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Förord
Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk inrättades 1981 och lyder
f.n. under miljödepartementet. Näim1dens ledamöter utgörs av förtroendevalda
från de tre kommunerna belägna i näro1mådet hing Ringhals kärnkraftverk,
d.v.s. Varberg, Kungsbacka och Marks kommuner.
Nämndens ordförande har under verksamhetsperioden varit Jörgen Warborn
(M).
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säkerhetsnämndens
I den nya förordningen (SFS 2007: 1054) med instruktioner för lokala
säkerhetsnärnnder 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 kärntelmiska säkerhets- och strålskyddsarbetet, i synnerhet vid den
berörda kärntekniska anläggning som nämnden är utsedd för,
2. inhämta information om det kärntelmiska säkerhets- och strålskyddsarbete som
har utförts 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
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
närområde; Varberg, Kungsbacka och Marks kommuner.
Regeringen utser representanter för kommunerna i inre 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
Birgit Hagebrand (M)
Gunnel Wandel (FP)
Ove Karlsson (C)
Bengt Eliasson (S)
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S)
Eva Borg (S)
Hans Forsberg (M)
Fredrik Hansson (C)

Kommun
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Kungsbacka
Kungsbacka
Kungsbacka

Adjungerad ledamot:
Kristina Hasselblad (MP)

Mark

Ersättare
Per Fåhraeus (M)
Hans Hjortsjö (M)
Lars-Peter Karlsson (C)
Bertil Nilsson (KD)

Varberg
Varberg
Varberg
Varberg

2

Britta Striben (S)
Tomas Johansson (S)
Vivi-Am1e Karlsson (S)
Ulrika Landergren (FP)
Johan Tolinsson (S)
Jan Österdahl (M)

Varberg
Varberg
Varberg
Kungsbacka
Kungsbacka
Kungsbacka

Adjungerad ersättare:
Rolf Wallerdal (S)

Mark

Lokala säkerhetsnämndens administration och sehetariat är placerade på
kommunstyrelsens förvaltning i Varbergs kommun. Under verksamhetsperioden har
Mircea Nitescu tjänstgjort som sekreterare.

Lokala säkerhetsnämndens verksamhet
Nämnden har hållit fyra protokollförda sammanträden under 2014. Vid
sammanträdena diskuteras aktuella frågor som rör verksamheten vid Ringhals och
andra kärnkraftsfrågor. Vid vmje sammanträde har företrädare för Ringhals
kärnkraftverk deltagit. Nämnden har informerats om och följt arbetet med säkerhetsstrålskydds- och beredskapsplaneringsfrågor.
Sammanträdet i november var förlagt till Ringhals.
Nämnden deltar
det organiserade samarbetet mellan de svenska
kärnkraftskommunerna genom organisationen Kärnkraftkommunernas samarbetsorgan (KSO). Nämndens ordförande och vice ordförande samt sekreteraren har
deltagit vid KSO-sammanträden.
Nämnden arrangerade ett informationsmöte för allmänheten på Ringhals infocenter
den 23 april. Representanter för den Lokala säkerhetsnämnden, Ringhals och
Länsstyrelsen i Hallands län medverkade på mötet. Till mötet kom c:a 15 personer.
Information om nämndens arbete, protokoll och övrig information finns tillgänglig
på Varbergs kommuns hemsida.

Konferenser/studieresor
I november har KSO haft en tvådagarskonferens i Nyköping med erfarenhetsutbyte,
rapp01ier från GMF årsmöte i Gundremmingen Tyskland, diskussioner om SKB:s
utveckling samt diskussioner om verksamhetsplan inför kommande år.
Aktuellt från Ringhals
Vid vmje sammanträde har företrädare för Ringhals kärnkraftverk deltagit och
redogjort för aktuella händelser, säkerhetsläget och revisionsarbetet på de fyra
reaktorerna (Rl, R2, R3 och R4). Under året har inf01mationen till nämnden
kompletterats med skriftliga sammanfattningar och övrig information som bilagor till
kallelserna.
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Följande frågor har varit i fokus under 2014:

•

Genomförande av årets revisioner
Arbete med säkerhetsfrågor
SSM bedömer att en effekthöjning vid Ringhals 4 kan genomföras.

