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Aktuellt från Ringhals 

Eva Hallden informerar om arbetet med årets revisioner och händelsen 
den 9 oktober då organisationen Greenpeace genomförde ett intrång på 
Ringhals kärnkraftverks industriområde. 

Annette Lövefors Daun redogör för säkerhetsläget på Ringhals och 
Magnus Reinsjö informerar om pågående säkerhetsprojekt. 

Rapport daterad 2012-11-14 och OH-bilder bifogas protokollet. 
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Lövefors Daun Annette PRRQ 

Ringhals AB information till Lokala Säkerhetsnämnden 
2012-11-14 

PRODUKTION 

Ringhals 1 kör på full effekt (111,8 %). 

Ringhals 2 kör på 94 % effekt sedan i 1 november. 

Ringhals 3 kör på full effekt (99,9%). 

Ringhals 4 kör på full effekt (84,2 %). 

SÄKERHET 

Under kvartal 3 har 28 rapportervärda omständigheter (RO:n) (kategori 2 
och 3) rapporterats till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Fram till den 13 
november har ytterligare 18 RO :n rapporterats. Ingen händelse har bedömts 
tillhöra de allvarligare och klassats som kategori I (SSM) och ingen 
händelse har klassats som INES-1 (IAEA) under perioden. 

Ringhals (RAB) har inte haft några bränsleskador under perioden. 

Ringhals 1 

2012-09-26 togs en av de båda turbinerna ur drift på grund av att silar i 
kylsystemet var igensatta av musslor som lossnat i kylvattentunneln. 

2012-09-30 reducerades effekten till 93 % på grund av problem med en 
ventil på en turbin. I samband med felsökning snabbstoppades Ringhals I. 
Felet åtgärdades och blocket kunder åter producera el till 100 % 2012-10-03. 

Ringhals 2 

Revision på Ringhals 2 genomfördes med planerade revisionsaktiviteter 
enligt plan. Under revisionen genomfördes en utökad inspektion av 
reaktortanken med anledning av att det vid den belgiska anläggningen Doel 
3 upptäckts förmodade tillverkningsdefekter. Resultatet från provningen 
visar att Ringhals 2 inte har den typ av tillverkningsrelaterade defekter och 
att tanken var i gott skick. 
I samband med den läckagerond som genomförs inför uppstart av 
anläggningen upptäcktes skador på ett instrumentrör. Som en konsekvens av 
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detta byttes vissa delar ut, vilket medförde att återstarten fick flyttas fram ett 
antal dygn. 

Ringhals 4 

Revision på Ringhals 4 genomfördes med planerade revisionsaktiviteter 
enligt plan. I samband med ett fullflödestest i slutet av revisionen 
identifierades dock problem med nyinstallerade backventiler, vilket innebar 
att dessa fick omkonstrueras. Åtgärden resulterade i en revisionsförlängning 
på cirka två veckor. En grundorsaksanalys pågår för att identifiera orsak och 
förbättri ngså tgärder. 

Strålskydd 

Några radiologiska händelser har inträffat under perioden vilket bland annat 
har lett till utökad sanering av utrymmen i anläggningen. Åtgärder för att 
förhindra återupprepande har vidtagits samt att en analys av de händelser 
som har inträffat ska utföras för att värdera helheten. 

Säkerhetsskydd 

Den 9 oktober 2012 genomfördes ett intrång på Ringhals kärnkraftverk av 
organisationen Greenpeace. Intrånget startade på morgonen och pågick fram 
till att den sista aktivisten greps av polis på morgonen den I 0 oktober. Totalt 
greps 22 personer inne på Ringhals industriområde. Ytterl igare en person 
greps utanför området. 
Inte under någon del av intrånget var reaktorsäkerheten hotad. Något intrång 
gjordes aldrig på det bevakade område, som omger Ringhals 1-4. De krav 
som SSM ställer på intrångsskyddet uppfylldes, men det är inte 
tillfredställande att obehöriga kan vistas obemärkt under så lång tid inne på 
vårt industriområde som har en lägre säkerhetsklassning. 
En del förbättringsåtgärder är framtagna och ska genomföras. 

