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Val av nämndsekreterare 

Sammanti·äclesprotokoll 

2012-02-17 

Mircea Nitescu utses till Lokala säkerhetsnämnclens sekreterare 
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Lokala säkerhetsnämnden 
vid Ringhals kärnkraftverk 

Sammanträdesprotokoll 
2012-02-17 

Justcrandes sign 

rjiv 

Lsn § 2 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) informerar 

Stig Isaksson, inspektör vid SSM presenterar arbetet med 
regeringsuppdraget, utredningen "Skydd mot antagonistiska hot och 
händelser" 

På mötet visas OH- presentation som bifogas protokollet 

Utdragsbest)7kande 
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Datmn 



' Strål 
säkerhets 
myndigheten 
Swedish Radiation Safety Authority 

Regeringsuppdrag - Skydd mot 
antagonistiska hot och händelser 
Genomförande och förslag till åtgärder 

Stig Isaksson 
2012-02-17 

i<-v 



' St räl 
säkerhets 
myndigheten 
Swedish Radiation Safety Authority 

-

Myndtglteten för 
samltiillsskydd 
och beredskap 

Rikspolisstyrelsen 

Nuläge/brister: Samordning saknas! 

~ 

~ 

~ 

~~ 

~ 

~~ 
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Säkerhets polisen 
Swedish Security SeNice 

• Det finns ett gap mellan tillståndshavarnas och polisens åtgärder som innebär 
att en antagonist kan lyckas sabotera en anläggning 

Åtgärder: 
• Snabbare polisinsats, helikoptertransport av Nationella insatsstyrkan 
• Ytterligare åtgärder på anläggningarna 
• Samverkansråd för ett samordnat och effektivare skydd 

Stig Isaksson 
2012-02-17 
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' 
Förslag till regeringen {RPS) 

~ Skyddsstyrka på kärnkraftverken, aktivt ingripa i 
avvaktan på polisinsatsstyrka 
- Tre alternativ identifierade 

~ "Att initiera en utredning som syftar till att 
säkerställa en förmåga vid kärnkraftverken att 
omedelbart kunna ingripa mot ett våldsamt 
antagonistiskt angrepp." 

Stig Isaksson 
2012-02-17 
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' 
Disposition 

+ 
+ 
+ 
+ 

Bakgrund 
Genomförande 
Nuläge Brister 
Förslag till åtgärder 

Stig Isaksson 
2012-02-17 
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' 
Bakgrund 

~ Mångårig dialog, SKl/SSM med RPS 

~ Brev till regeringen från Lokala 
säkerhetsnämnderna och VD på kraftbolagen 

Stig Isaksson 
2012-02-17 
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' 
Regeringsuppdrag - omfattning 
+ Förmågan hos såväl tillståndshavarna som 

samhället (polisen) att skydda mot 
antagonistiska hot 

+ Kärntekniska anläggningar och transporter av 
kärnämne 

+ I samråd med 
- MSB 

- Rikspolisstyrelsen 

- Svenska kraftnät 

Stig Isaksson 
2012-02-17 
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' 
Aktiviteter 
+ Hotanalys och översyn av dimensionerande 

hotbeskrivning (RPS/SÄPO) 

+ Konsekvensanalys (MSB) 
- Stora och kostsamma samhällskonsekvenser 

- Radiologiska 

- Elförsörjning 

- Samhället i övrigt 

+ Gapanalys (SSM, RPS) 

Stig Isaksson 
2012-02-17 
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' 
L Kokvattenreaktor 
• (ASEA Atom) 

I Tryckvattenreaktor 
(Westi nghousel 

f:;:u ] Övriga anläggningar 

Ringhals ---

Barsebäck 

Stig Isaksson 
2012-02-17 

Kärntekniska anläggningar 

Fors mark 

Nationella 
,/insatsstyrkan 

" 

(L 
. 

Oskarshamn 

600 km 



' 
Nu lägesbeskrivning 

~ Det samlade fysiska skyddet är inte samordnat 
- Obalans mellan anläggningarnas skydd och samhällets 

förmåga 

~ Ingen myndighet har i uppdrag att följa 
hotutvecklingen mot kärnteknisk verksamhet 

Stig Isaksson 
2012-02-17 
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' 
Nulägesbeskrivning - Kärnkraftverken 
~ Begränsad förmåga att fördröja ett våldsamt 

angrepp. 

~ Polisens insatsenheter kan inte förhindra 
sabotage 
- Generellt långa insatstider 

- Nationella krav saknas 

~ Potentiellt mycket allvarliga konsekvenser 

Stig Isaksson 
2012-02-17 

VIA./ 



' 
Förslag till regeringen 
+ Samverkansråd (SSM, RPS, Säpo, SvK, MSB) 

- Hotanalys RPS/SÄPO) 

- Dimensionerande hotbeskrivning (SSM) 

- Samordnat skydd 

+ Skyddslagen, vissa anläggningar, fartyg 

+ Brottsbalken, brottsbeskrivning, olaga intrång 

+ Säkerhetsskyddslagstiftningen, SvK -7 SSM 
- Tillsynsansvar, säkerhetsprövning och registerkontroll 

Stig Isaksson 
2012-02-17 
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' 
Förslag till åtgärder 
~ Kärnkraftverken 

- Förmåga till tidigare upptäckt, utökat skyddsområde 

- Kontrollpunkter för fordon 

- Förstärkt sabotageskydd 

- Skyddsvakter, förstärkt förmåga 

- Tjänstevapen, skyddsutrustning 

- Skyddshundar 

- Samverkan med polis, taktik, utbildning, övning 

Stig Isaksson 
2012-02-17 
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' 
Förslag till åtgärder, forts 
~ Tydligare strategi för skydd 

