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Lokala säkerhetsnämnden 
Vid Ringhals kärnkraftverk 

Lsn § 4 

Val av sekreterare 

Beslut 

Lokala säkerhetsnämnden beslutar 

Sammanträdesprotokoll 
2018-05-18 

1. utse Marcus Andersson till sekreterare för Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk 

tillsvidare. 

Beskrivning av ärendet 

Magnus Eriksson slutar som sekreterare för Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals 

kärnkraftverk. Förslag på ny sekreterare är Marcus Andersson. 

Utdragsbestyrkande Datum 



Lokala säkerhetsnämnden 
Vid Ringhals kärnkraftverk 

Lsn § 5 

Information från Strålsäkerhetsmyndigheten 

Beslut 
Lokala säkerhetsnämnden beslutar 

1. lägga inf01mationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Sammanträdesprotokoll 
2018-05-18 

Jakob Lagerkranser och Lars Skånberg, Strålsäkerhetsmyndigheten, informerar om resultaten 

av den så kallade tillståndshavarenkäten och nya lagar och föreskrifter gällande verksamhet med 

joniserande strålning/kärnkraftverk. 

Utdrags bestyrkande Datum 
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Lokala säkerhetsnämnden 
Vid Ringhals kärnkraftverk 

Lsn § 6 

Aktuellt från Ringhals 

Beslut 

Lokala säkerhetsnämnden beslutar 

1. lägga infmmationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Sammanträdesprotokoll 
2018-05-18 

Andreas Ahagen, Ringhals AB, redogör för säkerhetsläget på Ringhals samt för produktion, 

myndighetsutövning och internrevisioner. 

Rappmt daterad 18 maj 2018 bifogas protokollet. 

I-andes sign Utdragsbestyrkande Datum 
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SAMMANFATTNING 

Ringhals har sedan nämndens senaste möte den 16 februari haft ett 
reaktorsnabbstopp samt en turbinsnabbstängning på Ringhals 1 orsakat av 
felande dataprocessorer. Ringhals 4 har vid två tillfällen reglerat ner 
effekten, dels på grund av en felindikering på en generatorbrytare, dels för 
att bistå Svenska kraftnät som reparerat skador på kraftledningen. För övrigt 
har Ringhals inte haft några produktionsstörningar av betydelse för 
säkerheten. 

Ringhals 3 och 4 har haft upprepade mindre produktionsbmifall till följd av 
felande så kallade Vickers-ventiler. Ventilerna styr ångfördelningen till 
turbinerna och när felen inträffar behöver ventilerna bytas ut, vilket gör att 
effekten tillfälligt måste regleras ner . . Ringhals 3 och 4 kommer under årets 
revisioner byta samtliga Vickers-ventiler till ventiler av annat, beprövat 
fabrikat. 
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SÄKERHET 

Sedan nämndens förra möte har 22 rapportervärda omständigheter inträffat, 
alla av mindre säkerhetsmässig betydelse. 

RINGHALS 1 

16 februari inträffade ett turbinsnabbstängning orsakat av fel på två 
dataprocessorer, så kallade CPU:er, som ingår i turbinskyddet. 

15 mars inträffade ännu en störning orsakad av fel på CPU:er. Felet ledde till 
en automatisk snabbstängning på den berörda turbinen. Detta medförde 
förhinder att leda ångan till kondensorn vilket i sin tur orsakade ett 
automatiskt reaktorsnabbstopp. De felande processorerna startades om och 
har sedan fungerat. Reaktorsnabbstoppet hanterades helt enligt rutin och 
föranledde inga andra störningar, alla säkerhetssystem fungerade som 
avsett. 

Felande CPU :er har tidigare orsakat driftstörningar på Ringhals 1. Utredning 
och analys pågår i samarbete med leverantören för att identifiera orsakerna. 
Endast Ringhals 1 har denna typ av processorer på Ringhals. 

I samband med uppgången efter reaktorsnabbstoppet felade indikeringen på 
en inre skalventil. SSM har utfö1t en så kallad RASK-utredning* av 
hanteringen och har liksom Ringhals kommit till slutsatsen att den 
säkerhetsmässiga betydelsen är liten. 