Den förundersökning som polisen inledde efter att vi funnit sprängämne på 
ett fordon i samband med kontroll vid inpassage till bevakat område har lagts 
ned i brist på ledtrådar. 

MYNDIGHETSÄRENDEN 

Åklagaren har inlett en förundersökning gällande de företag som inte har 
anmälts i tid till SSM. Under samma period gjordes även en komplettering 
till det godkännande som sedan tidigare fanns för ett företag, med anledning 
av att två företag inte fanns upptagna i ansökan. SSM har anmält Ringhals, 
företaget och de två underuppdragstagarna till åtalsprövning för möj ligt brott 
mot kärntekniklagen 

Ringhals har under perioden lämnat in en redovisning till SSM gällande 
vilka åtgärder som är genomförda till följd av stresstesterna och 
erfarenheterna från olyckan i Fukushima Redovisningen innehåller 
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åtgärdsplaner framåt efter stresstestema samt säkerhetsvärdering avseende 
genomförda säkerhetsförbättringar. 

Under våren genomfördes en inspektion av 01mådet "fri stående 
säkerhetsgranskning". SSM:s samlade bedömning är att RAB uppfyller de 
krav som har ingått i inspektionen med undantag området 
erfarenhetsåterföring där kraven inte fullt ut uppfylls. RAB arbetar sedan 
tidigare med åtgärder för att förbättra säkerhetsgranskn ingen och kommer att 
ta med inspektionsresultatet in i detta arbete. 

Under september genomförde SSM en verksamhetsbevakning för att se hur 
Ringhals tillämpar sin process för att anpassa konstruktionen till människans 
förmåga i en pågående anläggningsändring. SSM anger i sin rappo1t 
[SSM2012- 3133-3] att det föms flera goda exempel rörande arbetet med 
anpassning av konstruktionen till personalens förmåga . 

En verksamhetsbevalming har även utförts gällande säkerhetsavdclningens 
roll (RQ) roll och status i organisationen. SSM anger i s in rapport 
[2009/29 11-257] att det finns flera exempel på där RQs roll och mandat 
stärkts de senaste åren och att det finns en större förståelse för den roll som 
avdelningen har. Granslmingsrapporten ger också exempel på områden där 
RQ ytterligare behöver stärka sin rol l. 

INTERNREVISIONER 

Under kvartal 3 har en internrevision genomförts inom området 
driftkompetens. Orsaksanalyser och framtagande av åtgärder pågår för denna 
revision och tidigare genomförda. 

GRUNDORSAKSANALYSER 

Under kvarta l 3 har fyra grundorsaksanalyser slutförts. Framtagande av 
åtgärder har utförts eller pågår för dessa. Ytterligare ett anta l 
gnmclorsaksanalyser pågår. }w 
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Aktuellt på Ringhals 
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Sedan den första 1 november är samtliga fyra block i drift 
och producerar el vid max effekt 
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Greenpeace-intrånget 9-10 oktober 

På morgonen 9 oktober tog sig ett 20-tal personer 
in på Ringhals genom att klippa hål i industri
staketet. 

Polisen var snabbt på plats och kunde 
tillsammans med skyddsvakter gripa aktivisterna. 

Vid avsökning av det cirka 70 hektar stora 
området hittade man två personer under en 
presenning. 

På morgonen 10 oktober greps ytterligare fyra 
aktivister på ett tak där de övernattat 
Totalt greps 23 personer 

Aktivisterna är misstänkta för grovt olaga intrång. 

Reaktorsäkerheten var inte under något skede 
hotad. 
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Säkerheten i samband med intrånget 

Bedömning av händelsen i förhållande till SSM:s krav 

• Det fysiska skyddet har varit intakt enligt krav i SSMFS 2008: 12. 

• Ingen avvikelse i förhållande till SSMFS 2008:12 har identifierats. 

• Intrång gjordes på industriområdet. 
Enkelstaket olarmat. 

• Intrång gjordes på ett område där driftavfall förvaras. 
Enkelstaket olarmat. 

