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Förord 

Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk imättades 1981 och lyder 
f.n. under miljödepartementet. Nämndens ledamöter utgörs av förtroendevalda 
från de tre kommunerna belägna i närområdet kring Ringhals kärnkraftverk, 
d.v.s. Varberg, Kungsbacka och Marks kommuner. 

Nämndens ordförande har under verksamhetsperioden varit Jörgen Warborn 
(M). 
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Verksamhetsberättelse 2011-01-01- 2011-12-31 

Lokala säkerhetsnämndens uppgifter 

I den nya förordningen (SFS 2007: 1054) med instrnktioner för lokala 
säkerhetsnämnder 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 kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbetet, i synnerhet vid den 

berörda kärnteknisk anläggning som nämnden är utsedd för, 
2. inhämta information om det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbete som 

har utförts eller planeras vid anläggningen 
3. inhämta infonnation om planeringen av beredskapen mot kärnenergiolyckor vid 

anläggningen 
4. ställa samman material för information om säkerhets- och strålskyclclsarbetet och 

beredskapsplaneringen, och 
5. svara för info1mation 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 ime bereclskapszonen, d.v.s. från 
Varberg och Kungsbacka. Därntöver har nämnden rätt att till sig adjungera ledamot 
från Marks kommun. 

Ledamöter 
Jörgen Warborn (M), ordförande 
Jana Nilsson (S), vice ordförande 
J aana Grund berg (M) 
Gunnel Wandel(FP) 
Ove Karlsson (C) 
Bengt Eliasson (S) 
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S) 
Eva Borg (S) 
Hans Forsberg (M) 
Fredtik Hansson (C) 

Adjungerad ledamot: 
Kristina Hasselblad (MP) 

Ersättare 
Per Fåhraeus (M) 
Hans Hjortsjö (M) 
Lars-Peter Karlsson (C) 
Delmaree Alva Svensson (KD) 
Britta Striben (S) 

Kommun 
Varberg 
Varberg 
Varberg 
Varberg 
Varberg 
Varberg 
Varberg 
Kungsbacka 
Kungsbacka 
Kungsbacka 

Mark 

Varberg 
Varberg 
Varberg 
Varberg 
Varberg 
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Tomas Johansson (S) 
Vivi-A1me Karlsson (S) 
Ulrika Landergren (FP) 
Johan Tolinsson (S) 
Jan Österdahl (M) 

Adjungerad ersättare: 
Rolf Wallerdal (S) 

Varberg 
Varberg 
Kungsbacka 
Kungsbacka 
Kungsbacka 

Mark 

Lokala säkerhetsnämndens administration och sekretariat är placerat på 
konununstyrelsens förvaltning i Varbergs kommun. Under verksamhetsperioden har 
Marcus Andersson tjänstgjort som sekreterare. 

Lokala säkerhetsnämndens verksamhet 

Nämnden har hållit fyra protokollförda sammanträden under 2011. Vid 
sanunanträdena diskuteras aktuella frågor som rör verksamheten vid Ringhals och 
andra kärnkraftsfrågor. Vid va1je sammanträde har företrädare för Ringhals 
kärnkraftverk deltagit. Nämnden har informerats om och följt arbetet med säkerhets-, 
strålskydds- och beredskapsplaneringsfrågor. 

Sammanträdet i maj var förlagt till länsstyrelsen i Halmstad. Information lämnades 
om länsstyrelsens roll i beredskapsarbetet och efter mötet fick nämnden en visning 
av ledningscentralen. 

På mötet i september medverkade representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten 
som informerade om myndighetens krisledningsorganisation, erfarenheter från 
Fukushima och den samlade strålsäkerhetsvärderingen av Ringhals 2011 . 

Sammanträdet i december var förlagt till Ringhals. I samband med mötet fick 
nämndens ledamöter möjlighet att besöka iimeslutningen av reaktor 2. 

