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Lsn § 6 

Strålsäkerhetsmyndigheten informerar om säkerhetsvär
deringen för Ringhals 

Mats Häggblom, inspektör och anläggningssamordnare vid Strålsäker
hetsmyndigheten för frågor rörande Rinhals kärnktaftverk, presenterar 
den senaste säkerhetsvärderingen. 

Presentationen daterad 2013-04-23 

Utdrags bestyrkande 

2 

Datum 



' Strål 
säkerhets 
myndigheten 
Swedish Radiation Safety Authority 

Samlad strålsäkerhetsvärdering av 
verksamheten vid Ringhals ____ _,, __ 

I 

~ 



' 

+ Mats Häggblom 

+ Inspektör och anläggningssamordnare Ringhals 

+ Enh. för drifttillsyn 

+ Avd . för Kärnkraftsäkerhet 

Mats Häggblom 
2013-04-23 

~ 



' 
Presentationens innehåll 

0 SSV Processen 
• Bedömning av Anläggningen (kap 3.1) 

Bedömning av Verksamheten (kap 3.2) 

• Budskap till Ringhals 

Mats Häggblom 
2013-04-23 
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' 
Syfte och tillvägagångssätt 
+ en bedömning och värdering av strålsäkerheten 

vid anläggningen och av tillståndshavarens 
förmåga att upprätthålla och utveckla densamma 

+ med utgångspunkt i SSM:s tillsynsunderlag: 
- sammanställs i vi lken utsträckning kraven på verksamheten är 

uppfyllda 

- analyseras tillsynsunderlaget för att identifiera trender och 
mönster avseende brister och styrkor i verksamheten som är 
svåra att se i enskilda til lsynsaktiviteter 

Josephine Speziali 
2013-06-04 

dl-v 



' 
Rapportstruktur 

+ Föregående års samlade 
strålsäkerhetsvärdering 

+ Driftåret 

+ Bedömningar inom olika tillsynsområden 

+ Samlad strålsäkerhetsvärdering 

Josephine Speziali 
2013-06-04 
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' 
Bedömningar av tillsynsområden 

+ För varje område: 
- Tillsynsunde rlag 

- Kravuppfyllnad 

- Analysresultat 

Josephine Speziali 
2013-06-04 

l _ Konstruk."tion och utförande a:v anläggningen (inklusive ändringar) 
2_ Ledning, styrning och organisation av den kärntekniska verksamheten 
3. Kompetens och bemanning för den kärntekniska verksamheten 
4_ Driftverksamheten, inklusi·\'e hanteringen av brister i barriärer och 

djupförsvar 
5. Härd- och bränslefrågor samt kriticitetsfrågor 

.... 
6. Beredskapen för haverier 
7. Underhåll, material- och kontrollfrågor med särskilt beaktande av 

degradering p_g_a_ åldring 
S_ Primär och :fristående säkerhetsgranskning 
9 _ Utredning av händelser, erfarenhetsåterforing samt e:..."tern rapportering 
1 O _ Fysiskt skydd 
11_ Säkerhetsanalyser och säkerhetsredovisning 
12. Säkerhetsprogram 
13_ Hantering och förvaring av anläggningsdoh.-umentation 
14. Hantering av kärn.ämne och kärnavfall 
15. Kämämneskomroll. e:h.-portkontrnll och transportsäkerhet 
16. Strålsl-ydd inom anläggningen 

t 
• i 

1 7. Utsläpp av radioaktiva ämnen till miljön. omgivningskontroll och 
friklass.ning av material 

-i-.. 



' 
Samlad strålsäkerhetsvärdering 
+ Anläggningen 

- Uppfylls kraven i tillräcklig omfattning? 

- Vad kan/behöver Ringhals arbeta vidare med? 

+ Verksamheten 
- Uppfylls kraven i tillräcklig omfattning? 

- Vad kan/behöver Ringhals arbeta vidare med? 

Josephine Speziali 
2013-06-04 
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' Anläggningen (kap 3.1) 

Ringhals kan fortsatt arbeta med 

+ Resterande åtgärder i anläggningarna för att uppfylla 
föreskriften om konstruktion och utförande av 
kärnkraftreaktorer (se avsnitt 2. 1) 

+ Att utveckla beskrivningar i säkerhetsredovisningarna av 
hur säkerheten är omhändertagen i konstruktionen och 
hur säkerheten upprätthålls (se avsnitt 2.11) 

+ Åtgärder inom det fysiska skyddet (se avsnitt 2. 10). 

