
Il o kaltPJ 
säkerhetsf!Oiitmf!Ddeflll vid 
Jl?j n g hals !kii r n !krurt ftv ce r lk 

. . 
...... . -:. - -- --i ' -. :_ __ _ 

Verksamhetsberättelse 2013 

Kungsbacka 



·;. ' 

Förord 

Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk imättades 1981 och lyder 
f.n. under miljödepaiiementet. Nämndens ledamöter utgörs av förtroendevalda 
från de tre kommunerna belägna i när01mådet kring Ringhals kärnkraftverk, 
d.v.s. Varberg, Kungsbacka och Marks kommuner. 

Nämndens ordförande har under verksamhetsperioden varit Jörgen Warborn 
(M). 
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Verksamhetsberättelse 2013-01-01-2013-12-31 

Lokala säkerhetsnämndens uppgifter 

I den nya förordningen (SFS 2007:1054) med instrnktioner för lokala 
säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar, som trädde i kraft 1 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 kärntekniska anläggning som nämnden är utsedd för, 
2. inhämta info1mation om det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbete som 

har utfö1is eller planeras vid anläggningen 
3. inhämta information om planeringen av beredskapen mot kärnenergiolyckor vid 

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

beredskapsplanelingen, och 
5. svara för infonnation 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 
närområde; Varberg, Kungsbacka och Marks kommuner. 

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

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

Adjungerad ledamot: 
Kiistina Hasselblad (MP) 

Ersättare 
Per F åhraeus (M) 
Hans Hjortsjö (M) 
Lars-Peter Karlsson (C) 
Bertil Nilsson (KD) 
Blitta Striben (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 
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Lokala säkerhetsnämndens administration och sekretatiat är placerade på 
kommunstyrelsens förvaltning i Varbergs kommun. Under verksamhetsperioden har 
Mircea Nitescu tjänstgjort som sekreterare. 

Lokala säkerhetsnämndens verlrnamhet 

Nänmden har hållit fyra protokollförda sammanträden under 2013. Vid 
sanmrnnträclena diskuteras aktuella frågor som rör verksamheten vid Ringhals och 
andra kärnkraftsfrågor. Vid vaije sammanträde har företrädare för Ringhals 
kärn.kraftverk deltagit. Nämnden har informerats om och följt arbetet med säkerhets
strålskydds- och beredskapsplaneringsfrågor. 

På mötet i juni medverkade personal från Strålsäkerhetsmyndigheten som 
informerade om säkerhetsvärderingen av verksamheten vid Ringhals 

Sanmrnnträdet i november var förlagt till Ringhals. 

Nämnden deltar i det organiserade samarbetet mellan de svenska 
kärn.kraftskommunerna genom organisationen Kärnkraftkonmrnnernas samarbets
organ (KSO). Nänmdens ordförande och vice ordförande samt sekreteraren har 
deltagit vid KSO-sammanträden. 

Nämnden arrangerade ett infonnationsmöte för allmänheten i Marks konunun den 24 
april. Representanter för elen Lokala säkerhetsnämnden, Ringhals och Länsstyrelsen i 
Hallands län medverkade på mötet. Till mötet kom c:a 15 personer. 

Information om nänmdens arbete, protokoll och övrig information finns tillgänglig 
på Varbergs konununs hemsida. 

Konferenser/studieresor 

14 ledamöter i Lokala säkerhetsnänmden har under perioden 14 - 17 maj deltagit i en 
studieresa i KSO:s regi, till kärnkraftverket Flamanville i Frankrike, tillsanmrnns 
med c:a 45 kollegor från de övriga Lokala säkerhetsnänmder. I progranunet ingick 
besök av kärnkraftverket och avfallshanteringsanläggningen, föreläsningar samt 
möten med franska specialister och politiker. 

