under tre dagar i september var ce1tifieringsorganet Research Institutes oj 

Sweden, RISE på Ringhals och genomförde den årliga 

certifieringsgranskningen av de miljö och arbetsmiljöstandarder Ringhals är 

ce1tifierade för. Några mindre avvikelser samt förbättringsmöjligheter 

identifierades, det lyftes även att Ringhals miljöarbete generellt håller en hög 

nivå. 

Medarbetarundersökning 

Vait annat år genomförs en medarbetarundersökning. Denna undersökning 

har varit tillgänglig för alla Ringhals medarbetare att besvara under hösten. 

Resultatet från enkätundersökningen väntas under kvartal 4. 

Ringhals anställer trots avveckling 

Trots att avvecklingsfasen för Ringhals I och 2 närmar sig finns det 

fo1tfarande rek..ryteringsbehov för att organisationen som helhet ska bibehålla 

rätt kapacitet och kompetens. Bland de nyanställda finns bland annat sju nya 

processoperatörer som påbö1jade sin utbildning på Ringhals under hösten. 

Därutöver finns även nyanställda inom Strålskydd, Instrument, Kemi, HR, 

Konstruktion och Kommunikation. 
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Oberoende härdkylning (OBH) 

Projektet löper på enligt plan och utvändigt bötjar byggnaderna se allt mer 

färdigställda ut. 

Det första provdriftsprogrammet på Ringhals 3 är utfört. Först kontrolleras 

enskilda komponenter så som kabeldragning, ventiler med mera, sedan 

provas hela system och därefter funktioner system emellan. Provdriften som 

nu startat pågår fram till revisionsavställningarna 2020 där 

systemenfunktionen som helhet testas. OBH är då inkopplat mot befintlig 

anläggning och kontroller genomförs så att systemen fungerar som avsett. 

Döda fiskar i tryckutjämningsbassäng 

Ett miljötillbud anmäldes i början av september till länsstyrelsen. Vid en 

driftomläggning i samband med revisionsavställningen på Ringhals 4 

påträffades cirka 100 döda fiskar, bland annat ålar, i en 

tryckutjämningsbassäng inne på Ringhals industriområde. Driftläggningen 

som rådde vid aktuellt tillfälle är återkommande och har inte tidigare 

påverkat fisken. Vid det aktuella tillfället har fiskarna av någon anledning 

befunnit sig i tryckutjämningsbassängen. 

Den utredning som gjorts har konstaterat att klorhalten i vattnet har legat 

inom tillåtna gränsvärden. Det mest sannolika är att varmt kylvatten ihop 

med solljuset i bassängen gett hög temperatur (ca 35°C) samt stressfaktor 

vilket orsakat fiskarnas död. Erfarenheterna från händelsen kommer att 

beaktas vid kommande driftomläggningar under liknande förhållanden. 

Öppen 4 (4) 
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Lokala säkerhetsnämnden 
vid Ringhals kärnkraftverk 

Lsn § 13 

Budget och verksamhetsplan 2020 

Beslut 

Lokala säkerhetsnämnden beslutar 

1. anta förslag till budget och verksamhetsplan 2020. 

Beskrivning av ärendet 

Sammanträdesprotokoll 
2019-11-22 

Förslag till budget och verksamhetsplan för 2020 har tagits fram och bifogas 

protokollet. 

andes sign Utdragsbestyrkande Datum 
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POSTADRESS 

Lokala säkerhetsnämnden 
vid Ringhals kärnkraftverk 
Marcus Andersson, 0340-69 71 94 

Budget 2020 

Intäkter 

Statligt anslag 

Kostnader 

Arvode och sammanträdesersättningar1 

Administration2 

Studieresa 
Revisor 
Övrigt3 

Totalt 

2019-11-05 

400 000 kr 

120 000:-
150 000:-
100 000:-
20 000 :-
50 000 :-

440 000:-4 

1 Arvodeskostnaden beräknas bli högre än normalt då nämndens ledamöter kommer att 
delta i studieresa till Oskarshamn. 
2 Posten Administration innehåller kostnader för ersättning till Varbergs kommun för 
administration (faktureringar, kallelse, löner/arvoden, hemsida, lokaler, extern lokalhyra 
och sekreterarlön med mera). 
3 Exempel på övriga kostnader är resekostnader, konferenser, förtäring i samband med 
sammanträde, representation med mera. 
4 Nämnden har ett överskott från tidigare år. 

BESOKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNR. E-POST ADRESS 

Varbergs kommun Engelbrektsgatan 15 0340-880 00 2 12000-1249 ks@varberg.se 

Östra Vallgatan 12 (hiss) TELEFAX WEBBPLATS 

4 32 80 Varberg Varberg www.varberg.se 
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Lokala säkerhetsnämnden 
vid Ringhals kärnkraftverk 
Marcus Andersson, 0340-69 71 94 

Förslag till verksamhetsplan 2020 

Sammanträdesdagar 

14 februari Stadshus A 

5 juni Stadshus A 

18 september Stadshus A 

2019-11-05 

20 november Möte förlagt till Ringhals 

Aktiviteter 

20-21 augusti Studieresa till Oskarshamn 

Oktober-november Ringhals informerar på kommunfullmäktiges 
sammanträden i Kungsbacka, Mark och Varberg. 

POSTADRESS BESOKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNR. E-POST ADRESS 

Varbergs kommun Engelbrektsgatan 15 0340-880 00 212000-1249 ks@varberg.se 

Östra Vallgatan 12 (hiss) TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg Varberg www.varberg.se 
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Lokala säkerhetsnämnden 
vid Ringhals kärnkraftverk 

Sammanträdesprotokoll 
2019-11-22 

Lsn § 14 

Svar på remiss - Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till 
nya avgiftsnivåer för 2020 

Beslut 

Lokala säkerhetsnämnden beslutar 

1. inte ha något att invända mot Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya 

avgiftsnivåer 2020 enligt förordning (2008:463) om vissa avgifter till 

Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Bakgrund 

Miljö- och energidepartementet har skickat remiss på Strålsäkerhetsmyndighetens 

(SSM) förslag till avgiftsnivåer 2020 enligt förordning (2008:463) om vissa 

avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Remisstiden är till 5 december 2019. 

Myndighetens uttag av avgifter regleras i förordningen om vissa avgifter till 

Strålsäkerhetsmyndigheten med stöd av lagen (1984:3) om kärnteknisk 

verksamhet, strålskyddslagen (2018:396) och lagen (2006:263) om transport av 

farligt gods. 

Beslutsunderlag 

Remiss - Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer 2020 enligt 

förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten, 

7 november 2019. 

Utdragsbestyrkande Datum 



Lokala säkerhetsnämnden 
vid Ringhals kärnkraftverk 

Lsn § 15 

Meddelanden 

Lokala säkerhetsnämnden beslutar 

Sammanträdesprotokoll 
2019-11-22 

1. godkänna redovisning av meddelanden för perioden 21 september - 22 november 2019. 

Dnr 13 /2019 

Regeringen, Miljödepartementets regeringsbeslut den 3 oktober 2019 om entledigande 
och förordnande av ersättare i den lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals 
kärnkraftverk. 

Dnr 14 /2019 

Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag den 7 november 2019 till avgiftsnivåer 
för 2020 enligt förordning (2008:463) om vissa avgifter till 
Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Dnr 15 /2019 

Svar på remiss - Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer 2020 enligt 
förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten, 
M2019/01790/Ke. 

Utdragsbestyrkande Datum 