- Angrepp förväntas inte leda till andra 
omgivningskonsekvenser än olyckor 

- Tillämpa djupförsvarsprincipen, etablerat koncept 

- Graderat hot och "accepterade" konsekvenser/nivå 

- Skydds- och säkerhetsfunktioner som ska 
upprätthållas/nivå 

Stig Isaksson 
2012-02-17 
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' 
Polisens respons 

+ RPS allmänna råd (FAP) -7 nationella krav 

+ Första respons av lokal polis = inte polis på 
plats 

+ Lokal polis förstärkt förmåga, utbildning, taktik, 
utrustning och kompetens 

+ översyn av larmplaner 

+ Helikoptertransport av Nationella insatsstyrkan 

Stig Isaksson 
2012-02-17 
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' 
Förslag till åtgärder, forts 
~ Kustbevakningen 

- övervakning, begränsning, bevakning 

- Underrättelser (MUC) 

~ Försvarsmakten möjliga uppgifter (RPS) 
- Bemanna skyddsstyrka 

- Upprätthålla helikoptertransportförmåga 

- Förstärkt bevakning vid förhöjd hotbild 

~ Regeringens skrivelse "Nationell strategi mot 
terrorism", 2011/12:73 
Stig Isaksson 
2012-02-17 
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' 
Förslag till åtgärder, forts 
~ Informationssäkerhet 

- Öka medvetenheten 

- Utveckla föreskriftskraven 

- Samordna tillsyn 

~ Restriktioner i luftrummet över kärnkraftverk 

Stig Isaksson 
2012-02-17 
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' 
Förslag till åtgärder, forts (RPS) 

~ Skyddsstyrka på kärnkraftverken, aktivt ingripa i 
avvaktan på polisinsatsstyrka 
- Tre alternativ identifierade 

~ "Att initiera en utredning som syftar till att 
säkerställa en förmåga vid kärnkraftverken att 
omedelbart kunna ingripa mot ett våldsamt 
antagonistiskt angrepp." 

Stig Isaksson 
2012-02-17 
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' 
Vad händer nu? 
+ SSM tar fram åtgärdsprogram 

- Regeringsrapporten 

- IAEA IPPAS rekommendationerna 

- Samordna med RPS, Säpo, SvK, MSB 

+ Regeringens reaktion? 

Stig Isaksson 
2012-02-17 

[/'v-



<'-· 
I.. 
0 
C> 

o(O 
I.. 
LL 



Lokala säkerhetsnämnden 
vid Ringhals kärnkraftverk 

Sammanträdesprotokoll 
2012-02-17 

Justerande-s sign 

<JN 

Lsn § 3 

Aktuellt från Ringhals 

Anette Lövefors Daun och Lars Eliasson redogör för säkerhetsläget på 
Ringhals samt för produktion, myndighetsärenden, externa 
granskningar, internrevisioner och analyser. 

Rappmt daterad 2012-02-09 samt OH presentation bifogas protokollet. 

Gösta Larsen svarar på frågor som har väckts av TV programmet 
"Uppdrag granskning" 

Utdragsbestyrkande 

4 

Datmn 





.. Ny VD Eva Hallden fr.o.m. 2012-01-01 

• Ny anläggningssamordnare från SSM Mats Häggblom 

2 J Lokala säkerhetsnämnden J 2012-02-17 
© Ringhals AB VATTENFALL~ -
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Nettoproduktion: 18 945 GWh 
Ca 13 o/o av elproduktionen i Sverige 

3 I Lokala säkerhetsnämnden I 2012-02-17 
© Ringhals AB 
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Ringhals 1 

Drivs med reducerad effekt sedan den 19 december på grund av problem 
med ventiler i reaktorns dränagesystem 

Ringhals 2 

Är avställd för revision sedan den 1 april 2011. Förberedelserna för återstart 
har fått avbrytas på grund av ventilproblem 

Ringhals 3 och 4 

Kör på full effekt 

4 [ Lokala säkerhetsnämnden [ 2012-02-17 
© Ringhals AB VATTENFALL~ -
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" Ringhals 1 6/5 - 25/6 50 dygn 
- Byte av en lågtrycksturbinsträng, Ställverksbyte, Förbättringar i 

kondensatreningssystemet 

•Ringhals2 15/9-18/10 33dygn 
- Kabelseparation, Utbyte av batterier 

- Provning av reaktortank 

• Ringhals 3 6/6- 717 31 dygn 
- Byte av högtrycksturbiner 

" Ring hals 4 11 /8 - 14/9 34 dygn 
- Byte av ventiler i reaktorsystemet, översyn av diesel DG 430 

- Provning av reaktortank och ånggeneratorer 

5 I Lokala säkerhetsnämnden I 2012-02-17 
© Ringhals AB VATTENFALL ~ _, 
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1. Management, Organization 
and Administration 

2. Training and Qualification 

3. Operations 

4. Maintenance 

5. T echnical Support 
6. Operating experience 

7. Radiation protection 

8. Chemistry 

Recommendation 

~ 

9. Emergency planning and preparedness 

6 J Lokala säkerhetsnämnden J 2012-02-17 
© Ringhals AB 
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• Rapportervärda omständigheter (RO) 
- Totalt 155 RO:n rapporterade till SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) 

under 2011 (varav 35 under kvartal 4 2011) 
- Minskning jämfört med 2010 (181 RO), R1 har ett högre utfall än R2, R3 och R4. 
- Ingen händelse har klassats till kategori 1 (SSM) 
- En händelse har klassats som INES-1 (IAEA) (R2 RO 15/11 Degradering av 

instrumentering för övervakning av start av dieselgenerator, rapporterad på 
Lokala säkerhetsnämnden 2011-09- 23) 

- Under 2012 (t.o.m. 15/2) har 22 RO:n rapporterats 

• Högt utfall av RO kopplade till fysiskt skydd. Några av dessa händelser ger utfall på 
flera block. 

