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Lsn § 7

Aktuellt från Ringhals
Beslut
Lokala säkerhetsnämnden beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Ulf Karlsson och Anna Collin, Ringhals AB, redogör för säkerhetsläget, revisioner,
avveckling av Ringhals 1 och 2, myndighetsärenden och omvärldsläget.
Rappo1t daterad 23 maj 2022 bifogas protokollet.
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SAMMANFATTNING
Denna rapport sammanfattar viktiga händelser och myndighetsärenden sedan
senaste mötet 11 februari 2022.

•

Ringhals l och 2 är nu bränslefria, alla bränsleelement är nu skickade
till mellanförvaret Clab i Oskarshamn.

•

Den 30 mars togs beslut att avveckla Ringhals krisledning som stöttat
verksamheten med hanteringen av Coronapandemin.

•

Regeringen har beslutat om utökade beredskapszoner för svenska
kärnkraftverk. Den nya zonindelningen gäller från och med 1 juli
2022.

•

Med anledning av det oroliga omvärldsläget har en arbetsgrupp
bildats på uppdrag av vd för att analysera möjlig påverkan på
Ringhals verksamhet i olika händelseutvecklingar och stärka
förmågan för att minimera sådan påverkan.
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SÄKERHET
Sedan senaste mötet i februari har 26 kategorirapporteringar gjorts till
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.
Utöver nedanstående är alla av mindre säkerhetsmässig betydelse:

•

R3 och R4: jordbävningsanalys av 715-kassun ej fullständigt
dokumenterad
R3: grundad misstanke om påverkad bränslestav vid hanteringsmissöde i
bränslebassäng.
R4: en krets i komponentkylvattensystemet ej driftklar.

RINGHALS 1
Ringhals 1 är i avställningsdrift och allt använt kärnbränsle har transporterats
till mellanförvaret i Clab. Förberedelser pågår för att ta anläggningen in i
nästa fas, så kallad servicedrift.

RINGHALS2
Ringhals 2 är i avställningsdrift och allt använt kärnbränsle har transporterats
till mellanförvaret i Clab. Förberedelser pågår för att ta anläggningen in i
nästa fas , så kallad servicedrift.

RINGHALS3
Inget oplanerat stopp eller produktionsstörning med konsekvenser för
säkerheten har inträffat på Ringhals 3 den gångna perioden.
Under reparationsarbete med sommarens skadade bränsleelement tappades
en bränslestav ner i en tom position i bränsleelementet vid förflyttning. Inga
skador eller aktivitetsutsläpp uppstod , men kommunikationen internt kring
händelsen visar på förbättringspotential vilket sammantaget lett till
genomförande av en händelseutredning.

RINGHALS4
Inget oplanerat stopp eller produktionsstörning med konsekvenser för
säkerheten har inträffat på Ringhals 4 den gångna perioden.

Öppen
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REVISION
Ringhals 3
Årets revisionsavställning startade den 25 maj och planeras pågå till den 1
juli.

Ringhals 4
Årets revisionsavställning planeras från den 10 augusti till den 9 september.

3

AVVECKLING RINGHALS 1 OCH RINGHALS 2
Framtagandet av planer och kravställd dokumentation har visat sig mer
utmanade än väntat bland annat på grund av oklarheter kring Business Unit
Nuclear Decommissioning, BUND ansvar. Under våren har därför en extern
utredning genomförts på uppdrag av Ringhals och BUND i syfte att se över
organisation och styrningsupplägg för en effektiv rivning.
Det fysiska rivningsarbetet förväntas starta tidigast efter sommaren 2023.

4

MYNDIGHETSÄRENDEN
Inga nya förelägganden har delgivits Ringhals sedan nämndens senaste möte.

5

ÖVRIGT

5.1

Omvärlds läget
Med anledning av det oroliga omvärldsläget har en arbetsgrupp bildats på
uppdrag av vd för att analysera möjlig påverkan för Ringhals verksamhet i
olika händelseutvecklingar och stärka förmågan för att minimera sådan
påverkan.