Nämnden har under 2011 lämnat tre remissvar: 
till Miljödepartementet angående slutbetänkandet Strålsäkerhet - gällande rätt 
i ny fonn (SOU 2011: 18) 
till Miljödepartementet angående Miljödepartementets förslag till nya avgifter 
för tillståndsprövning nya kärnkraftverk 
till Miljödepartementet angående Remissvar på Strålsäkerhetsmyndighetens 
förslag till nya avgiftsnivåer i förordning (2008:463) om vissa avgifter till 
Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Nämnden deltar det organiserade samarbetet mellan de svenska 
kärnkraftskommunema genom organisationen Kärnkraftkonununernas samarbets
organ (KSO). Nämndens ordförande och vice ordförande har deltagit vid KSO
sammanträden. 

Nämnden a1Tangerade ett informationsmöte för allmänheten i Håstensskolan den 27 
april. Representanter för den lokala säkerhetsnämnden, Ringhals, Varbergs konunun 
och länsstyrelsen medverkade på mötet. Tre personer från allmänheten deltog på 
mötet. 
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Info1mation om nänrndens arbete, protokoll och övrig information finns tillgängligt 
på Varbergs kommuns hemsida. Nämndens ambition är att utveckla informationen 
till befolkningen genom bl a att diversifiera inf01mationskanalerna, möten med 
allmänheten, m m. 

Utbildning av nya nämndsledamöter 

Utbildning av ledamöter och ersättare i de lokala säkerhetsnämnderna genomfördes i 
Varberg den 23-25 mars 2011. Utbildningen bestod av följande delar: 

Den lokala säkerhetsnämnden - En historisk tillbakablick 
Den lokala säkerhetsnämndens uppdrag 
Diskussion om arbetet i de lokala säkerhetsnämnderna 
Introduktion till kärnkraft 
Strålning och strålskydd 
SSM:s roller och ansvar 
Naturlig bakgrundsstrålning 
Strålkällor med demonstrationer och minilabb 
Brandstationen på Ringhals 
Omgivningslabbet på Ringhals 
Dosimetri och personalstrålskydd/helkroppsmätning 
Reaktorsäkerhet och djupförsvar 
Beredskap 
Kommunikation med allmänhet och media 
Besök i simulatorn Ringhals 2 

Föreläsarna bestod av expe1ier från Strålskyddsmyndigheten, Länsstyrelsen, 
Ringhals, Kärnkraftkommunernas samarbetsorgan och Utrikesdepartementet. 

Konferenser/studieresor 

Den 7-9 september genomförde 18 av nämndens ledamöter en studieresa till 
Olkiluoto i Finland. Med på resan var även deltagare de lokala säkerhetsnämnderna 
vid Barsebäck kärnkraftverk och Studsviks kärntekniska anläggningar. Syftet var att 
inhämta infomrntion om bygget av den tredje reaktorn vid kärnkraftverket i 
Olkiluoto (OL3) och slutförvarsanläggningen i Olkiluoto (On.kalo ). Programmet 
itmehöll besök på arbetsplatsen för OL3, slutförvaret för lågt och mellanaktivt avfall 
och On.kalo-ingången. Representanter för Eurajoki kommun, TVO och POSIV A 
infonnerade om aktuella frågor. Hela reserapporten finns att läsa på hemsidan. 

Kärnkraftolyckan i Fukushima 

I den kraftiga jordbävningen och tsunamivågen som inträffade i Japan den 11 mars 
skadades kärnkraftverket Fukushima Dai-ichi allvarligt. Olyckan klassades senare 
som en sjua på den internationella INES-skalan, vilket är den högsta klassningen. 

Situationen för den personal som har arbetat med att bekämpa kärnkraftsolyckan var 
länge mycket svår. Med tiden har arbetet blivit mer organiserat och den tekniska 
utrustningen mer pennanent. 
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Arbetet med att ta hand om effekterna av olyckan kommer ta åtskilliga år. 

Aktuellt från Ringhals 

Vid vaije sammanträde har företrädare för Ringhals kärnkraftverk deltagit och 
redogj01i för aktuella händelser, säkerhetsläget och revisionsarbetet på de fyra 
reaktorerna (Rl, R2, R3 och R4). 

