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Lokala säkerhetsnämnden 
vid Ringhals kärnkraftverk 

Lsn § 9 

Aktuellt från Ringhals 

Beslut 

Lokala säkerhetsnämnden beslutar 

1. lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Sammanträdesprotokoll 
2019-09-20 

Ulf Karlsson och Anna Collin, Ringhals AB, redogör för revisioner, säkerhetsläget, 

aktuella myndighetsärenden, avveckling av Ringhals 1 och 2 samt sommarträff för 

när boende. 

Rapport daterad 20 september 2019 bifogas protokollet. 

Om någon ledamot eller ersättare har frågor om avvecklingen av Ringhals 1 och 2 som de 
vill ha svar på vid nästa sammanträde kan de skicka dessa till sekreteraren senast 8 
november. 

Utdragsbestyrkande Datum 
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SAMMANFATTNING 

Denna rapport sammanfattar viktiga händelser och myndighetsärenden sedan 
den 14 juni 2019. 

• Revisionsavställning för Ringhals 1 startade den 21 juli och avslutades 
den 18 augusti. Vid återstaiien uppstod problem med bland annat 
snabbstopps-ventiler, en läckande dränageventil på huvudångledningen 
samt lösa plåtbitar i mellanöverhettare. Problemen åtgärdades och tester 
genomfördes innan Ringhals 1 var på nät igen tre dagar efter ursprnnglig 
tidplan. 

• 20 augusti togs Ringhals 1 ur drift för att åtgärda en dränageventil på 
huvudångledningen som inte gick att reglera, stänga. Blocket var tillbaka 
på nät igen 21 augusti. 

• Vattenfalls ansökan om att överta det kärntekniska tillståndet för 
Ringhals 1 och Ringhals 2 behöver kompletteras innan processen kan gå 
vidare. 

• Ringhals anordnade sin årliga träff för närboende under sommai·en. 
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SÄKERHET 
Sedan senaste rapportering har 17 rapportervärda omständigheter inträffat. 
Utöver ett läckage från en axeltätning på en härdnödkylpump på Ringhals 1, 
är alla av mindre säkerhetsmässig betydelse. 

RINGHALS 1 

Blocket har vid två tillfällen i bö1jan av juni blivit nedreglerat med 100 
respektive 300 MW av Svenska kraftnät. 

Ett läckage på en axeltätning till en härdnödkylpump ökade under sommaren 
och hade nått åtgärdsnivå 18 juli och reaktorn togs ur drift. Läckaget 
åtgärdades under efterföljande revisionsavställning. Den 20 augusti, två 
dagar efter revisionsavställningens slut togs Ringhals 1 ur drift för att 
åtgärda en dränageventil som inte gick att reglera, stänga på 
huvudångledningen. Blocket var tillbaka på nät igen 21 augusti. 
Den 26 augusti gick en grupp styrstavar oavsiktligt in i härden. Orsaken var 
läckage på tryckluftssystemet. Reaktoreffekten under hanteringen var 50%. 

RINGHALS2 

Inget oplanerat stopp eller produktionsstörning med konsekvenser för 
säkerheten har inträffat på Ringhals 2 sedan senaste rapportering. Blocket 
producerar med 95% reaktoreffekt resterande del av året då reservgeneratorn 
som installerades efter generatorhaveriet vid nyår inte ger lika hög effekt 
som den havererade generatorn. 

RINGHALS3 

I böijan juni togs Ringhals 3 ur drift för att åtgärda ett externt läckage på en 
rotventil i matarvattensystemet. Blocket var åter i drift efter ett dygns 
avställning. För övrigt har Ringhals 3 producerat vid full effekt sedan senaste 
rapportering. 

RINGHALS4 

Inget oplanerat stopp eller produktionsstörning med konsekvenser för 
säkerheten har inträffat på Ringhals 4 sedan senaste rapp01iering. 

I böijan av augusti gick blocket in i planerad coast down-drift vilket innebär 
att effekten långsamt sjunker då bränslet inte längre räcker för att ge full 
effekt. 