Mats Häggblom 
2013-04-23 -1--



' Anläggningen (kap 3. 1) 

SSM:s samlade bedömning är att anläggningarna 
vid Ringhals AB i tillräcklig omfattning uppfyller 
gällande krav på strålsäkerhet under förutsättning 
att tidigare kända brister i anläggningarna 
åtgärdas enligt plan. 

Mats Häggblom 
2013-04-23 

"'"' 



' 
Verksamheten (kap 3.2) 

SSMs tidigare samlade bedömning av Ringhals 
verksamhet är att den i vissa avseenden har 
bedrivits på ett sätt som i förlängningen uppenbart 
riskerade att påverka anläggningens strålsäkerhet 
negativt. SSM beslutade därför om särskilda villkor 
för drift 

Mats Häggblom 
2013-04-23 

~ 



' Verksamheten (kap 3.2) 

I genomförd tillsyn finner SSM att 

+ Framsteg har gjorts i jämförelse med de 
förhållanden som rådde då SSM 2009 förelade 
Ringhals särski lda villkor för drift. 

+ Några av Ringhals åtgärdsprogram är 
genomförda, andra ligger i sitt slutskede, medan 
ett par program först nyligen har kommit igång. 

+ Personalen vittnar i många fall om att en 
förändring skett i organisationen. SSM ser också 
förändringar i hanteringen av inträffade 
händelser. 

Mats Häggblom 
2013-04-23 

~ 



' Verksamheten (kap 3.2) 

För att ytterligare förbättra verksamheten kan Ringhals 

+ Genomföra resterande delar av 
åtgärdsprogrammet och förbereda övergång till 
ett kontinuerligt förbättringsarbete 

+ Vidta åtgärder i konstruktionsfasen som 
säkerställer att felaktig utrustning inte förs in i 
anläggningen 

+ Säkerställa tillgången på driftpersonal 

Mats Häggblom 
2013-04-23 
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' Verksamheten (kap 3.2) 

För att ytterligare förbättra verksamheten kan Ringha/s 

+ Värdera om nuvarande driftstrategi är tillräcklig för 
att hantera Ringhals 1 och Ringhals 2:s åldrande 
utrustning 

+ Värdera om det underhållsprogram som finns i 
dagsläget är tillräcklig för Ringhals 1 och Ringhals 
2:s åldrande utrustning 

Mats Häggblom 
2013-04-23 

~ 



' Verksamheten (kap 3.2) 

För att ytterligare förbättra verksamheten kan Ringha/s 

+ Värdera om det finns brister i hur Ringhals 
omhändertagit uppdateringarna i SSMFS 2008:1 
inom andra områden än hantering av använt 
bränsle . 

+ Prioritera och resurssäkra arbetet med att 
genomföra åtgärder och analyser för att uppfylla 
kraven enligt SSMFS 2008: 17 så att ytterligare 
förseningar undviks . 

Mats Häggblom 
2013-04-23 
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' Verksamheten (kap 3.2) 

SSM:s samlade bedömning är att verksamheten vid 
Ringhals AB i tillräcklig omfattning uppfyller gällande 
krav på strålsäkerhet under förutsättning att tidigare 
kända brister i verksamheten åtgärdas enligt plan. 

Mats Häggblom 
2013-04-23 
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' Budskapet till Ringhals 2013 

+ Genomför resterande åtgärder i anläggningarna för att 
uppfylla föreskriften om konstruktion och utförande av 
kärn kraftrea kto re r 

+ Utveckla beskrivningar i säkerhetsredovisningarna av 
hur säkerheten är omhändertagen i konstruktionen och 
hur säkerheten upprätthålls 

+ Genomför åtgärder inom det fysiska skyddet. 

Mats Häggblom 
2013-04-23 

~ 



' 
Budskapet till Ringhals 2013 

+ Genomför resterande delar av åtgärdsprogrammet 
avseende SSM:s beslut om särskilda villkor för drift, med 
uthållighet och långsiktighet samt förbereda övergång till 
ett kontinuerligt förbättringsarbete 

+ Vidta åtgärder i konstruktionsfasen som säkerställer att 
felaktig utrustning inte förs in i anläggningen 

+ Säkerställ tillgången på driftpersonal 

+ Värdera om nuvarande driftstrategi och 
underhållsprogram är tillräcklig för att hantera Ringhals 
1 :s och Ringhals 2:s åldrande utrustning 

Mats Häggblom 
2013-04-23 

/i,,.._, 
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Lsn § 7 

Aktuellt från Ringhals 

Eva Hallden, VD för Ringhals AB, Johan Bö1jesson och Gösta Larsen 
redogör för säkerhetsläget på Ringhals samt för produktion, myndig
hetsärenden, externa granskningar, internrevisioner och analyser. 