• Utfallet av antalet RO kopplat till brister i kvalitet/teknisk lösning är fortfarande för 
högt. 

• Ett automatiskt reaktorsnabbstopp har initierats "manuellt" som en aktivitet i R4 
provdriftsprogram 

• Ringhals 4 har under dec 2011 till Jan 2012 genomfört sin provdrift efter AG-byte och 
Turbin uppgradering med utmärkt resultat 

• Inga bränsleskador 

7 [ Lokala säkerhetsnämnden [ 2012-02-17 
© Ringhals AB VATTENFALL~ -
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• Ringhals 2 återställningsprojekt 

- Projekt genomfört map. sanering och återställande av inneslutningen samt 
genomförande av driftklarhetsverifiering. 

- Beslut om återstart erhölls i januari 

• Vid provkörning av Ringhals 2 nya hjälpmatarvatten pumpar så felfungerade en ventil 
och blocket avbröt sin uppstart. Arbete pågår för att lösa problemet 

• Material i R2 filter 

- Identifierat skummgummi bitar i borsyra tank - utredning pågår. 

8 J Lokala säkerhetsnämnden J 2012-02-17 
© Ringhals AB VATTENFALL ~ -
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• Utfall Ringhals säkerhetsindex (RSI) för kvartal 4 2011 
- Block RSI (max 10 p) 

• Ringhals 1 =GUL (6) 
• Ringhals 2 = GRÖN (9) 
• Ringhals 3 = GUL (6) 
• Ringhals 4 = GRÖN (8) 

- Ringhals =Gul (7/12) 

.. Områden i RSI 
- Oplanerade automatiska reaktorsnabbstopp 
- Säkerhetssystems tillgänglighet 
- Bränslets tillförlitlighet 
- INES klassning av rapportervärda omständighet (RO:n) 
- Backlogg av åtgärder från externa granskningar 

• Kommentar: Tidigare innehöll RSI även "Arbetsolyckor med frånvaro", mäts nu 
separat 

9 I Lokala säkerhelsnämnden I 2012-02-17 
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• Övergångsplaner 

- övergångsplanerna hanterar Ringhals åtgärder för att uppfylla SSMFS 2008:17 
(Föreskrifter och allmänna råd om konstruktion och utförande av 
kärn kraftsreaktorer) 

- Ett nytt beslut erhölls 111222 som ersätter de åtta beslut som Ringhals hade 
tidigare gällande övergångsplanerna 

• Fysiskt skydd 
- Gällande föreskrift uppfylls idag (SSMFS 2008: 12), inom vissa områden finns 

tillfälliga lösningar införda. Arbete pågår för genomförande av de resterande 
åtgärderna under 2012. 

• Föreläggande om genomgång och värdering av driftklarhetsverifieringar, 
DKV, av säkerhetssystem och funktioner 

- Samtliga block lämnat in redovisning och fått OK 

- Återstår SSM respons på Ringhals svar på varför provtagningsförfaranden som inte 
fullt ut verifierar funktion på ett korrekt sätt har tillämpats under en längre tid 

10 I Lokala säkerhetsnämnden I 2012-02-17 
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• Ringhals har erhållit granskningsrapport av åtgärder efter brand i 
reaktorinneslutningen samt beslut om återstart efter branden 

- SSM bedömning 

• RAB har tagit uppgiften med återställningen på stort allvar och gjort ett 
rigoröst och systematiskt upplägg för återställningsarbetet 

- I rapporten och beslutet anges ett antal områden där SSM kräver ytterligare 
redovisningar under driftsäsongen 

• Ringhals har erhållit svar från SSM gällande Ringhals bemötande 
av SSMs granskningsrapport av halvårsuppföljning (SSM 
särskilda villkor). 

- SSM förväntar sig att vid nästa redovisning se vilka effekter som åtgärderna 
har gett relativt 2009 

- Önskar även se vilka ytterligare åtgärder Ringhal planerar att genomföra vid 
eventuell diskrepans 

11 I Lokala säkerhetsnämnden I 2012-02-17 
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Inspektion Optimering av strålskydd 15-17 nov 2011 

• Ringhals uppfyller de krav som ingått i inspektionen 

• SSM konstaterar att det pågår mycket arbete inom Ringhals för att ytterligare 
optimera strålskyddet 

• SSMs bedömning avseende förbättringspotential: 

- Mål och åtgärdsplaner behöver förtydligas. 

- Utvärdering av effektiviteten av arbetet med optimering av strålskydd 

- Utvärdera om de krav som Ringhals ställer rörande §6- och 7 utbildningarna på 
bästa sätt gagnar strålskyddet 

12 I Lokala säkerhetsnämnden I 2012-02-17 
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Inspektion av hantering av inträffade händelser av betydelse för 
säkerheten vid Ringhals AB 

• Ringhals uppfyller de krav som ingått i inspektionen 

• Hög ambition och att arbete har genomförts för att utveckla verksamheten 

• Förbättringsbehov 

- Hur händelser initialt bereds. Händelser bereds inte alltid i enlighet med Ringhals 
rutin för awikelsehantering och erfarenhetsåterföring 

- Hur förenklade grundorsaksanalyser och orsaksanalyser ska genomföras. De 
anvisningar som finns följs inte alltid. 