Arbetsgruppen har en nära samverkan med liknande grupperingar hos
Forsmark och Vattenfall. Arbetet syftar till att säkerställa säker och stabil
drift och hålls.
Det föreligger inget direkt hot mot Ringhals eller den svenska kärnkraften,
men bevakningsorganisationen har valt att vidta förstärkande åtgärder under
tiden omvärldsläget värderas.

Öppen
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5.2

Bränsleleveranser från Ryssland stoppas
Vad gäller inköp av uran har Vattenfall ett existerande avtal med en rysk
leverantör, Ringhals har stoppat planerade leveranser.
Inga nya inköp av bränsleelement eller uran från Ryssland kommer att göras
ti Ils vidare.

5.3

Covid-19
Ringhals krisledning (stabsläge) med koppling till påverkan av Covid -19 har
avvecklats. Samtidigt togs beslut om att sänka larmnivån från gul till grön
enligt Ringhals pandemi plan. Besluten togs med stöd av det nationella
omvärldsläget, en låg sjukfrånvaro på arbetsplatsen och att
Folkhälsomyndigheten från fredagen den I april inte längre klassar covid-19
som en samhällsfarlig sjukdom.

Krisledningens arbetsuppgifter och ansvarspunkter har adresserats och
öve11agits av linjeverksamheten. Om omvärldssituationen och
smittspridningsläget kräver det, är startsträckan kort för att återetablera
krisledningen på nytt.

5.4

Nya beredskapszoner
Regeringen har beslutat om utökade beredskapszoner för svenska
kärnkraftverk. Den nya zonindelningen gäller från och med 1 juli 2022.

Runt kärnkraftverken ska det finnas en inre och en yttre beredskapszon med
en ungefärlig sträckning på 5 respektive 25 kilometer och en planeringszon
om ungefär 100 kilometer. Planeringszonen innebär planer för information
och jodtablettsutdelning om radiologisk nödsituation inträffar.
I Halland innebär det att 100 000 fler invånare i Kungsbacka och Varbergs
kommuner tillkommer jämfört med tidigare zonindelning. Under maj månad
kommer berörda nytillkomna hushåll att få information och jodtabletter
utskickat från Länsstyrelsen.

5.5

Ringhals utnämnt till "Excellent arbetsgivare"
Ringhals tillhör de tio procent bästa arbetsgivarna, enligt Nyckeltalsinstitutet
kvantitativa kartläggning av faktiska arbetsvillkor. Det gör att företaget blivit
certifierat som "Excell ent Arbetsgivare 2022".

Km1läggningen baseras på insamlad statistik från 2021 och har genererats
från en databas med information om drygt 650 000 medarbetares faktiska
arbetsvillkor, från cirka 350 företag och organisationer.

Öppen

4 (5)

Detta dr en PDF·tolknlng från Darwin DY dokument 2543497 / 2.0

Dokumentstatus

I Dc.kument!tahn1: Frisl!ipjll I SekJ~ tessk1ass : Oppen

Alt dokument ID 1

Alt doku ment ID 2

Dokumen t ID I Ve rsion

2543497 I 2.0

Frisläppt

5.6

Entreprenörsmöte 29 mars
Den 29 mars hölls ett informationsmöte där alla entreprenörer och inhyrd
personal var inbjudna. Föregående år summerades, en djupdykning i ämnet
säkerhet och arbetsmiljö gjordes och Ringhals mål strategiska inriktning
presenterades.

5.7

Tingsrättsdom meddelad
I mars ägde tingsrättsförhandling rum mellan en skyddsvakt anställd vid
A varn som tidigare haft Ringhals som sitt arbetsställe och Ringhals AB.
6 april tillkännagavs domen från Varbergs Tingsrätt till Ringhals fördel.
Tingsrätten fastslår att Ringhals aldrig har nekat målsäganden tillträde till
anläggningen i rollen som skyddsombud, även om tillträdet som skyddsvakt
upphört i och med att vakten bytte arbetsställe.