REVISION 
2019 års planerade revisionsavställning för Ringhals 1 påböijades den 21 juli 
och pågick till 18 augusti. 

I slutskedet av revisionen uppstod problem med bland annat snabbstopps- \ 

Öppen 2(3)\) 
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ventiler, en läckande dränageventil på huvudångledningen samt lösa 
plåtbitar i mellanöverhettare. Problemen åtgärdades och tester genomfördes 
im1an Ringhals 1 startade upp tre dagar efter ursprunglig tidplan. 
Revisionsavställningen har för övrigt varit en normal underhållsrevision med 
kravställda provningar. 

AVVECKLING RINGHALS 1 & RINGHALS 2 

I bö1jan av mars skickades Vattenfalls ansökan om att överta det 
kärntekniska tillståndet för Ringhals 1 och 2 till Strålsäkerhetsmyndigheten 
SSM. SSM har under sommaren svarat Vattenfall med att ansökan behöver 
kompletteras innan processen kan gå vidare. Hur Vattenfall avser att 
omhänderta kompletteringsbegäran ska vara inskickat till myndigheten i bö1jan av 
september. 

Bemanningssituationen är utmanande, framför allt på driften och underhåll 
fram tills det att Ringhals 2 reaktor stängs ner vid årsskiftet. 

MYNDIGHETSÄRENDEN 

Ett nytt förelägganden har delgivits Ringhals sedan nämndens senaste möte. 

• Föreläggande om att Ringhals AB ska upprätta analyser av det 
fysiska skyddet som utgår från den nu gällande dimensionerande 
hotbeskrivningen. Analyserna ska redovisas till SSM senast den 1 
september 2020. 

ÖVRIGT 

Sommarträff för närboende 

I bö1jan av juli anordnade Ringhals sin årliga träff för närboende. 110 
personer deltog och fick information om Ringhals verksamhet och kärnkraft 
i allmänhet. Dessa träffar har anordnats sedan böijan av 1990-talet och är 
viktiga för att de som bor nära Ringhals ska känna sig välinformerade och 
trygga med den verksamhet som bedrivs. 

Öppen 
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Lokala säkerhetsnämnden 
vid Ringhals kärnkraftverk 

Lsn § 10 

Information på kommunfullmäktige i kommunerna 

Beslut 

Lokala säkerhetsnämnden beslutar 

1. lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Sammanträdesprotokoll 
2019-09-20 

Enligt verksamhetsplanen för 2019 ska information om Ringhals kärnkraftverk 

lämnas i respektive fullmäktige i oktober. I Mark är informationen planerad till 26 

september, i Varberg 15 oktober och i Kungsbacka 5 november. De lokala 

medlemmarna i lokala säkerhetsnämnden bjuds in till det aktuella 

fullmäktigesammanträdet. 

~es sign Utdragsbestyrkande Datum 
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Lokala säkerhetsnämnden 
vid Ringhals kärnkraftverk 

Lsn § 11 

Meddelanden 

Lokala säkerhetsnämnden beslutar 

Sammanträdesprotokoll 
2019-09-20 

1. godkänna redovisning av meddelanden för perioden 15 juni 2019 - 20 september 2019. 

Dnr 9 /2019 

Strålsäkerhetsmyndighetens underlag den 14 maj 2019 gällande samlad 
strålsäkerhetsvärdering Ringhals AB. 

Dnr 10 /2019 

Regeringen, Miljödepartementets regeringsbeslut den 5 juni 2019 om entledigande och 
förordnande av ersättare i den lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk. 

Dnr 11 /2019 

Kammarkollegiet/ generaldirektör Gunnar Larssons underlag den 7 juni 2019 

gällande- hjälp att sänka riskkostnaderna i din verksamhet. 

Dnr 12 / 2019 

Länsstyrelsen Hallands län beslut den 26 augusti 2019 på larm prov kring Ringhals den 
2 september 2019. 

~andes sign Utdragsbestyrkande Datum 