• Inget intrång har skett på driftområdet. 
Dubbelstaket, larmat och kameraövervakat. 
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Fysiskt skydd - så fungerar intrångsskyddet 

.-- - - - - - -
1 Vital utrustning, i 
1(Reaktorinneslutning) 1 ·-- - - - - - -

Skyddat område, 
skal skydd 
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Efter Greenpeace 

• Möte med SSM 19 oktober 

• Myndigheten slog fast att Ringhals fysiska skydd har fungerat. 
SSM är missnöjt med att aktivister varit kvar under natten. 
Myndigheten vill ha en avsökningsplan och en skriven instruktion om 
kontrol l av att inget har lämnats kvar efter ett eventuellt intrång. 

• Röja runt yttre staket för tidigare upptäckt. 

• Försvåra tillgång till tak och byggnader 

• Checklistor/instruktioner ses över, tar med oss erfarenheter från arbetet 

• Möte med polisen inplanerat för att förbättra insatserna vid ett intrång. 

6 I Lokala säkerhetsnämnden, 
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Revision Ringhals 4 

Revisionen avslutades 29 september, cirka två veckor efter ursprunglig 
t idplan. Förseningen berodde på felkonstruktion av nyinstallerade 
ventiler i ett av reaktorns säkerhetssystem. 

Bland övriga stora jobb, utöver bränslebyte, kan nämnas: 

• Förbättring av jordbävningssäkringen på instrumentutrustning. 

• Miljökvalificering av komponenter (hur de klarar miljön de finns i). 

• Garantiinspektioner av de tre nya ånggeneratorerna som 
installerades 2011 . 
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Revision Ringhals 2 

Revisionen avslutades 1 november, fyra dagar efter ursprunglig plan. 

• Det viktigaste arbetet var provningen av reaktortanken - en sedan tidigare 
planerad inspektion - som utökades på grund av defekter i en belgisk 
reaktortank med samma tillverkare. 

Reaktortanken på Ringhals 2 är nu inspekterad med avseende på 
ovanstående, eventuella sprickor i svetszoner och ytliga sprickor under den 
invändiga rostfria ytan. 
Tanken befanns vara i gott skick i alla avseenden för ytterligare tio års drift. 

• Utöver detta genomfördes bland annat arbeten för kabelseparation och utbyte 
av de batterier som ser till att väsentlig utrustning aldrig blir utan el. 
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Förändring i Ringhals ledningsgrupp 

• Ulf Karlsson har utsetts till ny chef för Ring hals projektavdelning RP. 
Ulf har tidigare varit chef för teknikavdelningen RT och var därmed redan 
medlem i företagets ledningsgrupp. 

• Syftet är att utveckla projektverksamheten och öka fokus på vårt viktigaste 
projekt - RISE. 

• Hittillsvarade chefen för projektavdelningen går till vd-stab. 
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Säkerhet 

Totalt 28 rapporterbara omständigheter (RO) har rapporterats under kvartal 3 
- Ytterligare 18 RO fram till och med 13 november. 

• Färre antal jämfört med kvartal 3 2011, 37 st. 

• Ingen händelse har bedömts till INES 1 under kvartal 3. 

• Ingen händelse har bedömts som kategori 1 (SSM). 

• Inga bränsleskador. 

10 I Lokala säkerhetsnämnden, I 2012-11-23 
© Ringhals AB VATTENFALL ~ 

- fv 



Säkerhet 

Ringhals 1 

• Effektreduktion på grund av problem med musslor i kylvattnet till 10-715, 
saltvattensystemet för kylning av komponenter. 

• Effektreduktion till 93 °/o på grund av problem med reglerventil. 

- Ventilen stängde av sig själv upprepade gånger. 

• Snabbstopp 30 september 

- Reaktorsnabbstopp (RSS) inträffade i samband med felsökning av reglerventilen. 
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Säkerhet 

Ringhals 2 

• Tankprovning av reaktortryckkärlet, tillverkningsrelaterade defekter 

- Provning av reaktortanken har genomförts med avseende på den typ av 
tillverkningsrelaterade defekter som rapporterats från den belgiska anläggningen 
Doel 3. 