Nämnden har under året fått information om säkerhetsläget och de
rappmierbara omständigheter (RO) som har inträffat. Totalt har, fram till
november månad, rapporterats 130 RO:n vilket ligger ungefär på samma nivå
som de närmast föregående åren. Ingen händelse har bedömts tillhöra de
allvarligare och klassats som kategori 1 (enligt SSM:s föreshifter) och ingen
händelse har klassats som INES-1 (enligt IAEA:s definition).
Under året har det genomförts revisioner på samtliga reaktorer.

•

Rl: Årets revision blev en av de största i Ringhals 1 historia med ett
mycket stort antal arbeten. Tidsstyrande var utbyte av kablage i
reaktorinneslutningen. Ett am1at stort arbete var utbyte av c:a 600
strömbrytare för att få bättre separation mellan säkerhetsklassad
utrustning. Uppstarten blev försenad bl. a. på grund av läckande
ventiler i härdkylsystem.
Inför och under årets avställning användes ett s k OCC (Outage Control
Center). I OCC samlas de enheter som är ansvariga för olika delar av
revisionen för att koordinera arbetet och snabbt kunna lösa problem
som uppstår. Detta arbetssätt infördes i samband med omorganisationen
i år och används även under revisionen på Ringhals 2.

•

R2: Revisionen startade den 16 augusti och planerades pågå till böijan
av oktober. Förberedande arbeten inför den förlängda avställningen
2015 genomfördes enligt plan. Vid avställning 2015 ska resterande
åtgärder för att uppfylla myndighetens föreshifter utföras.
En av de allra sista testerna som genomförs innan blocket åter tas i drift
är kontroll av im1eslutningens täthet (görs 3 ggr/10 år) Testet utfördes
den 26-28 september. Vid analys av resultatet konstaterades ett ökat
läckage av kalkhaltigt icke radioaktivt vatten genom inneslutningens
bottenplåt. (Sedan 2005 finns ett känt läckage i sektion 8 som
accepteras ur säkerhetsynpunkt villkorat av att Ringhals månatligen till
SSM
redovisar
eventuella
förändringar).
Det
inbyggda
läckagedetekteringssystemet visade ett nytt läckage från sektion 1 som
lokaliserats och åtgärder pågår för att återställa bottenplåten till
driftklart skick.
R3: Revisionen var i det närmaste en kort standardavställning och den
genomfördeas på ett mycket bra sätt. Vid effektuppgången efter
avställningen visade de rutimnässiga mätningarna en snedfördelning av
reaktoreffekten med högre effekt än förväntat i centrum. Som åtgärd
sänktes effekten. Efter att bränslet bränt ut lite kunde effekten höjas.
Full effekt uppnåddes den 5 augusti.
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R4 : Revisionen genomfördes på ett utmärkt sätt och kunde också
genomföras på ko1iare tid än planerat.
Viktiga arbeten var:
Ombyggnad av kylsystem för okad säkerhet (restvärmekyl- och
spraysystem). Motsvarade arbete utfördes på Ringhals 2013 på
Ringhals 3.
Omgummering av rör i saltvattensystem.
Nytt innertack i kontrollrummet (samma som Ringhals 3, 2013)
Inkoppling till den nya nionde reservkraftdieseln som delas med
Ringhals 3.
I samband med uppstart inträffade två snabbstopp av reaktorn. Orsaken
till första snabbstoppet var låg vattennivå i en av ånggeneratorerna. Vid
den andra var det hög nivå i en annan av ånggeneratorerna.
Säkerhetssystemen fungerade som avsett i båda fallen. Orsakerna ti ll
varför blev låg respektive hög nivå i ånggeneratorerna utreds för
närvarande.

