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Aktuellt från Ringhals 

Björn Linde, Johan Börjesson och Anna Stålnacke från Ringhals AB 

redogör för säkerhetsläget på Ringhals samt för produktion, myndig-

hetsutövning, externa granskningar, internrevisioner och analyser. 

Rapport daterad 2014-11-21 bifogas protokollet. 
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1 PRODUKTION  

Utöver revisionerna har Ringhals verksamhet, sedan förra nämndmötet, 

präglats av säker och stabil drift. Revisionen på Ringhals 4 gick utmärkt. 

Ringhals 2 revision följde plan relativt väl men i samband med test av 

inneslutningens täthet upptäcktes att ett tidigare känt mindre läckage hade 

ökat. Driftledningen beslöt att felet måste åtgärdas och anläggningen är 

därför fortfarande i revisonsläge. 

 

2 SÄKERHET  

Sedan mitten av september till mitten av november har 20 rapportervärda 

omständigheter, ROn, inträffat. De tillkommande händelserna är av mindre 

säkerhetsmässig betydelse. Sedan årsskiftet har 130 ROn inträffat. Trenden 

tyder på att vi hamnar något under de närmast föregående åren (ca 150 st).  

RINGHALS 1 

Normal drift vid maximal effekt.  

RINGHALS 2 

Ringhals 2 revision startade den 16 augusti och planerades pågå till början av 

oktober. Förberedande arbeten inför den förlängda avställningen 2015 

genomfördes enligt plan. Vid avställningen 2015 ska resterande åtgärder för 

att uppfylla myndighetens föreskrifter utföras. 

En av de allra sista testerna som genomförs innan blocket åter tas i drift är 

kontroll av inneslutningens täthet (görs 3 ggr/10 år). Testen utfördes den  

26-28 september. Vid analys av resultatet konstaterades ett ökat läckage av 

kalkhaltigt icke radioaktivt vatten genom inneslutningens bottenplåt. (Sedan 

2005 finns ett känt läckage i sektion 8 som accepterats ur säkerhetssynpunkt 

villkorat att Ringhals månatligen till SSM redovisar eventuella förändringar.) 
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Ytan på inneslutningens golv är ca 960 kvadratmeter som är indelad i nio 

ungefär lika stora sektioner (se bilaga). Det inbyggda 

läckagedetekteringssystemet visade ett nytt läckage från sektion 1. 

Bottenplåten ligger under flera decimeter betong som måste bort innan 

läcksökningen kunde påbörjas. 

Nu har det nya läckagestället lokaliserats och åtgärder pågår för att återställa 

bottenplåten till driftklart skick.  

RINGHALS 3 

Normal drift vid maximal effekt fram till den morgonen den 3 november då 

en ångventil till den ena turbinen stängde obefogat. Händelsen medförde 

sänkt effektnivån med ca 150 MW under knappt två timmar. Samma kväll 

inträffade samma händelse med en likadan ångventil på samma turbin. 

Trolig orsak är återkommande reglerproblem för denna typ av ventil. Analys 

av felorsak pågår sedan augusti 2014 då liknande händelse inträffade.  

 

RINGHALS 4  

Revisionen genomfördes på ett utmärkt sätt och kunde också genomföras på 

kortare tid än planerat.  

 

I samband med uppstart inträffade dock två snabbstopp av reaktorn. Orsak 

till första snabbstoppet var låg vattennivå i en av ånggeneratorerna. Vid det 

andra var det hög nivå i en annan av ånggeneratorerna. Säkerhetssystemen 

fungerade som avsett i båda fallen. Orsakerna till varför det blev låg 

respektive hög nivå i ånggeneratorerna utreds för närvarande. 

 

3 MYNDIGHETSÄRENDEN 

SSM har lämnat ett föreläggande avseende styrning och metodik för den 

externa erfarenhetsåterföringen. Myndigheten anser att de befintliga 

rutinerna inte är tillräckliga för att ta hand om externa erfarenheter från t ex 

WANO (World Association of Nuclear Operators). Ett arbete för att rätta till 

dessa brister pågår sedan en tid på Ringhals. 

Myndigheten har också vid ett informationsmöte presenterat ett förslag till 

nya föreskrifter för lyftdon och lyftverksamhet. Ringhals delgavs formellt 

förslaget den 30 september och har fram till den 1 december på sig att 

inkomma med remissvar, inklusive konsekvensbeskrivning.  

Denna remiss är den första av de nya föreskrifter som SSM planerar att ge 

ut. Samverkan mellan Vattenfall och samtliga tillståndshavare har etablerats 

för hantering av SSMs förändrade föreskrifter. 

 

4 REVISIONER 

Interna revisioner 

Internrevision 1411 ”Tjänsteupphandling” har genomförts med fokus på 

tillämpning av rutiner i alla skeden inom upphandling och leverans av 
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tjänster. Man har också granskat förutsättningarna för kontroll av 

leverantörers bedömda förmåga, faktiska kravuppfyllnad, samt om befintliga 

rutiner ger den vägledning och de kontrollmekanismer som förhindrar fel.  