- Grundorsaksanalyser genomförs i stort på ett systematiskt sätt. Olika metoder 
tillämpas ibland. Anvisningar för att genomföra förenklade grundorsaksanalyser följs 
i olika omfattning. 

- Granskade utredningar beskriver tekniska fel och mänskliga tillkortakommanden. 
Analys av organisatoriska aspekter som kan bidra till en djupare förståelse av 
händelsen saknas ofta. 

• SSM förväntar sig att Righals vidtar åtgärder och kommer att följa upp framdriften inom 
området 2012. 
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Föreläggande att vidta åtgärder rörande säkerhetsgranskning 
• Ringhals ska senast 120229 inkomma med: 

- En utredning av omfattning och konsekvenser av de brister som 
identifierats av SSM vid verksamhetsbevakning under september rörande 

.. Primära säkerhetsgranskningens (PSG) status i organisationen 

.. Arbetsförutsättningar för personal som genomför PSG 

• Hantering av kommentarer och förbehåll 

- En utredning rörande orsakerna till ovanstående brister 

• Ringhals vidtog åtgärder direkt efter genomförd verksamhetsbevakning 

- Workshop genomförd med personal som genomför primär- respektive 
fristående säkerhetsgranskning 

- Förstärkning av redan planerad grundorsaksanalys 

- Utökning av planerad internrevision säkerhetsgranskning att både omfatta 
primär- och fristående säkerhetsgranskning 
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Föreläggande att vidta åtgärder rörande säkerhetsgranskning 
• Generell bedömning är att säkerhetsgranskningsprocessen fungerar väldigt 

olika beroende på typen av ärende. Merparten av identifierade brister hänförs 
till säkerhetsgranskning av anläggningsändringar. 

• Följande förbättringsområden har identifierats (övergripande) 

- Säkerhetsgranskningsprocessen inte tydligt definierad i ledningssystemet 

- Utbildning Säkerhetsgranskning 

- Roller och ansvar behöver förtydligas i processen, framförallt inom primär 
säkerhetsgranskning (PSG) 

- Enhetlig hantering av restpunkter 

- Kompetenskrav och förutsättningar för PSG-handläggare 

- Uppdatera och förtydliga instruktioner 
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" Följande är inplanerat för 2012 

- Verksamhetstyrning 

- Driftmannaskap 

- Driftkompetens 

- Rent system 

- Anläggningsutveckling, utvalda delar i 1-2 projekt 

- Strålkällor och farligt gods 

- Miljöledning/arbetsmiljö 

- Utsläppsrätter C02 
- Nödläges- och haveriberedskap 

- IS/IT 
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• Följande grundorsaksanalyser pågår 

- Utredning av travershändelser 

- Effektivitetsstudie av investeringsprojekt 

- Utredning av Säkerhetsgranskningsprocessen 

- Utredning av utbyte av hjälpmatarvattenpumpar 
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ALLMÄNT 

Eva Hallden tillträdde den I januari som ny VD för Ringhals. 

Mats Häggblom är sedan 1 januari ny sammanhållande inspektör från SSM 
för Ringhals. 

PRODUKTION 

Ringhals 1 drivs med reducerad effekt sedan den 19 december på grund av 
problem med ventiler i reaktorns dränagesystem. 

Ringhals 2 är avställd för revision sedan den 1 april 2011. Förberedelserna 
för återstart har fått avbrytas på grund av ventilproblem. 

Ringhals 3 kör på full effekt. 

Ringhals 4 kör på full effekt. 

SÄKERHET 

Under 2011 rapporterades totalt 155 rapportervärda omständigheter till 
Strålsäkerhetsmyndigheten, idagligt tal kallad RO. Detta är en minskning 
jämförtmed 2010 då Ringhals rapporterade 181 st RO. Under 2012 har 
Ringhals hittills rapporterats knappt 20 RO. 

Under kvartal 4 har fyra händelser inträffat kopplat till brister i fysiskt skydd 
som föranlett att åtta RO rapporterats vilket är ett högt utfall. Värderingen är 
att antalet konnuer att minska då projekt fysiskt skydd har genomfört sina 
åtgärder. 

Utfallet av antalet RO kopplat till brister i kvalitet/teknisk lösning är 
fortfarande för högt. Ringhals arbetar med att komma till rätta med dessa 
brister. 

Ett reaktorsnabbstopp har genomförts under kvartal 4 som en planerad 
provdriftaktivitet efter ånggeneratorbyte och turbinuppgradering på Ringhals 
4. 

Vid provkörning av Ringhals 2 nya hjälpmatarvatten pumpar så felfungerade 
en ventil och blocket avbröt sin uppstart. Arbete pågår för att lösa problemet. 
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I samband med byte av ett filter på Ringhals 2 uppmärksammade en 
processoperatör okänt material i filtret. En undersökning pågår just nu för att 
klarställa var det kommer ifrån, mer information kommer att lämnas på 
mötet den 17 februari. 

Ringhals har inte heller under denna period haft några bränsleskador. 

Arbetet med åtgärder som en följd av SSM:s föreläggande med särskilda 
villkor (SSM 2009/2911) drivs vidare med fortsatta halvårsreclovisningar av 
framdriften till myndigheten. Nästa avrapportering är planerad att ske i 
bötjan av april. 