Jllustraäon av Rl :s produktion och produktionstapp senaste sex månaderna: 
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* RASK är en metod SSM använder i de fall myndigheten anser att det 
krävs ytterligare information innan man kan fatta beslut om tillsynsåtgärder. 
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RINGHALS2 
Inget oplanerat stopp eller produktionsstörning med bäring på säkerheten har 
inträffat på Ringhals 2. 

Illustration av R2:s produktion och produktionstapp senaste sex månaderna: 

uw 
R2 

f2'~J 

m,, 

"'" 
"" .,, 
"' .. , 
.,, 
"' 
''" ,., 
"' • 
t?~ ;.i<-.. .. ~ G• 

# 

RINGHALS3 

TG21 läckande 
dränageledning 

Inget oplanerat stopp eller produktionsstörning med bäring på säkerheten har 
inträffat på Ringhals 3. 

Sedan nämndens senaste möte och fram till 23 april har Ringhals 4 vid tre 
tillfällen reducerat effekten för att åtgärda felande så kallade Vickers
ventiler. Ventilerna är placerade på turbinsidan och styr ångfördelningen till 
turbinerna. Samtliga åtta ventiler på Ringhals 3 kommer under årets revison 
att bytas till ett annat, beprövat fabrikat. 

Illustration av R3:s produktion och produktionstapp senaste sex månaderna: 
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RINGHALS 4 

28 mars tog Ringhals 4 en av blockets två turbiner (TG4 l) ur drift för att 
åtgärda en felindikering från en generatorbrytare. 

Den 25 - 27 april kopplades Ringhals 4 bort från elnätet i samband med att 
Svenska Kraftnät utförde reparationer på kraftledningen (400kV-nätet) strax 
norr om Ringhals. 

Sedan nämndens senaste möte och fram till 23 april har Ringhals 4 vid tre 
tillfällen reducerat effekten för att åtgärda felande så kallade Vickers
ventiler. Ventilerna är placerade på turbinsidan och styr ångfördelningen till 
turbinerna. Samtliga åtta ventiler på Ringhals 4 kommer att bytas under årets 
rev1son. 

Illustration av R4:s produktion och produktionstapp senaste sex månaderna: 
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AVVECKLING RINGHALS 1 & RINGHALS 2 
SSM genomförde i februari en verksamhetsbevakning för att följa upp hur 
Ringhals som helhet hanterar situationen med kommande stängning av 
Ringhalsl och Ringhals 2. Myndigheten konstaterar att de stödåtgärder som 
Ringhals, genom projekt STURE, genomfört har lett till ett stabilt läge både 
vad gäller personalomsättning och bibehållet engagemang. Bilden bekräftas 
av Ringhals egna medarbetarundersökningar. Det kan noteras att under mars 
månad var det ingen medarbetare som valde att sluta på Ringhals. 

MYNDIGHETSÄRENDEN 

Förelägganden 

Inga nya förelägganden har delgivits Ringhals under fösta kvartalet 2018. 

Öppen 4 (6) 
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ÖVRIGT 

Oberoende härdkylning, OBH 
I december 2014 beslöt Strålskyddsmyndigheten, SSM, att alla svenska 
reaktorer måste förses med oberoende härdkylning. Kravet är en följd av 
olyckan i Fukushima i mars 2011, och en förutsättning för tillstånd att driften 
ska kunna fortsätta efter år 2020. 

Under januari månad påbö1jades grov betongsgjutningar för OBH 
byggnaderna. Under april månad har den första större gjutningen med 
kvalitetsbetong påbörjats, det är bottenplattan på R3 som ska gjutas. 
Motsvarande gjutning kommer att påbö1jas under maj månad för Ringhals 4. 

Pågående gjutningsarbete av OBH 

Granskade av internationella atomenergiorganet 
Tidigare i vår var ett team från Internationella atomenergiorganet, IAEA, på 
Ringhals för att titta närmare på de säkerhetsaspekter som följer av förlängd 
drifttid av ett kärnkraftverk. Granskningen gav flera synpunkter och 
rekommendationer som Ringhals nu omsätter i åtgärder, men också flera 
"good practices" där Ringhals lyfts fram som föredömen i 
kärnkrafts branschen. 