- Ringhals 2 har inte den typen av tillverkningsrelaterade defekter. 

• Läckagerond 
- Läckagerond i anläggningen i samband med uppstart. 

- Skador upptäcktes på ett instrumentrör. 

- Vissa delar byttes ut. 
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Säkerhet 

Ringhals 4 

• Utbyte av backventiler 
Nyinstallerade backventiler gav inte förväntat flöde vid test i slutet av revisionen. 

- Grundorsaksanalys pågår 
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Säkerhet 

• Ring hals säkerhetsindex (RSI), utfall för kvartal 3: (Utfall i relation till världens 100 
bästa kärnkraftverk mätta med WANOs indikatorer) 

- Ringhals RSI = (8) GUL (max 12) 

- Block RSI (max 10) 

• Ringhals 1 = (4) RÖD 

• Ringhals 2 = (8) GRÖN 

• Ringhals 3 = (8) GRÖN 

• Ringhals 4 = (7) GUL 

• Områden i RSI 
- Oplanerade automatiska reaktorsnabbstopp 

- Säkerhetssystems tillgänglighet 

- Bränslets tillförlitlighet 

- INES-klassning av rapportervärda omständigheter (RO) 

- Backlogg av åtgärder från externa granskningar 
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Säkerhet 

Strålskydd 

• Radiologiska händelser, där personer har utsatts för eller riskerat att utsättas för högre 
stråldoser än förväntat, har inträffat under perioden. 

- Händelserna har bland annat lett till utökad sanering av utrymmen i anläggningen. 

- Åtgärder för att förhindra återupprepande har vidtagits. 

- En analys av de händelser som har inträffat ska utföras för att värdera helheten. 
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Myndig hetsärenden 

Implementering av SSM:s föreskrift 2008:1 i uppdaterad version. 

• Åtgärder för att implementera förändringar har pågått under perioden. 

• Ansökan om dispens har sökts för följande: 

För uppfyllande av SSMFS 2008:1 4 kap 2 §och 6 kap 4 och 7 § 

- Uppdatering av R 1- R4 Kravuppfyllelserapport 

- Komplettering med avfallsbeskrivning och avfallsplan för redan producerat 
avvikande långlivat avfall. 

- Komplettering med avfallsplan för skadat kärnbränsle som förvaras på Ringhals. 

Atalsanmälan 16 augusti angående uppdragstagare inom kärnteknisk verksamhet. 

• Förundersökning har inletts. 

Atalsanmälan 1 oktober angående uppdragstagare inom kärnteknisk verksamhet. 

• Underleverantörer ej anmälda vid arbetets start. 
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Myndighetsärenden 

Inspektion Fristående säkerhetsgranskning 

• SSM:s samlade bedömning är att Ringhals AB uppfyller de krav som har ingått i 
inspektionen 

- Undantag är området erfarenhetsåterföring där kraven inte fullt ut uppfylls. 

• Åtgärder pågår sedan tidigare för att förbättra säkerhetsgranskningen. 

Verksamhetsbevakning säkerhetsavdelningens (RQ) roll och status i organisationen 

• Flera exempel där RQ:s roll och mandat stärkts de senaste åren. 

• Större förståelse för den roll som avdelningen har. 

• Rapporten ger också exempel på områden där RQ ytterligare behöver stärka sin roll. 
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Genomförda internrevisioner 

•1202 Driftmannaskap 

•1203 Driftkompetens 

•1204 Rent system 

•1205 AU Utvalda delar i 1-2 projekt 

•1206 Strålkällor och farligt gods 

•1207 Miljöledning/arbetsmiljö 

•1209 Nödläges-, haveriberedskap 

•121 1 R34 Säkerhetsledning (begärd från R34) 

Pågår 

• 1208 Utsläppsrätter 

•1210 IS/IT 

Planeras att strykas, beslutsunderlag 

•1201 Verksamhetsstyrning 
•Reviderades senast 201 1, inplaneras nu 2014 
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Grundorsaksanalyser 

• Fyra grundorsaksanalyser har slutförts. 