Avvikelser och förbättringsmöjligheter hanteras enligt fastställda rutiner. 

5 GRUNDORSAKSANALYSER 

Avslutade analyser under hösten 

MTO (Människa, Teknik och Organisation) 02/14 Ringhals 

Dieselgeneratorer 1995-2014 

Utredningen har funnit fem bakomliggande faktorer som i en inbördes 

samverkan lett fram till dagens problematik: förändrade 

investeringshorisonter, försenade moderniseringar, åldrande utrustning, 

kvalitetsbrister hos reservdelar och reaktiv uppföljning och 

säkerhetscontrolling. 

MTO 03/14 Översvämning servicebyggnad Ringhals 1 & 2  

Utredningen konstaterar att händelsen hade flera bidragande orsaker. Dels 

saknas en systematisk riskvärdering i processen för framtagning av 

driftordrar, dels missleddes planering och driftpersonal av en ventil med 

dubbla indikeringar, där den ena indikeringen visade fel. Hanteringen av 

händelsen försvårades av bristande kommunikation, bristande kunskaper om 

vissa funktioner i anläggningen med mera. 

Flera åtgärder har nu vidtagits för att minimera risken för ett återupprepande 
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Aktuellt på Ringhals november 2014 
Presentation för Lokala säkerhetsnämnden 2014-11-21 
 

Vice vd Björn Linde 
 
Johan Börjesson, chef Säkerhet, Kvalitet och Miljö 
Anna Stålnacke, chef Kommunikation 
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Nettoproduktion: 20486 GWh 

Ringhals 3 
1063 MW 
6549 GWh  
86,2 % 

Ringhals 4 
940 MW 
5374 GWh 
80,2 % 

Ringhals 1 
878 MW 
4241 GWh 
66,7 % 

Ringhals 2 
807 MW 
4322 GWh 
74,2 % 

Driftstart: 1981 1983 1976 1975 

Ringhals produktion och tillgänglighet till och med oktober 

Nettoeffekt: 
Nettoproduktion:  
Tillgänglighet: 
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Årets revisioner 

   
 

• Ringhals 1 23 mars till 22 juni.  Elva dagar längre än planen. 
 

• Ringhals 2  16 augusti till den 30 september. Pågår ännu,  
  reparation bottenplåt. 

 
• Ringhals 3 14 maj till 19 juni. Två dagar kortare än planen. 

 
• Ringhals 4 6 augusti till den 2 oktober. Sju dagar kortare än planen.  
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Produktion 
Ringhals 2 
• Ringhals 2 revision följde plan relativt väl men i samband med test av inneslutningens täthet 

upptäcktes att ett tidigare känt mindre läckage hade ökat. Driftledningen beslöt att felet måste 
åtgärdas och anläggningen är därför fortfarande i revisionsläge. 
 

RINGHALS 3 
• Normal drift vid maximal effekt fram till morgonen den 3 november då en ångventil till den ena 

turbinen stängde obefogat. Händelsen medförde sänkt effekt med ca 150 MW under knappt två 
timmar. Samma kväll inträffade samma händelse med en likadan ångventil på samma turbin. 
Trolig orsak är återkommande reglerproblem för denna typ av ventil. 
Analys av felorsak pågår sedan augusti 2014 då liknande händelse inträffade. 
 

RINGHALS 4  
• Revisionen genomfördes på ett utmärkt sätt och kunde också genomföras på kortare tid än 

planerat.   
• I samband med uppstart inträffade dock två snabbstopp av reaktorn. Orsak till första snabbstoppet 

var låg vattennivå i en av ånggeneratorerna. Vid det andra var det hög nivå i en annan av 
ånggeneratorerna. Säkerhetssystemen fungerade som avsett i båda fallen. 

  

Lokala säkerhetsnämnden 2014-11-21 
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Kärnkraftsskatten och kärnavfallsavgiften höjs 

 
 Kärnkraftsskatten 
 Den nya regeringen har föreslagit att den särskilda 

kärnkraftsskatten ska höjas. Förslaget innebär för Ringhals 
del en kostnadsökning med 280 miljoner kronor per år.  

 
 Sedan tidigare betalar vi cirka 1,65 miljarder i särskild 

kärnkraftsskatt. Höjningen innebär att Ringhals kommer att 
betala 2 miljarder kronor i enbart kärnkraftsskatt från och 
med 2015.  

 
 Som jämförelse är Varbergs årsbudget  för i år 2,7 miljarder. 
 
 Kärnavfallsavgiften 
 SSM föreslår regeringen att kärnavfallsavgiften höjs från 

dagens 2,1 öre per producerad kilowattimme till 4 öre. 
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Vattenfalls arbete med ersättningsreaktorer 

   
 

• Den nya regeringen har aviserat att de i de nya ägardirektiven till Vattenfall 
kommer att be företaget avbryta det arbete som pågått under några år för att 
analysera förutsättningarna för ny kärnkraft när den gamla tjänat ut 
 

• Vattenfall har avbrutit de aktiviter som pågått i väntan på klarare besked 
 
• Det pågående köpet av fastigheter i närheten av kraftverket genomförs som 

tänkt, då fastigheterna kan komma att behövas för annan verksamhet om det 
inte blir några nya kärnkraftverk 
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Säkerhet 

• Sedan mitten av september till mitten av november har 20 rapportervärda 
omständigheter, ROn, inträffat.  
 