5.8

Yrkes högskoleutbildning
Ringhals har stöttat Campus Varberg i marknadsföringen av YHutbildningen Processtekniker - hållbar produktion. Från 2024 och framåt har
Ringhals behov att nyanställa runt 10 personer om året till driften.
Utbildningen ger goda förutsättningar för arbete på Ringhals.

5.9

Nya specialister utsedda
Fredrik Ehrlen har utsetts till specialist inom PWR primärkemi och Pascal
Veber är nyutnämnd specialist påfluid-structure interaction.
Specialistkarriären infördes på Ringhals i mitten av 90-talet.
Specialistområdena är valda efter vad som har långsiktigt stor betydelse för
Ringhals inom säkerhet, miljö eller tillgänglighet. Kravet på specialisten är,
förutom hög kompetens inom eget område, förmåga att arbeta självständigt
och se helheter och sammanhang och att ta ställning i sakfrågor.

5.10

Nordisk kärn kraftssamarbete om leverantörsgodkännande
En stark och differentierad leverantörskedja som tar vara på bästa
tillgängliga industristandards även för komponenter till kärnkraft. Det är
målet för det svensk-finska samarbetet Nordic KELPO som nu startar efter
en lyckad förstudie 2021. Redan innan årets slut är målet ett gemensamt sätt
att godkänna leverantörer.
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Lsn § 8

Information från Länsstyrelsen om nya beredskapszoner
Beslut
Lokala säkerhetsnämnden beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Daniel Csaki, Länsstyrelsen i Halland, informerar om de nya beredskapszonerna runt
Ringhals kärnkraftverk som träder i kraft 1 juli 2022.

Utclragsbesty1·ka11de

Datum

Lokala säkerhetsnämnden
vid Ringhals kärnkraftverk
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Lsn § 9

Regeringsuppdrag att se över de lokala Säkerhetsnämnderna
Beslut
Lokala säkerhetsnämnden beslutar

1. lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Sekreteraren informerar om pågående regeringsuppdrag att se över syftet och
uppdraget för de lokala säkerhetsnämnderna. Förslag till ändringar är tänkt att träda i
kraft 1 januari 2023.

l ~ ~·andes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Lsn § 10

Studieresa till Oskarshamn
Beslut
Lokala säkerhetsnämnden beslutar
1. lägga infonnationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Nämnden hade planerat att genomföra en studieresa till Oskarshamn 12-13 maj.
Presidiet får i uppdrag att undersöka möjligheterna att genomföra studieresan under
hösten 2022.

\
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Lsn § 11

Meddelanden
Beslut
Lokala säkerhetsnämnden bes lutar

1. godkänna redovisning av meddelanden för perioden 12 februari - 10 juni 2022 .

Dnr 5/2022
Länsstyrelsen Hallands län, remiss av Program för räddningstjänst med
tillhörande delplaner, 20 februari 2022.
Dnr 6/2022
Länsstyrelsen Hallands län, information 25 februari 2022 om larmprov
kring Ringhals, 7 mars 2022.
Dnr 7/2022
Varbergs kommun, Kommunfullmäktige begäran om entledigande och
nominering av ersättare i Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals
Kärnkraftverk, 22 mars 2022.
Dnr 8/2022
Miljödepartementet, regeringsbeslut om entledigande och förordnande i
den lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk, 24 mars 2022.
Dnr 9/2022
Varbergs kommun, Yttrande från Lokal säkerhetsnämnd vid Ringhals
kärnkraftverk - Svar på remiss om program för räddningstjänst med
tillhörande delplaner, 2 maj 2022.
Dnr 10/2022
Länsstyrelsen Hallands län, information 7 juni 2022 om larmprov kring
Ringhals, 13 juni 2022.

Jus~des sign

Utd1·agsbestyrkande

Datum