- Framtagande av åtgärder har utförts eller pågår för dessa. 

• Ytterligare ett antal grundorsaksanalyser pågår. 
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SSMFS 2008:17 Historik 

• Fram till 2004 
- SSM (dåvarande SKI) utarbetar föreskrift med krav som ska ställas på reaktorer 
- Industrin medverkar i arbetet med granskningar och konsekvensutredningar 

• 2005-01-01 
- Föreskriften SKIFS 2004:2, nuvarande SSMFS 2008:17 träder i kraft 

• 2005 
- Övergångsplaner tas fram, där nödvändiga åtgärder för att uppfylla föreskriften beskrivs och 

en tidplan för att genomföra detta fastställs 
• 2007 

- Myndigheten fattar beslut om övergångsplanerna och anger 2012 som sista år för 
genomförande . 

• 2010 
- Ringhals ansöker om förändrad tidplan 

• 2011 
- SSM fattar beslut om ny tidplan, vilket innefattar förändring av tidpunkter i tidigare beslut, 

utökning av åtgärdsomfattning i vissa fall och tillägg av ytterligare åtgärder. Nytt slutligt 
datum sätts till 2015 . 

• 2012 
- All årets åtgärder enligt nytt beslut avklarade 

21 I Lokala säkerhetsnämnden, I 2012-11-23 
© Ringhals AB VATT ENFALL ~ 

1 
- g!.-/ 



• 

SSMFS 2008:17 innehåll 

Föreskrift som anger konstruktionskrav för kärnkraftsanläggningar . 
28 paragrafer på 24 sidor (inklusive tillämpningsanvisningar, "gula sidor") 

Kräver att säkerhetsfunktionerna*) ska: 
1 . Vara tåliga mot: 

• Enkelfel Behov av redundans (flertalighet) 
• 
• 

Fel med gemensam orsak Behov av diversifiering 
Inre och yttre rumshändelser~ Behov av separation (fysisk och funktionell) 

\Miljökvalificering (t.ex. m.a.p. jordbävning) 
Annat skydd eller förflyttning av komponenter 

2. Vara funktionella vid alla drifttillstånd 
• Befintliga anläggningar är designade för att komma till det stabila läget "varm avställning" med 

säkerhetsfunktioner, därefter används driftklassade system för fortsatt nedkylning. 

*) Reaktivitetskontroll, Primärsystemets integritet, Härdnödkylning, Resteffektkylning, Inneslutningens integritet 
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Åtgärdsbehov till följd av 2008:17 

• Ringhals 1 & 2 
- Bland de tidigaste svenska anläggningarna (i drift 1976 och 1975) 
- I princip två huvudstråk av säkerhetsfunktioner (process- och el-system) 
- Yttre och inre rumshändelser (typexempel brand) fanns inte med som konstruktionsstyrande 

• Ringhals 3 &4 
- Ca ett decennium senare än R 1 /R2 
- Motsvarande grad av flertalighet (redundans), men med bättre fysisk separation i anläggningen 

jämfört med R1/R2 

• Alla block 
- Säkerhetsfunktionerna huvudsakligen utformade och analyserade för att fungera vid händelser 

under normal drift; viss hänsyn till förhållanden under andra drift-situationer 

Förbättrad fysisk separation är det viktigaste åtgärdsområdet, störst behov i R 1 & R2 
(Några av de större delåtgärderna beskrivs på följande sidor) 
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R2 ombyggnation av hjälpmatarvatten 

Nuvarande system 
-All utrustning på en plats i anläggningen, 
utan inbördes brandseparation 
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" 
' i Nytt kompletterande system 

- Ny byggnad 
- Nya pumpar och rördragningar 
- Ny vattenreserv 
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R2 Separation inom system för komponentkylning 
System lösning: 
- Befintligt system kompletteras med 2 nya kylstråk 
- Fysisk separation mellan oberoende delar 