Uppföljande åtgärder efter takbrand 
I september uppstod en glödbrand i taket till dieselbyggnaden på Ringhals 1. 
Åtgärder för att säkerställa funktionen har nu vidtagits och följts upp för 
samtliga dieselgeneratorer på Ringhalsl och Ringhals 2. Takkonstruktionen 
för dieselbyggnaden för Ringhals 3 och Ringhals 4 har inte motsvarande 
problem. 
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Pågående program, Golf, Foxtrot och RE-FM 
Ringhals hanterar fo11satt sin del i de större besparingar som initierats av 
Vattenfall. Som en del i Vattenfalls aviserade program GOLF, som ska spara 
2 miljarder på koncernnivå, görs en centralisering av koncernens 
fastighetsförvaltning och kringservice till ett gemensamt bolag. Vattenfalls 
målsättning med centraliseringen är att minimera mängden leverantörer och 
avtal samt samordna ledning och styrning av detsamma. 

Förhandling i mark- och miljödomstolen 
Den 22 maj inleds mark- och miljödomstolens förhandlingar om Ringhals 
rivningsansökan för reaktor 1 och 2. Förhandlingarna, som föregåtts av 
samråd med allmänhet och myndigheter, kommer hållas i Varberg. 

Övningar av beordrad hemgång 
Vid en kris eller händelse kan det bli nödvändigt att utrymma Ringhals. För 
att detta ska ske säkert och effektivt kommer ett antal övningar av så kallad 
beordrad hemgång genomföras under året. Beordrad hemgång innebär att all 
personal utöver kravställd utrymmer anläggningen. 
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Lokala säkerhetsnämnden 
Vid Ringhals kärnkraftverk 

Lsn § 7 

Information om inspektion av arkivvården vid Lokala 
säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk 

Beslut 

Lokala säkerhetsnämnden beslutar 

1. lägga info1mationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Sammanträdesprotokoll 
2018-05-18 

Riksarkivet inspekterade 26 mars 2018 arkivvården vid Lokala säkerhetsnämnden vid 

Ringhals kärnkraftverk. Riksarkivet har i beslut 18 april 2018 förelagt nämnden att vidta vissa 

åtgärder. Nämnden ska senast 1 december 2018 rapportera till Riksarkivet vilka åtgärder som 

gj01is eller planeras med anledning av föreläggandet. 

J andes sign Utdragsbestyrkande Datum 



Lokala säkerhetsnämnden 
Vid Ringhals kärnkraftverk 

Lsn § 8 

Information om verksamhetsberättelse 2017 

Beslut 

Lokala säkerhetsnämnden beslutar 

1. lägga inf01mationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Sammanträdesprotokoll 
2018-05-18 

Verksamhets berättelse 2017 har skickats in till Miljödepartementet. KPM G har fått i uppdrag 

att granska den ekonomiska redovisningen. Information om granskningen redovisas på 

nämndens nästa sammanträde. 

:]ndessign Utdragsbestyrkande Datum 



Lokala säkerhetsnämnden 
Vid Ringhals kärnkraftverk 

Lsn § 9 

Val av dataskyddsombud 

Beslut 

Lokala säkerhetsnämnden beslutar 

Sammanträdesprotokoll 
2018-05-18 

1. utse Marcus Andersson till dataskyddsombud för Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals 

kärnkraftverk. 

Beskrivning av ärendet 

Dataskyddsförordningen, GDPR, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. 

Förordningen bö1jar gälla 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen, PuL. 

Respektive nämnd är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom sin 
verksamhet. Enligt dataskyddsförordningen ska vaije nämnd utse ett dataskyddsombud. 

Utdragsbestyrkande Datum 



Lokala säkerhetsnämnden 
Vid Ringhals kärnkraftverk 

Lsn § 10 

Meddelanden 

Lokala säkerhetsnämnden beslutar 

Sammanträdesprotokoll 
2018-05-18 

1. godkänna redovisning av meddelanden för perioden 17 februari - 18 maj 2018. 

Dm 2/2018 
Verksamhetsberättelse 2017, Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk 

Dm 3/2018 
KSO-skrivelse inkommen från Miljö- och energidepaitementet den 9 april 2018 gällande vikten av 
slutförvarsfrågans fo1tsatta hantering och beslutsprocess 

Dm 4/2018 
Riksai·kivets beslut den 19 apiil 2018 efter inspektion av ai·kivvården vid Lokala säkerhetsnämnden vid 
Ringhals kärnkraftverk 

Dm 5/2018 
Fakta om kärnavfallsfonden 2017 

andes sign Utdragsbestyrkande Datum 