• Ringhals har under de senaste veckorna inte haft en enda händelse som 
klassificerats som en RO (Rapportervärd omständighet) 
 

• Händelserna är av mindre säkerhetsmässig betydelse.  
 

• Sedan årsskiftet har 130 ROn inträffat. Trenden tyder på att vi hamnar något 
under de närmast föregående åren (ca 150 st). 
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Ringhals 2 bottenplåt 

• En av de allra sista testerna som genomförs innan blocket åter tas i drift efter 
revisionsavställning är kontroll av inneslutningens täthet (görs 3 ggr/10 år).  

• Testen utfördes den 26-28 september.  
• Vid analys av resultatet konstaterades ett ökat läckage av kalkhaltigt icke 

radioaktivt vatten genom inneslutningens bottenplåt.  
 

• Ytan på inneslutningens golv är ca 960 kvadratmeter som är indelad i nio 
ungefär lika stora sektioner. Det inbyggda läckagedetekteringssystemet visade 
ett mindre läckage från sektion 1. Bottenplåten ligger under flera decimeter 
betong som måste bort innan läcksökningen kunde påbörjas. 
Nu har det nya läckagestället lokaliserats och åtgärder pågår för att återställa 
bottenplåten till driftklart skick 

Lokala säkerhetsnämnden 2014-11-21 
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Översiktlig konstruktion av bottenplåten 

Lokala säkerhetsnämnden 2014-11-21 
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Betongblock bortlyft 

Lokala säkerhetsnämnden 2014-11-21 
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Myndighetsärenden 

 
• SSM har lämnat ett föreläggande avseende styrning och metodik för den 

externa erfarenhetsåterföringen. Myndigheten anser att de befintliga rutinerna 
inte är tillräckliga för att ta hand om externa erfarenheter från t ex WANO 
(World Association of Nuclear Operators). Ett arbete för att rätta till detta pågår 
sedan en tid på Ringhals.  
 

• Myndigheten har lämnat förslag till nya föreskrifter för lyftdon och 
lyftverksamhet på underhandsremiss. Ringhals (och övriga tillståndshavare) 
har fram till den 1 december på sig att inkomma med remissvar, inklusive 
konsekvensbeskrivning. 
 

• SSM har för avsikt att ge ut ett helt nytt föreskriftspaket. Det gällande lyftdon 
och lyftverksamhet är det första. Samverkan mellan Vattenfall och samtliga 
tillståndshavare har etablerats för hantering av SSMs förändrade föreskrifter. 
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Revisioner 

Interna revisioner 
• Internrevision 1411 ”Tjänsteupphandling” har genomförts med fokus på 

tillämpning av rutiner i alla skeden inom upphandling och leverans av tjänster. 
Man har också granskat förutsättningarna för kontroll av leverantörers 
bedömda förmåga, faktiska kravuppfyllnad, samt om befintliga rutiner ger den 
vägledning och de kontrollmekanismer som förhindrar fel.  
 

• Avvikelser och förbättringsmöjligheter hanteras enligt fastställda rutiner 
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Remiss – Plan för olycka vid kärnteknisk anläggning 
 

Föreliggande plan utgör en del av Länsstyrelsen i Hallands läns program 

för räddningstjänst vid kärntekniska olyckor och svarar tillsammans 

med saneringsplanen, andra operativa planer, stödplaner och dokument, 

mot de krav som ställs i lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt för-

ordning (2003:789) om skydd mot olyckor. 

 

En mer djupgående översyn av planen sker vartannat år. Där emellan ses 

planen över och revideras fortlöpande. Planen finns därför i begränsad 

upplaga i tryckt form, men den finns tillänglig på länsstyrelsens hem-

sida. Revideringar och eventuella uppdateringar kommer att aviseras till 

berörda via e-post.  

 

Beslut 

 

Lokala säkerhetsnämnden beslutar att 

 

 inte ha något att erinra mot förslaget om reviderad plan för olycka 

vid kärnteknisk anläggning. 

___________________________ 
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Lokala säkerhetsnämndens kommande sammanträde 

Beslut 

Lokala säkerhetsnämnden beslutar att 

 nästa sammanträde äger rum fredagen den 6 mars 2015. 
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Tack för mandatperioden 2010-2014 

Ordföranden tackar Lokala säkerhetsnämndens ledamöter, ersättare och 

medarbetare för ett gott och konstruktivt samarbete under mandat-

perioden 2010 – 2014. 
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Meddelanden 

    Dnr 9/2014 

 

Tidsskriften Innova nr. 2, 2014. 
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