Under året har Ringhals erhållit ytterligare resultat
granskningar/tillsynsrapporter av SSM. Nedan redovisas ett urval

från

ett

antal

SSM har granskat Ringhals anmälan om organisationsförändring.
Sammantaget ger myndigheten ett gott betyg åt det underlag som är inläimmt
och SSM gör bedömningen att Ringhals i stmi uppfyller samtliga krav som
organisationsförändringen bedömts mot.
Det 16 december 2013 inkom ett föreläggande från SSM att genomföra de
åtgärder som tagits fram baserade på de stresstester som gjordes efter olyckan
i Fukushima. T ex ska Ringhals förbättra möjligheterna att kyla det använda
bränslet i bränslebassängerna. Totalt handlar det om ett 50- tal åtgärder.
Samtliga åtgärder i föreläggandet ska vara genomförda den 31 december
201 5.
Ringhals ansökan om effekthöjning av Ringhals 4, som den 19 december
201 3 fick regeringens godkännande, granskades av SSM under 201 4. SSM
beslutade den 2 februari 201 5 att godkänna ansökan om Ringhals 4 tas i
provdrift med en effekthöjning från 2783 MW till 33 00 MW.
Immn provdriften får övergå i rutimnässig drift, behöver Ringhals AB komma
in med en ansökan om rutimnässig drift som ska granskas och godkännas av
SSM.
Revision R2 och R3 201 3 samt Skydd, 201 4-04-23. SSM konstaterat att
Ringhals har en hög ambition avseende prioritering av strålskyddsrelaterade
ärenden, att det pågår ett förbättringsarbete, men att det fmifarande fim1s
förbättringspotential.
Ringhals har av SSM fått två förelägganden:
Föreläggande gällande Ringhals avvecklingsplan
Framtagning av Ringhals avvecklingsplan har skett i samverkan med
de övriga tillståndshavarna och i dialog med SSM och Ringhals har
därefter redovisat planen för SSM. SSM är dock inte nöjda med
planerna utan förelägger alla tillståndshavare att ta fram ett mer detalj erat
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avvecklingsprogram
av
ett MTO~ perspektiv (Människa Teknik och Organisation)
Ringhals redovisar till SSM hur en anläggningsändring påverkar ur
både tekniskt och organisatoriskt perspektiv men SSM är inte nöjda
och förelägger därför Ringhals att följa upp ändringen i ett längre
perspektiv.
Ringhals har fyra reaktorer i drift:

Block

Rl
R2
R3
R4

typ
kokvattenreaktor
tryckvattenreaktor
tryckvattenreaktor
tryckvattenreaktor

driftstart nettoeffekt

1976
1975
1981
1983

882MW
804MW
1067 MW
935MW

Produktionen 2014 för de olika blocken blev (GWh):

Block
Rl

R2
R3
R4

Prod.
GWh

Tillgänglighet

5486
4332

71,7
61,8

88,4
83,5

8100

6740

Produktionsresultatet 2014 var totalt 24657 GWh vilket är något mindre än 2013.
Orsaken är framförallt det förlängda stoppet för R2 under hösten. Produktionen
utgjorde 16% av Sveriges elförbrukning

Utsläpp från Ringhals 2014
Stråldoser vid joniserad strålning mäts i millisivert (mSv). De totala utsläppen från
Ringhals fyra block var 0,0003 mSv 2014. 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 bakgrundsstrålningen.
Kollektivdosen mäts i mansieve1i, manSv. Den totala dosen till all personal var 3,7
manSv.
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Ekonomi
Nämnden har anlitat Varbergs kommuns ekonomikontor för administration av
nämndens medel. Det statliga anslaget från Strålsäkerhetsmyndigheten är 400 000 kr
per år.
Kostnaderna för 2014 uppgick till 201606,26 kronor. Nämndens räkenskaper har
granskats av auktoriserad revisor från revisionsfirman KPMG
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