Rapport bifogas protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

3 

Datum 



Ringhals AB 

Dokumenttyp 

Rapport verksamhet 
Intern dokumentägare 

PRRQ 
PSG I FSG enl dok.nr 

I 

Handläggare 

Jonsson Dick PRRQL 

1 

2 

2.1 

VATTENFALL ~ -
Dokumentstatus 

Registrerat 
Sekretessklass 

Statusdatum Dokument-IDNersion 

2239561 / 1.0 
Gällerto m Alt. dokument-ID 1 

öppen 
Ersätter Alt. dokument-ID 2 

Granskat av Godkänt av 

Frisläppt av 

Ringhals AB, information till Lokala säkerhetsnämnden 
2013-06-05 

PRODUKTION 

Ringhals 1 återstart efter revision planerad 1 juni. 

Ringhals 2 kör på full effekt 

Ringhals 3 kör på full effekt 

Ringhals 4 i revision sedan 18 maj. 

SÄKERHET 

Under kvartal 1 2013 har 21 rapportervärda omständigheter (RO:n) kategori 
2 och 3 rappmierats till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Drygt halvvägs 
in i kvartal 2 (to.m. 20 maj) har ytterligare 15 RO rapporterats. Ingen 
händelse har bedömts tillhöra de allvarligare och klassats som kategori 1 
(enligt SSMs föreskrifter) och ingen händelse har klassats som INES-1 
(enligt IAEAs definition) under perioden. 

RO:na klassas i 7 olika kategorier för bedömning och extra åtgärder 
genomförs/initieras vid behov. 

Inga bränsleskador har förekommit under perioden. Ringhals har inte haft 
några bränsleskador sedan 2005. 

Ringhals 1 

21 februari: På grund av ettjordfel, som medförde att man inte kunde se i 
vilket läge en avblåsningsventil från reaktortanken befann sig i, fick ventilen 
stängas. Detta innebar att effekten fick reduceras till 95 % fram till årets 
översynsperiod. 

Årets revision inleddes den 28 april och blocket bör vara åter i drift vid 
LSKNs möte den 5 juni. Revisionen har gått enligt plan fram till slutet av 
vecka 22. /V 

1 (4) 



Dokumentstatus 

Registrerat 

2.2 

2.3 

2.4 

3 

All dokument ID 1 Alt dokument JD 2 Dokument !D /Vers!on 

2239561 / 1.0 

1 maj: I samband med inspektion under revisionen upptäcktes skador på 
lockkylstrilen. Strilen reparerades förra året efter att man då funnit skador. 
Lockkylstrilen har inga säkerhetsuppgifter. Dess enda uppgift är att tillåta 
snabbare nedkylning av reaktortanklocket inför en planerad öppning av 
tanken. Dock, om lockkylstrilen skadas på ett sådant sätt att bitar från strilen 
lossnar kan detta medföra andra komplikationer. Eftersom man inte bedömde 
att strilen kunde repareras på ett acceptabelt sätt beslutade man sig för att ta 
bort den. 

21 maj: Greenpeace genomförde en demonstration genom att från en 
motordriven så kallad paraglider släppa ett föremål på reaktorbyggnaden. 
Ringhals krisledning sammankallades och hanterade situationen enligt de 
rutiner som är framtagna för sådana händelser. Polis tillkallades och tog hand 
om föremålet som visade sig vara ofarligt. En åtalsanmälan kommer att 
göras. 

Ringhals 2 

Ringhals 2 fmisätter att köra vid reducerad effekt, 94 %, fram till 
revisionsavställningen 2015 då en permanent lösning av kapacitetsbristen i 
ltjälpmatarvattensystemen kommer att installeras. 

Ringhals 3 

I mitten av april, vid test av styrstavssystemet, kom liknande larm som vid 
reaktorsnabbstoppet 16 januari, orsakat av fel i ett kretskort. Nu var det ett 
kretskort av samma typ som spökade. Händelsen ledde lyckligtvis inte till 
snabbstopp denna gång. Fortsatta undersökningar planeras under revisionen 
som inleds den 10 augusti. 

Ett turbinsnabbstopp inträffade på den ena av de båda turbinerna den 11 maj. 
Larm för höga vibrationer kom felaktigt från ett av lagren, vilket orsakade 
stoppet. Orsaken till larmet var en felande spänningstransformator. Driften 
fortsatte vid halv effekt under de dagar det tog att åtgärda felet. 

Ringhals 4 

Startade revision 18 maj enligt plan. Återstarten är planerad till 15 juni. 

MYNDIGHETSÄRENDEN 

Ringhals skickade i slutet av mars in den senaste halvårsredovisningen 
avseende "särkskild tillsyn" till SSM. Vi väntar ett besked från myndigheten 
i närtid. 