I november har KSO haft en tvådagarskonferens i Varberg med bl a föreläsare från 
Ringhals och SKB International med teman "Teknisk säkerhetsarbete med 
utgångspunkt på SSM:s nya säkerhetskrav'', "Ringhals säkerhetsstrategier" och 
"Kärnavfallshantering i ett internationellt perspektiv" '7'\) 
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Aktuellt från Ringhals 

Vid vaije sanm1anträde har företrädare för Ringhals kärnhaftverk deltagit och 
redogjort för aktuella händelser, säkerhetsläget och revisionsarbetet på de fyra 
reaktorerna (Rl , R2, R3 och R4) . Under året har informationen till nänmden 
kompletterats med skriftliga sanunanfattningar och övrig information som bilagor till 
kallelserna. 

Följande frågor har varit i fokus under 201 3: 
o Genomförande av årets revisioner 
o Arbete med säkerhetsfrågor - SSM har hävt särskilda villkor för drift 
o Demonstration av Greenpeaceaktivister genom att från en s k paraglider 

släppa föremål på en reaktorsbyggnad 
o SSM bedömer att en effekthöjning vid Ringhals 4 kan genomföras. 

Nänmden har under året fatt information om säkerhetsläget och de 
rapporterbarn omständigheter (RO) som har inträffat. Totalt har, fram till 
november månad, rapporterats 138 RO:n vilket ligger ungefär på sanuna nivå 
som de närmast föregående åren. Ingen händelse har bedömts tillhöra de 
allvarligare och klassats som kategori 1 (enligt SSM:s föreskrifter) och ingen 
händelse har klassats som INES-1 (enligt IAEA:s definition). 

Under året har det genomfö1ts revisioner på samtliga reaktorer. 

o Rl: Årets revision var en relativ kort revision och vad som också kallas 
en enturbinrevision (åtgärder på TGll den ene av anläggningens två 
turbiner) . 
I samband med inspektion av tanklockstrilen (som utfördes i syfte att 
verifiera reparationen från föirn årets revision) konstaterades nya 
skador. P g av dessa bestämdes att tanklockstrilen skulle demonteras 
(Tan.klockstrilen har inga säkerhetsuppgifter) 

o R2: Bland revisionsarbetena kan nämnas utbyte av elkomponenter i 
vitala system. De nya är mer tåliga mot miljöer som kan uppstå vid 
allvarliga händelser. Fortsatt arbete med att jordbävningssäkra 
utrustningen. Båda dessa åtgärder var en del av SSM:s krav inför 
fortsatt dlift, de s k övergångsplanerna. 
Den huvudtransformator som skadades av en kortslutning förra 
sommaren har helrenoverats och återinstallerats. Det i1mebär att 
Ringhals och Forsmark nu åter har en transformator i reserv. 

o R3: Det största arbetet var sanunanbyggandet av två kylsystem 
restvärmekylningen och härdsprinklingssystemet. Efter 
ombyggnationen flerdubblas antalet kylvägar och säkerhetet har 
därmed höjts avsevärt. Jordbävningssäk.ting genomfördes genom att 
förankra elskåp samt byta ut hela taket i kontrollrumet. 
Samtliga ovanbesk.tivna åtgärderna ingår i uppfyllandet av SSM:s nya 
krav, s k övergångsplanerna. V ,.v 
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o R4: Planerad tid för revision överskreds med 15 timmar beroende bl a 
på merarbete rörande seismiska åtgärder. 
Andra större åtgärder: F01isatt förberedande montage för ny 
dieselgenerator DG934 som kopplas in i nästa år, installation av 
virvelbrytare i barvattentanken, inspektion av kanal mellan 
svavelbassäng och kondensorntlopp från turbinanläggningen. 
Under revisionen kontrollerades ett stort antal ventiler på turbinsystem 
som misstänktes ha tillverlmingsrelaterade skador. Anledningen var att 
en ventil läckte i febrnari. Flera ventiler uppvisade begynnande skador 
och konu11er att bytas på sikt. Motsvarande ventiler kommer att 
kontrolleras på Ringhals 2 och 3 under revisionsavställningarna. 
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Under året har Ringhals erhållit ytterligare resultat från ett antal 
granslrningar/tillsynsrapporter av SSM. Nedan redovisas ett urval 