MYNDIGHETSÄRENDEN 

Som tidigare har informerats erhöll RAB ett föreläggande från SSM under 
november rörande säkerhetsgranskning. RAB skall genomföra en utredning 
av omfattning och konsekvenser av de brister som identifierades av SSM 
verksamhetsbevak:ning under september 2011. Verksamhetsbevakningen 
hanterade säkerhetsgranskning av stora projekt. Ringhals har med anledning 
av detta genomfö1t en workshop med personer som genomför primär (PSG) 
och fristående (FSG) säkerhetsgranskning, förstärkt tidigare inplanerad 
intermevision samt grundorsaksanalys i ämnet. Generell bedömning är att 
säkerhetsgranskningsprocessen fungerar väldigt olika beroende på typen av 
ärende. Merparten av identifierade brister hänförs till säkerhetsgranskning av 
anläggningsändringar. Ett åtgärdsmöte genomfördes 8 februari för att ta fram 
åtgärder för att komma till rätta med identifierade brister. 

Under perioden har RAB också erhållit resultat från ett antal 
granskningar/tillsynsrapporter av SSM. Nedan redovisas ett urval. Alla 
rapporter återfinns på www.ssm.se. 

RAB har redovisat åtgärder som är vidtagna efter branden i 
reaktorinneslutningen på Ringhals 2. RAB har erhållit SSM 
granskningsrapport där SSMs bedömning är att RAB har tagit uppgiften med 
återställningen på stort allvar och gjort ett rigoröst och sytematiskt upplägg 
för återställningsarbetet. I rapporten och även i det återstartsbeslut som R2 
har erhållit återfinns ytterligare åtgärder som SSM kräver ska redovisas 
under driftsäsongen. 

SSM genomförde en inspektion av hantering av inträffade händelser av 
betydelse för säkerheten vid RAB under september. I granskningsrappmten 
anges att SSM gör bedömningen att det finns hög ambition och att arbete har 
genomfölis för att utveckla verksamheten kring inträffade händelser samt att 
arbete genomfö1ts för att förbättra de grundorsaksanalyser som genomförs 
vid anläggningen. SSM har identifierat förbättringsbehov och anser att RAB 
behöver säkerställa att samtliga utredningar genomförs på ett systematiskt 
sätt och så långt det är möjligt och rimligt klargöra orsaken till inträffade 
händelser. 

RAB har också erhållit resultatet från elen inspektion som genomfördes 
under november 2011 gällande "Optimering av strålskydd". SSM anger i sin 
rapport att den samlade bedömningen är att RAB uppfyller kraven på 
optimering av strålskydd i syfte att minska doser så långt det är rimligt 
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möjligt. SSM konstaterar också att det pågår mycket arbete inom RAB vars 
syfte är att ytterligare optimera strålskyddet. SSMs bedömning är att det 
finns en förbättringsprotential gällande bl.a. mål (här ingår bl.a. nedbrytning 
av övergripande mål, konkretisering av mål, kännedom om långsiktiga mål 
samt åtgärdsplaner för att nå långsiktiga mål). 

EXTERNA GRANSKNINGAR 

I slutet av 2011 genomfördes en uppföljning av den OSART-granskning som 
genomfördes i bö1jan av 2010. Granskningen resulterade i att 13 av 19 
punkter fick värdering A dvs "issue resolved" (problemområde åtgärdat). För 
resterande 6 st punkter erhölls värdering B "satisfactory progress to <late" 
(tillfredställande till dags datum). 

INTERN REVISIONER 

Interna revisioner genomförs på verksamhet som har påverkan på säkerhet, 
kvalitet och miljö. RAB tolkning är att detta innebär all verksamhet inom 
företaget. 

För närvarande pågår internrevision inom området Strålkällor och Farligt 
gods. Del ett är genomförd som, hanterade området farligt gods. Del 2 
genomförs i april månad. RAB har också genomfört en intermevision inom 
området utsläppsrätter. Slutmöte för demm revision kommer att hållas i 
mitten av februari. 

GRUNDRORSAKSANALYSER 

Ringhals värderar händelser utifrån en riskmatris för en bedömning av vilken 
typ av utredning som ska göras (grundorsaksanalys, förenklad 
grundorsaksanalys samt orsaksanalys nivå 3). Grundorsaksanalys är den 
mest omfattande typ av utredning. För närvarande pågår fyra 
grundorsaksanalyser. RAB har ytterligare ett antal som kommer att startas 
inom k01t. 
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Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2011 

Beslut 

Nämnden beslutar att 

- Godkänna förslag till verksamhetsberättelse 2011 

- Översända verksamhetsberättelsen till Miljödepartementet 

- Godkämm den ekonomiska redovisningen för 2011 

Beskrivning av ärendet 

Förslag till verksamhetsberättelse 2011 för Lokala Säkerhetsnämnden 
vid Ringhals kärnkraftverk har upprättats 

Utdragsbcstyrkandc 

5 

Datum 



Lokala säkerhetsnämnden vid 
Ringhals kärnkraftverk 

Verksamhetsberättelse 2011 



Förord 

Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk imättades 1981 och lyder 
f.n. under miljödepartementet. Nämndens ledamöter utgörs av fö1iroendevalda 
från de tre kommunerna belägna i närmmådet kring Ringhals kärnkraftverk, 
d.v.s. Varberg, Kungsbacka och Marks kommuner. 

Nänmdens ordförande har under verksamhetsperioden varit Jörgen Warbom 
(M). 

Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnlu·aftverk 

,~~~-
Marcus Andersson 
Sekreterare 



Verksamhetsberättelse 2011-01-01- 2011-12-31 

Lokala säkerhetsnämndens uppgifter 

I den nya förordningen (SFS 2007: l 054) med instruktioner för lokala 
säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar, som trädde i kraft l januari 2008, 
framgår att nämndens uppgifter är följande: 

2 § Den lokala säkerhetsnämnden ska särskilt: 
1. följa det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbetet, i synnerhet vid den 

berörda kärnteknisk anläggning som nämnden är utsedd för, 
2. inhämta information om det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbete som 

har utförts eller planeras vid anläggningen 
3. inhämta infmmation om planeringen av beredskapen mot kärnenergiolyckor vid 

anläggningen 
4. ställa samman material för information om säkerhets- och strålskyddsarbetet och 

beredskapsplaneringen, och 
5. svara för information till allmänheten, myndigheter och institutioner på det lokala 

planet om säkerhets- och strålskyddsfrågor samt frågor om planeringen av 
beredskapen mot kärnenergiolyckor. 

Lokala säkerhetsnämndens sammansättning 

Nämndens ledamöter representerar de tre kommunerna i Ringhals kärnkraftverks 
näronn·åde; Varberg, Kungsbacka och Marks kommuner. 

Regeringen utser representanter för kommunerna i ime beredskapszonen, d.v.s. från 
Varberg och Kungsbacka. Därutöver har nämnden rätt att till sig adjungera ledamot 
från Marks kommun. 

Ledamöter 
Jörgen Warborn (M), ordförande 
Jana Nilsson (S), vice ordförande 
Jaana Grundberg (M) 
Gunnel Wandel (FP) 
Ove Karlsson (C) 
Bengt Eliasson (S) 
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S) 
Eva Borg (S) 
Hans Forsberg (M) 
Fredrik Hansson (C) 

Adjungerad ledamot: 
Kristina Hasselblad (MP) 

Ersättare 
Per Fåhraeus (M) 
Hans Hjottsjö (M) 
Lars-Peter Karlsson (C) 
Delmaree Alva Svensson (KD) 
Britta Str:iben (S) 

Kommun 
Varberg 
Varberg 
Varberg 
Varberg 
Varberg 
Varberg 
Varberg 
Kungsbacka 
Kungsbacka 
Kungsbacka 

Mark 

Varberg 
Varberg 
Varberg 
Varberg 
Varberg 
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Tomas Johansson (S) 
Vivi-Anne Karlsson (S) 
Ulrika Landergren (FP) 
Johan Tolinsson (S) 
Jan Österdahl (M) 

Adjungerad ersättare: 
RolfWallerdal (S) 

Varberg 
Varberg 
Kungsbacka 
Kungsbacka 
Kungsbacka 

Mark 

Lokala säkerhetsnämndens administration och sekretariat är placerat på 
konnnunstyrelsens förvaltning i Varbergs kommun. Under verksamhetsperioden har 
Marcus Andersson tjänstgjort som sekreterare. 

Lokala säkerhetsnämndens verksamhet 

Nämnden har hållit fyra protokollförda sammanträden under 2011. Vid 
sammanträdena diskuteras aktuella frågor som rör verksamheten vid Ringhals och 
andra kämkraftsfrågor. Vid vmje sammanträde har företrädare för Ringhals 
kärnkraftverk deltagit. Nämnden har informerats om och följt arbetet med säkerhets-, 
strålskydds- och beredskapsplaneringsfrågor. 

Sammanträdet i maj var förlagt till länsstyrelsen i Halmstad. Info1mation lämnades 
om länsstyrelsens roll i beredskapsarbetet och efter mötet fick nämnden en visning 
av ledningscentralen. 

På mötet i september medverkade representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten 
som informerade om myndighetens krisledningsorganisation, erfarenheter från 
Fukushima och den samlade strålsäkerhetsvärderingen av Ringhals 2011. 

Sammanträdet i december var förlagt till Ringhals. I samband med mötet fick 
nämndens ledamöter möjlighet att besöka inneslutningen av reaktor 2. 

Nämnden har under 2011 lämnat tre remissvar: 
till Miljödepmiementet angående slutbetänkandet Strålsäkerhet - gällande rätt 
i ny foim (SOU 2011:18) 
till Miljödepartementet angående Miljödepmiementets förslag till nya avgifter 
för tillståndsprövning nya kärnkraftverk 
till Miljödepmiementet angående Remissvar på Strålsäkerhetsmyndighetens 
förslag till nya avgiftsnivåer i förordning (2008:463) om vissa avgifter till 
Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Nämnden deltar det organiserade samarbetet mellan de svenska 
kärnkraftskommunerna genom organisationen Kärnkraftkommunernas samarbets
organ (KSO). Nämndens ordförande och vice ordförande har deltagit vid KSO
sammanträden. 

Nämnden mrnngerade ett infmmationsmöte för allmänheten i Hästensskolan den 27 
april. Representanter för den lokala säkerhetsnämnden, Ringhals, Varbergs kommun 
och länsstyrelsen medverkade på mötet. Tre personer från allmänheten deltog på 
mötet. 
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Infonnation om nämndens arbete, protokoll och övrig information finns tillgängligt 
på Varbergs kommuns hemsida. Nänmdens ambition är att utveckla info1mationen 
till befolkningen genom bl a att diversifiera infonnationskanalerna, möten med 
allmänheten, m m. 

