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Aktuellt från Ring.hals 

Björn Linde och Marie-Louise Andersson från Ringhals AB redogör för 
säkerhetsläget på Ringhals samt för produktion, myndighetsutövning 
och internrevisioner. 

Rapport daterad 2015-08-26 bifogas protokollet. 
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Ringhals AB, information till Lokala Säkerhetsnämnden 
2015-09-04 

PRODUKTION 

Sedan informationsmötet den 12 juni har Ringhals produktion varit säker. 
Många aktiviteter/åtgärder har pågått i anläggningarna, främst genom att två 
revisioner pågått parallellt under perioden. Inträffade händelser och 
uppdagade förhållanden har hanterats enligt fastställda rutiner. 

Efter Vattenfalls inriktningsbeslut från den 28 april 2015 om förkortad 
drifttid för Ringhals 1 och 2 är situationen fortfarande oklar gällande 
förutsättningarna för dessa reaktorers återstående drifttid. Se vidare under 
punkten Övrigt. 

SÄKERHET 

När det gäller antalet inträffade rapportervärda omständigheter, ROn, så 
fortsätter den gynnsamma utvecklingen med färre antal inträffade händelser 
jämfört med de senaste åren. Hittills i år har 49 händelser inträffat, varav 15 
sedan början av juni. Samtliga avvikelser är också av mindre 
säkerhetsmässig betydelse. 

RINGHALS 1 
Ringhals 1 fick i slutskedet av revisionen (början av juni) en del problem 
med förseningar i ett projekt (generatorutbyte) samt diverse läckage vilket 
innebar att återgång till normal drift först skedde i början av juli månad. Från 
mitten av juli har blocket till och från reglerat ner effekten till elnätet på 
order av Vattenfalls kraftkontroll. Först i samband med att Ringhals 4 togs ur 
drift för revision den 12 augusti, återgick blocket till full effekt. 

RINGHALS 2 
Ringhals 2 var avställd för reparation av inneslutningens bottenplåt fram till 
den 25 juli. Direkt därefter inleddes årets mycket omfattande revision. 
Bottenplåten och reaktorinneslutningen har täthetsprovats och godkänts. En 
ansökan om att få starta anläggningen efter reparationen har skickats till 
SSM. 
Revisionen har nu kommit drygt halvvägs och de stora ombyggnadsarbetena 
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bedöms följa tidplanen. Återstarten beräknas enligt gällande 
marknadsmeddelande ske den 4 november. 

RINGHALS 3 

Revisionsavställningen avslutades den 24 juni, med ett par dygns marginal 
till marknaden utlovad återgång till drift. Full effekt nåddes först den 5 juli 
på grund av diverse uppstartsproblem. Liksom Ringhals 1 och 4 har blocket 
reglerats ner i perioder på order från kraftkontroll. 

RINGHALS 4 
Ringhals 4 har drivits vid maximal effekt utan säkerhetsmässiga störningar. 
Blocket avslutade driftsäsongen med reducerad effekt (nedreglerad) och 
startade revisionen enligt plan den 12 augusti. 
Revisionen är nu drygt halvvägs och arbetena följer tidplanen. 

MYNDIGHETSÄRENDEN 

Ringhals har i ett officiellt brev svarat på SSM samlade 
strålsäkerhetsvärdering över Ringhals för åren 2013 och 2014. 

SSM nya föreskrifter: 

Uppdaterade föreskrifter gällande lyftanordningar har återigen kommit på 
underhandsremiss. 

Nya föreskrifter gällande analys och konstruktion av kärnkraftsanläggningar 
har försenats men förväntas komma till Ringhals och övriga tillståndshavare 
i slutet av september. 

INTERNA REVISIONER 

Under våren/försommaren har internrevisioner genomförts inom flera 
områden, varav några nämns här: 

Säkerhetskultur 

Rutin för uppdatering av anläggningarnas dokumentation (SAR, STF, 
PLS) 

Styrning och ledning 

När det gäller säkerhetskultur är medvetenheten hög om vikten av att 
ständigt diskutera beteenden och attityder. 

Flera förbättringsområden har identifierats men få avvikelser. 
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ÖVRIGT 

Projekt STURE 
Säker och Trygg Utfasning av REaktor 1 och 2. Vattenfall fattade den 28 
april beslut om ny inriktning för Ringhals 1 och 2 som innebär avveckling 
redan 2018-2020. 

Ringhals styrelse, där delägaren Eon ingår, har i skrivande stund ännu inte 
fattat något slutligt beslut om stängning. 

Projekt STURE har arbetat kontinuerligt med förberedande åtgärder sedan 
inriktningsbeslutet kom. Stort fokus har lagts på personal-, kompetens- och 
resursfrågor samt förberedande arbete gällande tillståndsfrågor. 

Samverkan Ringhals - Forsmark 
Arbetet med ökad samverkan mellan Ringhals och Forsmark pågår. 
Forsmarks organisationsstruktur föreslås bli lik den i Ringhals. 
Förberedelserna för att bilda gemensamma organisationer för de tre 
stabsavdelningarna - Personal, Affärsstöd och Kommunikation - är i stort 
sett klara. Förändringarna planeras träda i kraft första oktober i år. 
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Digitala kallelser 

Sammanträdesp:rotokoH 
2015-09-04 

Nämnden beslutar att kallelser och övriga handlingar ska framöver sän
das till ledamöter och ersättare via e- post. Det ska dock fortfarande vara 
möjligt för dem som önskar att få handlingarna per post. 
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Information om evakueringsövningen Gripen 2015 

Mircea Nitescu informerar om Varbergs kommuns deltagande i evakue
ringsövningen Gripen 2015 rörande beredskapszonen runt Ringhals 
kärnkraftverk. Övningen pågår under perioden 1 oktober 12 november 
2015 och har fyra olika skeden: 

1. Seminarieövning på Ringhals - 1 oktober 
2. Distribuerad övning - 5-26 oktober 
3. Simuleringsövning med motspel - 5 november 
4. Fysisk evakueringsövning med fältenheter- 12 november 
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Informationsmöte för allmänheten 

Lokala säkerhetsnämnden, Länsstyrelsen i Hallands län och Ringhals 
kärnkraftverk möter allmänheten den 24 september kl 18.30 på Varbergs 
Teater. 
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Meddelanden 

Sammanträdesp:rotokoH 
2015-09-04 

Dnr 9/2015 

Miljö- och energidepartementets regeringsbeslut den 25 juni 2015 om 
entledigande och förordnande av ersättare i lokala säkerhetsnämnden 
vid Ringhals kärnkraftverk. 

Dnr 10/2015 

Strålsäkerhetsmyndighetens inbjudan den 3 juli 2015 till information 
och samråd om EU:s direktiv 2014/87/Euroatom om förstärkt säkerhet 
vid kärntekniska anläggningar. 
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