SSM har i granskningsrapp01ien av Ringhals halvårsredovisning 
sanunanställt sin värdering av kärnkraftverket. Myndigheten ser, liksom 
vid föregående redovisning, en positiv utveckling hos Ringhals. Bland de 
saker som lyfts fram kan nämnas tydligt och enhetligt ledarskap, 
förbättrad planering och priorite1ing och att RQ:s (avdelningen för 
säkerhet, miljö och kvalitet) roll har stärkts. SSM ser positivt på att 
Ringhals har för avsikt att införa en ny metod för att övervaka och mäta 
säkerhetskulturarbetet. Metoden heter Nuclear Safety Culture Progra111me 
och är hämtad från USA. Myndigheten vill att Ringhals visar att denna 
förändring resulterar i en tydlig positiv påverkan på säkerhetskulturen. 
SSM har inspekterat inlernrevisionsverksamheten och konstaterat att 
Ringhals har en välfungerande internrevisionsverksamhet. 
Arbetsmiljöverket lämnade i slutet av maj en åtalsanmälan till 
åklagarkammaren i Göteborg med avseende på arbetsmiljöbrott. Anmälan 
gäller en fallolycka som inträffade i januari, då en av Ringhals 
entreprenörer föll ner i ett schakt och skaclade sig allvarligt. Till följd av 
olyckan har bl a en grnndorsakanalys genomförts. 
SSM har under årets 3:e kvartal hävt särskilda villkor för drift efter att ha 
konstaterat att Ringhals har arbetat framgångsrikt med säkerhets- och 
kvalitetsfrågor. 
SSM bedömer att Ringhals har visat att en effekthöjning av den termiska 
effekten vid Ringhals 4 kan genomföras. SSM har därför skrivit till 
regeringen att man kan bevilja ansökan om effekthöjning som vatit 
vilande under tiden Ringhals var satt under särskild tillsyn. Efter 
regeringsbeslutet kommer SSM att meddela Ringhals vilka villkor som 
gäller effekthöjningen. Den nya reaktoreffekten konuner att bli 18% 
högre än den närvarande. Den elektriska effekten konuner att kmma höjas 
med 200 megawatt. 
Statens Tekniska Forskningsinstitut (SP) har genomfö1i 
uppföljningsrevision med avseende på Ringhals ce1iifikat inom områdena 
ISO 14001 och EMAS (yttre miljö), ORSAS 18001 och AFS 2001: 1 
(arbetsmiljö). Resultatet visar på en rad styrkor på Ringhals miljöarbete. 
Förbättringspotential konstaterades främst när det gäller användandet av 
erfarenheter, entreprenörers kunskap avseende inregistrering av 
riskobservationer samt i hur risker definieras i arbetsmiljöplaner. nJ 
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R' I 1 1 f k 'd 'ft mg ia s rnr yra rea torer i n : 

Block typ driftstart nettoeffekt 
Rl kokvattenreaktor 1976 882MW 
R2 tryckvattenreaktor 1975 804MW 
R3 tryckvattenreaktor 1981 1067 MW 
R4 tryckva ttenreaktor 1983 935MW 

Produktionen 2013 för de olika blocken blev: 

Block 
Prod. Tillgänglighet 
GWh 

Rl 6 120 80,5 
R2 6 297 89,9 
R3 6 950 76,9 
R4 7 379 91,2 

Produktionsresultatet 2013 var totalt 26 746 GWh, vilket gjorde 2013 till det tredje 
bästa produktionsäret i Ringhals historia. Ringhals 4 hade ett mycket bra är bakom 
sig, produktionen blev 7 379 GWh. Det är den näst högsta produktionen från 
Ringhals 4 under ett enskilt år. Även tillgängligheten var hög, 91 procent, tack vare 
få produktionsstopp under året. 

Utsläpp från Ringhals 2013 
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Stråldoser vid joniserad strålning mäts i millisivert (mSv). De totala utsläppen från 
Ringhals fyra block var 0,0003 mSv 2013. 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 2,54 
manSv. 
Ekonomi 

Nämnden har anlitat Varbergs kommuns ekonomikontor för administration av 
nämndens medel. Det statliga anslaget frän Strålsäkerhetsmyndigheten är 400 000 kr 
per år. 
Kostnaderna för 2013 uppgick till 569 279 kronor. Nänrndens räkenskaper har 
granskats av auktoriserad revisor frän revisionsfirman KPMG 

LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 
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