Utbildning av nya nämndsleclamöter 

Utbildning av ledamöter och ersättare i de lokala säkerhetsnänmderna genomfördes i 
Varberg den 23-25 mars 2011. Utbildningen bestod av följande delar: 

Den lokala säkerhetsnämnden - En historisk tillbakablick 
Den lokala säkerhetsnämndens uppdrag 
Diskussion om arbetet i de lokala säkerhetsnämnderna 
Introduktion till kärnkraft 
Strålning och strålskydd 
SSM:s roller och ansvar 
Naturlig bakgrundsstrålning 
Strålkällor med demonstrationer och minilabb 
Brandstationen på Ringhals 
Omgivningslabbet på Ringhals 
Dosimetri och personalstrålskydd/helkroppsmätning 
Reaktorsäkerhet och djupförsvar 
Beredskap 
Kommunikation med allmänhet och media 
Besök i simulatorn Ringhals 2 

Föreläsarna bestod av expe1ter från Strålskyddsmyndigheten, Länsstyrelsen, 
Ringhals, Kärnkraftkommunernas samarbetsorgan och Utrikesdepartementet. 

Konferenser/studieresor 

Den 7-9 september genomförde 18 av nänmdens ledamöter en studieresa till 
Olkiluoto i Finland. Med på resan var även deltagare de lokala säkerhetsnänmderna 
vid Barsebäck kärnkraftverk och Studsviks kärntekniska anläggningar. Syftet var att 
inhämta information om bygget av den tredje reaktorn vid kärnkraftverket i 
Olkiluoto (OL3) och slutförvarsanläggningen i Olkiluoto (Onkalo ). Programmet 
iruiehöll besök på arbetsplatsen för OL3, slutförvaret för lågt och mellanaktivt avfall 
och Onkalo-ingången. Representanter för Eurajoki kommun, TVO och POSIV A 
info1merade om aktuella frågor. Hela reserapporten filllls att läsa på hemsidan. 

Kärnkraftolyckan i Fukushima 

I den kraftiga jordbävningen och tsunamivågen som inträffade i Japan den 11 mars 
skadades kärnkraftverket Fukushima Dai-ichi allvarligt. Olyckan klassades senare 
som en sjua på den internationella INES-skalan, vilket är den högsta klassningen. 

Situationen för den personal som har arbetat med att bekämpa kärnkraftsolyckan var 
länge mycket svår. Med tiden har arbetet blivit mer organiserat och den tekniska 
utrustningen mer pennanent. 
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Arbetet med att ta hand om effekterna av olyckan kommer ta åtskilliga år. 

Aktuellt från Ringhals 

Vid varje sammanträde har företrädare för Ringhals kärnkraftverk deltagit och 
redogjort för aktuella händelser, säkerhetsläget och revisionsarbetet på de fyra 
reaktorerna (Rl, R2, R3 och R4). 

Följande frågor har varit i fokus under 2011: 
• Genomförande av årets revisioner 
• Brand iR2 
• Säkerhetsbtister - SSM:s särskilda villkor för drift 
• Stresstester 
• OSART-uppföljning 

Nämnden har under året fått information om säkerhetsläget och de 
rappmterbara omständigheter (RO) som har inträffat. En RO har bedömts till 
INES 1 (IAEA) R2 RO 15/11 (Degradering av instrumentering för övervakning 
av start av dieselgenerator). Nämnden info1merades om detta på mötet i 
september. 

Under året har det genomfö1ts revisioner på samtliga reaktorer. 
• Rl: Byte av en lågtrycksturbinsträng, ställverk m.m. 
• R2: Byte av eldrivna hjälpmatarvattenpumpar och saneringsarbete efter 

brand. 
• R3: Förberedande arbete i hjälpkylvattenkanaler och byte av kV

transformator 
• R4: Byte av ånggeneratorer och tryckhållare, ombyggnad av 

högtrycksturbiner, byte av mellanöverhettare samt modernisering av 
turbinernas skydds- och reglersystem. 

Branden som inträffade på Ringhals 2 var aldrig någon fara för allmänheten. 
Branden orsakade inte stora materiella skador, men arbetet med att ställa i 
ordning blocket blev omfattande och tidskrävande. Saneringsarbetet var klart 
först i december. 

Branden inträffade i samband med att det genomfördes en så kallad CA T 
(Contaimnent Air Test), en täthetsprovning av reaktorinneslutningen. Operatörerna 
noterade att temperaturen i inneslutningen steg under en kort tid, för att sedan sjunka 
igen. Testet avbröts och med hjälp av observationer med kameror och luftprover, 
kunde det konstateras att det brunnit någonstans i reaktorinneslutningen. 

Eftersom Ringhals 2 var avställd för översyn fanns det inget uranbränsle 
byggnaden. Det fanns inte heller någon förhöjd radioaktivitet i luften i 
reaktorinneslutningen. Senare konstaterades att det var en industridammsugare som 
orsakade branden. 
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Ringhals startade förra året upp Projekt Förbättringar mot världsklass (FMV) som 
omfattar åtgärdsprogrammen för SSM särskilda villkor för drift och OSART
värderingen. Nämnden har på sina möten fått redovisat hur arbetet bedrivs. 

Ringhals har under året fått ett föreläggande om genomgång och värdering av 
driftklarhetsverifieringar (DKV) av säkerhetssystem och funktioner. Det innebär att 
Ringhals systematiskt ska gå igenom samtliga driftklarhetsverifierande prov av 
säkerhetssystem och säkerhetsfunktioner på Ringhals 1-4 för kontroll av att dessa 
utförs på ett sådant sätt att funktioner verifieras ko1rnkt och acceptanskriterier i 
säkerhetsredovisningen uppfylls. 