SP-vvx 1 

SP:wx3 
RH-vvx 1 

RH-vvx2 

SP-vvx2 

SP-vvx4 

Oprio ;nld SF 
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Ringhals Safety Enhancement, R1 

../ Huvuddelen av 
åtgärdsprogrammet avklarat via 
ny säkerhetsbyggnad. 
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- Miljökvalificering 
- Jordbävning 
- Brandskydd 
- Yttre händelser (väder) 

I 

I 
Nya ventiler 

för 
vattenavbördning 

I Avluf-tning av 
I reaktortank och 
I långtidskylning 
I 
I 
I 
I 
I 
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Time 
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Ringhals Safety Enhancement, R2 

.!!- - -----:;-

- __ . __ _ _ __ . Passiva system ·· 
' - --- - --------- ---- __ c __ ,_ - - 'I fOr viit-gaskontroll 

El och 
kontrollutrustning~ 

moderniserad 

Ny-a ventiler 
I för 

vattenavbördning 

Nyau skalventiler 

~ 

Sammankoppling av 
system för härdkylning 

I I System för komponentkyl~ing I 
I 

I System för hjälpmata~atten I 
I 

I 
I Time 
.____ ___ ____..__ 
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Ringhals Safety Enhancement, R3-R4 

__ ____.. _ ..indre loi<Jki åtgär 1' f r 11 I 
" 

Passiva, system 
för vätgaskontroll 

Nya "Ventiler för 
vattenavbördning 
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Reactor Protection 
New diversified system 

I 
I 

Nya skalventiler 

Förstärkt 
Reserv

övervakningsplats 

I Ställverk I 
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system för härdkyln1ng 
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Lokala säkerhetsnämnden 
vid Ringhals kärnkraftverk 

Sammanträdesprotokoll 
2012-11-23 

Justerandes sign 

fv 

Lsn § 15 

Sammanträdesdagar 2013 

Lokala säkerhetsnänmden beslutar att 

- sammanträdesdagar för 2013 är den l februari, 5 juni, 6 september 
och 22 november. 

Utdrngsbestyrkande 

3 

Datmn 



Lokala säkerhetsnämnden 
vid Ringhals kärnkraftverk 

Sammanträdesprotokoll 
2012-11-23 

Justerandes sign 

ov 

Lsn § 16 Dm 17/2012 

Rapport från GMF årsmöte, konferens och studiebesök 
2012 

Jana Nilsson informerar om GMF årsmöte, konferensen "Nuclear Rea
lity in Europe" och studiebesök vid kärnkraftverket Tihange i Belgien. 

Utdragsbestyrkandc 

4 

Datum 



Lokala säkerhetsnämnden 
vid Ringhals kärnkraftverk 

Lsn § 17 

Information från länsstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 
2012-11-23 

Dnr 18/2012 

Länsstyrelsen har skickat ut en infonnationsskrivelse till lokala säker
hetsnämnden. Skrivelsen daterad 2012-11-22 bifogas protokollet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkandc 

j,v 

5 

Datum 
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LÄNSSTYRELSEN 
HAllANDS LÄN l'iJ li' ·· il 10.,, 
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Information till lokala säkertietsnämnden 

Länsstyrelsen ska enligt lagen om skydd mot olyckor SFS 2001 :778 samt 
förordningen om skydd mot olyckor SFS 2003:789 hålla en ständigt 
insatsberedd beredskapsorganisation med behövliga olika samhällsresurser 
utrustad, utbildad och övad. 

Verksamheten innebär utveckling av planer och instruktioner, utbildning och 
övningsverksamhets, tillsyi1 och uppdatering av utrustning, IT-utveckling, 
informationsmöten med allmänheten, medverkan i centrala arbetsgrupper och 
utredningar, budgetuppföljning mm. 

Verksamhetsmålet är att ha en hög beredskap mot eventuella kärnkraftsolyckor 
vid Ringhals. Verksamheten innebär också en hög beredskap mot andra 
eventuella olyckor med reaktorer i fartyg som passerar vårt närotmåde samt 
hög beredskap mot transportolyckor med radioaktiva ämnen. Länsstyrelsen har 
vidare uppdraget att bistå andra län med resurser i samband med t ex utländska 
kärnkrafthaverier som drabbar svenskt område. 