SSM förelade i februari Ringhals att ta fram en utbildning för hur man 
arbetar i den miljö som finns efter ett eventuellt haveri. Utbildningen, som 
riktar sig till flera olika personalkategorier, ska vara igång senast vid 
årsskiftet 2013/2014. Därefter ska Ringhals, till slutet av april 2014, redovisa 
hur utbildningen har fungerat och eventuella förbättringsmöjligheter. 

Öppen 2 (4) 



Dokumentstatus 

Registrerat 
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5 

Alt dokument ID 1 Alt dokument ID 2 Dokument ID I Version 

2239561 / 1.0 

En sammanfattning av "R2 Orsaksanalys Nivå 3. Arbete i höga dosrater -
Incore-detektorer ej i läge storage vid arbete" skickades på begäran till SSM 
i februari. SSM avser genomföra en verksamhets bevakning för att ta del av 
hela orsaksanalysen. Datum för bevakningen är ännu inte fastställt. 

Arbetsmiljöverket läl111lade i slutet av maj in en åtalsanmälan till 
åklagarkammaren i Göteborg med avseende på arbetsmiljöbrott. Amnälan 
gäller en fallolycka som inträffade i januari, då en av våra entreprenörer föll 
ner i ett schakt och skadade sig allvarligt. 

OMORGANISATION 

Vi har påbötjat en organisationsförändring av verksamheten efter beslut i 
Ringhals styrelse. 

Syftet med omorganisationen är tydligare fokus på säker och stabil drift, 
underhåll och utveckling av anläggningarna. Omorganisationen ska även 
leda till: 

jämnstarka avdelningar där befogenheter följer med ansvaret. 

tydligt ägarskap och styrning, förbättrar hur vi styr Ringhals mot vår 
vision. 

förbättra förutsättningarna för ledar- och medarbetarskap. 

färre avdelningar - mindre ledningsgrupp. 

större fokus på planering som ska vara en central del i verksamheten. 

enklare, mer effektiv organisation, som underlättar samarbete. 

Utredning av omorganisationsförslagen pågår för närvarande i flera 
delprojekt. 

Ny organisation planeras träda i kraft i 1januari2014. 

INTERNREVISIONER 

Under kvartal 1 har internrevisioner genomfö1is inom området 
Arkivhantering samt verksamheterna Forskning och utveckling, 
Fastighetsförvaltning, Ekonomi samt Avfall och avvecklingshantering. 
Revisionerna genomfördes i slutet av kvmialet med slutmöten under april 
månad. Orsaksanalyser pågår. 

Öppen 3 (4) 
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Alt dokument ID 1 Alt dokument ID 2 Dokument ID I Version 

2239561 / 1.0 

GRUNDORSAKSANALYSER 

Pågående grundorsaksanalyser: 

MTO 8/12 - Händelser relaterade till Svensk Bevakningstjänst, SBT 

MTO 2/13 - Fallolycka i R4 PMR 

MTO 1/13 - Trendanalys av strålskyddshändelser 
Åtgärder efter grundorsaksanalys diskuterades på ett möte med ALARA
komrnitten 13 maj. 

Grundorsaksanalys avslutade under kvartal 12013: 

MTO 7 /12 - Trendanalys avseende bristfälligt material som installerats i 
anläggningen. ~ 

Öppen 4 (4) 



Lokala säkerhetsnämnden 
vid Ringhals kärnkraftverk 

Lsn § 18 

Sammanträdesprotokoll 
2013-06-05 

Studieresa till kärnkraftverket Flamanville, Frankrike 

Ordföranden gör en kort sammanfattning rörande studieresan. 

Justerandes sign Ut<lragsbestyrkande 
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Meddelanden 

Dnr 8/2013 

Lokala säkerhetsnärnndens vid Ringhals kärnkraftverk svarsskrivelse 
den 26 februari 2013 till Lunds Universitet avseende enkätförfrågan. 

Dnr 9/2013 

Länsstyrelsens meddelande den 26 februari 2013 om larmprov kring 
Ringhals den 4 mars 2013. 

Dnr 1012013 

Miljödepartementets beslut den 28 februari 2013 om enledigande och 
förordnande av ersättare i lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärn
kraftverk. 

Dnr 11/2013 

Tidsskriften lnnova nr 1, 2013 från Studvikkoncernen. 

Dnr 12/2013 

Kärnavfallsfondens verksamhets berättelse 2012. 

Dnr 13/2013 

Länsstyrelsens meddelande den 21 maj 2013 om larmprov kring Ring
hals den 3 juni 2013. 

Utdrags bestyrkande 

5 

Datum 