Europeiska kärnkraftverk har genomfört förnyade säkerhetsvärderingar av 
tålighet mot vissa händelser (stresstester). Arbetet i Sverige har bedrivits inom 
områdena jordbävning, översvämning, svåra haverier, långvarig förlust av 
elförsö1jning och värmesänka och väderförhållanden. Ringhals resultat av 
stresstesterna har rapporterats till Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Ringhals har fyra reaktorer i drift: 
Block typ driftstart nettoeffekt 
Rl kokvattenreaktor 1976 854MW 
R2 tryckvattenreaktor 1975 865MW 
R3 hyckvattenreaktor 1981 1048MW 
R4 hyckvattenreaktor 1983 934MW 

Produktionen 2011 för de olika blocken blev: 

Block 
Prod. Tillgänglighet 
GWh % 

Rl 5 971 81,4 
R2 1 727 24,9 
R3 7 145 79,0 
R4 4 103 49,9 

Den totala produktionen för 2011 var 18 945 GWh. 

Utsläpp från Ringhals 2011 

Stråldoser vid joniserad strålning mäts i millisivert (mSv). De totala utsläppen från 
Ringhals fyra block var 0,0003 mSv 2011. Det ligger långt under gränsen för utsläpp 
(0,1 mSv), d.v.s. utsläppet innebär cirka 1/300 del av vad som är tillåtet eller tre 
tusendelar av vad en person får från den naturliga bakgrnndsstrålningen. 

Kollektivdosen mäts i mansievert, manSv. Den totala dosen till all personal var 5,1 
manSv. 
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Ekonomi 

Nämnden har anlitat Varbergs kmmnuns ekonomikontor för administration av 
nämndens medel. Det statliga anslaget från Strålsäkerhetsmyndigheten är 400 000 kr 
per år. 

Kostnaderna för 2011 uppgick till 941 018 kronor. Nämndens räkenskaper har 
granskats av auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. 

LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 

2: i c____ /.~ / /' ,, /I f;. i/UPr1 ,,,,f;$,,e,?7__::,,.~-=---
J9 ;eJWarborn Marcus Andersson 

/'';;(;'""' Sehct=re 
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POSTADRESS 

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

Ekonomi 2011 

RESUL TATSAMMANSTÄLLNING 

Intäkter 

2012-01-30 

Statligt anslag 400 000:-
Ersättning KSO-utbildning 159 118:-.. ' 
Ovrifil~~~~~~~~~~~~~~~~~--'1~6~3~0=8=6:~-~~-

722 204:-

Kostnader 
Arvoden och sammanträdesersättningar 194 680:-
Infmmation och administration' 179 378:-
KSO-utbildning 196 230:-
Studieresa~ 128 730:-
Medlemsavgift KSO 40 000:-
Revisor 16 500:-.. ' 
Ovrifil~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'1=8=5=5=00=:~-~~-

941 018:-

I) Extern debitering på 159 118 kr har bokförts fel och rättats. 
2) Kostnad till Varbergs kommun för publicering på hemsidan, porto, kopiering, lokaler, 
diariehantering, ekonomisk redovisning rn.m. Ersättning för arbetsbortfall för sekreterare på 
34 450 kr har bokförts felaktigt på år 20 I I. 
3) Studieresa till Finland 

BALANSRÄKNING 

Ingående balans 110101 

Intäkter 
Utgifter 

Utgående balans 111231 

Redovisningsprinciper 

1314969:-

722 204:
- 941 018:-

1 096 155:-

Lokala Säkerhetsnämnden följer lagen om kommunal redovisning och i huvudsak 
även de rekommendationer som Rådet för Kommunal Redovisning lämnar. 
Avvikelse har särskilt kommenterats. 

1 (!) 
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Lokala säkerhetsnämnden 
vid Ringhals kärnkraftverk 

Sammanträdesprotokoll 
2006-09-25 

Justcrandcs sign 

Q\rJ 

Lsn § 5 

Förslag till verksamhetsplan och budget 2012 

Beslut 

Nämnden beslutar att 

- Godkänna verksamhetsplan och budget 2012. 

Beskrivning av ärendet 

Presidiet har haft i uppdrag att arbeta fram förslag till verksamhetsplan 
och budget 2012 

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

Budget2012 

Intäkter 

Statligt anslag 

Kostnade1· 

Arvode och sammanträdesersättningar 
Information och administration 
Medlemsavgift KSO 
KSO-resa 
Revisor 

Totalt 

2012-02-12 

400 000 kr 

IOOOOOkr 
180 000 kr 
40 000 kr 
30 000 kr 
15000kr 

365 000 kr 

I (1) 
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Lokala säkerhetsnämnden 
vid Ringhals kärnkraftverk 
Marcus Andersson, 0340-69 71 94 

2012-02-08 

Verksamhetsplan 2012 

Sammanträdesdagar 

17 februari 

31 maj kl 09.00 

7 september kl 13.30 

23 november kl 09.00 

Aktiviteter 

7 mars kl 19.00 

Beslut verksamhetsplan och budget 2012, 
SSM deltar 

SSM deltar 

Möte förlagt till Ringhals 

Informationsmöte med allmänheten - fiskeri
lokalen i Bua hamn 

1 (1) 
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Lokala säkerhetsnämnden 
vid Ringhals kärnkraftverk 

Sammanträclesprotokoll 
2012-02-17 

Justcrandcs sign 

()Vv' 

Lsn § 6 

Meddelanden 

Dnr 1/2012 

Tidsskriften Innova, nr 2.2011 frän Studvikskoncernen. 

Dnr 2/2012 

Tidsskriften Strålsäkeii, nr 4.2011 från Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Dnr 3/2012 

Meddelande från Miljödepartementet den 12 januari 2012 om indelning 
i kategorier av styrelser, nämnder och råd m.m. 

Revisorsrapport den 3 
PricewaterhouseCoopers AB. 

Dnr 412012 

februari 2012 

Utdragsbestyrkande 

från Öhrings 
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