Länsstyrelsen i Halland har under åren haft god förmåga att upprätthålla beredskapen 
mot eventuella kärnenergiolyckor. Förbättringar har kunnat göras när det gäller 
uppdateringar av beredskapsorganisationen. Utbildning och övning har genomförts och 
kommer att genomföras under kommande år. 

Beträffande övningar har organisationen under 2011 och 2012 haft ett delfokus 
på att i lärande syfte träna mottagningsplatserna Kunskapens Hus i Marks 
kommun och nu senast i Aranäs gymnasiet, Kungsbacka kommun. 

Målet med övningen I Kungsbacka var att få en förståelse av elen gemensanuna 
förmågan samt samordningen av de insatser som sammantaget möter 
uppkomna hjälpbehov vid en händelse på Ringhals. 

Medverkande organisationer under Kungsbacka övningen var Kungsbacka 
kommun, Polismyndigheten i Hallands län, Försvarsmakten, 
räddningstjänstförbundet StorGöteborg (Kungsbacka), Avdelningen för 
radiofysik, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet samt ett antal 
frivilliga figuranter och Länsstyrelsen i Halland. J'vV 

Postadress 
301 86 HALMSTAD 

B esöksacl ress 
Slottsgatan 2 

E-post Telefon 
halland@lansstyrelsen.se 035 • 13 20 00 



LÄNSSTYRELSEN 

2012-11-22 

Avstämningsrapport angående nya RDS-mottagare 

Det har varit problem med många larm via RDS-mottagarna sedan dåvarande 
Statens Räddningsverk för ett antal år sedan bestämde att även andra larm 
skulle gå över detta system. 

Det pågår sedan en tid tillbaka ett projekt för att ta fram nya RDS-mottagare 
som är tänkta att endast larma för eventuella kärnkraftshändelser och för 
larmprov. Länsstyrelsen har vid flera tillfällen skrivit till Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap för att påskynda arbetet. 

Projektet har tyvärr blivit försenat då Sveriges Radio har stött på flera 
komplicerade tekniska problem än vad som förväntats. Därför finns ännu ingen 
tidsplan för när arbetet beräknas vara klart. Teracom är mycket intresserad av 
att RDS-tekniken utvecklas och har erbjudit sig att stötta Sveriges Radio och 
driva projektet framåt. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tillfälligt avbrutit sitt 
upphandlingsarbete med nya RDS-mottagare i avvaktan på besked från 
Teracom och Sveriges Radio. Ett nytt möte ska hållas elen 10 december och 
förhoppningsvis ska det då presenteras en tidsplan för det fortsatta arbetet. 

Länsstyrelsen bevakar frågorna med hög prioritet och önskar givetvis en snabb 
lösning på problemet. 

Vänliga Hälsningar 

Kenneth Mattsson och Elisabet Blänning 

Ringhalsberedskapen 
Länsstyrelsen i Hallands län. fy 
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Lokala säkerhetsnämnden 
vid Ringhals kärnkraftverk 

Sammanfräclesprotokoll 
2012-11-23 

Justerandes sign 

fh; 

Lsn § 18 

Meddelanden 

Dnr 13/2012 

Miljödepmtementets remiss den 5 oktober 2012 om Strålsäkerhets
myndighetens förslag till nya avgiftsnivåer i förordning (2008:463) om 
vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Dnr 14/2012 

Lokala säkerhetsnämndens vid Ringhals kärnkraftverk remissvar den 15 
oktober 2012 till miljödepartementet avseende Strålsäkerhetsmyndig
hetens förslag till nya avgiftsnivåer i förordning (2008:463) om vissa 
avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Dnr 15/2012 

Tidsskriften Innova, nr 2/2012 från Studsvikskoncernen. 

Dnr 16/2012 

Länsstyrelsens i Hallands län information den 8 oktober 2012 om RDS 
mottagare i Hallands län. 

Utdragsbestyrkande 

6 

Datmn 