Följande frågor har varit i fokus under 2011: 
• Genomförande av årets revisioner 
• Brand i R2 
• Säkerhetsbrister - SSM:s särskilda villkor för drift 
• S tresstester 
• OSART-uppföljning 

Nämnden har under året fått information om säkerhetsläget och de 
rappo1ierbara omständigheter (RO) som har inträffat. En RO har bedömts till 
INES 1 (IAEA) R2 RO 15/ 11 (Degradering av instrumentering för övervakning 
av start av dieselgenerator). Nämnden informerades om detta på mötet i 
september. 

Under året har det genomförts revisioner på samtliga reaktorer. 
• Rl: Byte av en lågtrycksturbinsträng, ställverk m.m. 
• R2: Byte av eldrivna hjälpmatarvattenpumpar och saneringsarbete efter 

brand. 
• R3: Förberedande arbete i hjälpkylvattenkanaler och byte av kV

transformator 
• R4: Byte av ånggeneratorer och tryckhållare, ombyggnad av 

högtrycksturbiner, byte av mellanöverhettare samt modernisering av 
turbinernas skydds- och reglersystem. 

Branden som inträffade på Ringhals 2 var aldrig någon fara för allmänheten. 
Branden orsakade inte stora materiella skador, men arbetet med att ställa i 
ordning blocket blev omfattande och tidskrävande. Saneringsarbetet var klart 
först i december. 

Branden inträffade i samband med att det genomfördes en så kallad CA T 
(Contaimnent Air Test), en täthetsprovning av reaktori1meslutningen. Operatörerna 
noterade att temperaturen i itmeslutningen steg under en k01i tid, för att sedan sjunka 
igen. Testet avbröts och med hjälp av observationer med kameror och luftprover, 
kunde det konstateras att det brunnit någonstans i reaktorinneslutningen. 

Eftersom Ringhals 2 var avställd för översyn fanns det inget uranbränsle 
byggnaden. Det fatms inte heller någon förhöjd radioaktivitet i luften i 
reaktorirmeslutningen. Senare konstaterades att det var en industridammsugare som 
orsakade branden. 
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Ringhals stai1ade förra året upp Projekt Förbättringar mot världsklass (FMV) som 
omfattar åtgärdsprogrammen för SSM särskilda villkor för drift och OSART
värderingen. Nämnden har på sina möten fått redovisat hur arbetet bedrivs. 

Ringhals har under året fått ett föreläggande om genomgång och värdering av 
driftklarhetsverifieringar (DKV) av säkerhetssystem och funktioner. Det innebär att 
Ringhals systematiskt ska gå igenom samtliga driftklarhetsverifierande prov av 
säkerhetssystem och säkerhetsfunktioner på Ringhals l-4 för kontroll av att dessa 
utförs på ett sådant sätt att funktioner verifieras korrekt och acceptanskriterier i 
säkerhetsredovisningen uppfylls. 

Europeiska kärnkraftverk har genomfört förnyade säkerhetsvärderingar av 
tålighet mot vissa händelser (stresstester). Arbetet i Sverige har bedrivits inom 
områdena jordbävning, översvämning, svåra haverier, långvarig förlust av 
elförsöijning och vännesänka och väderförhållanden. Ringhals resultat av 
stresstestema har rapporterats till Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Ringhals har fyra reaktorer i drift: 
Block tyf) driftstart nettoeffekt 
Rl kokvattemeaktor 1976 854MW 
R2 tryckvattenreaktor 1975 865MW 
R3 tryckvattenreaktor 1981 1048 MW 
R4 tryckvattenreaktor 1983 934MW 

Produktionen 2011 för de olika blocken blev: 

Block 
Prod. Tillgänglighet 
GWh % 

Rl 5 971 81,4 
R2 1 727 24,9 
R3 7 145 79,0 
R4 4 103 49,9 

Den totala produktionen för 2011 var 18 945 GWh. 

Utsläpp från Ringhals 2011 

Stråldoser vid joniserad strålning mäts i millisivert (mSv). De totala utsläppen från 
Ringhals fyra block var 0,0003 mSv 2011 . Det ligger långt under gränsen för utsläpp 
(0,1 mSv), d.v.s. utsläppet i1mebär cirka 1/300 del av vad som är tillåtet eller tre 
tusendelar av vad en person får från den naturliga bakgrundsstrålningen. 

Kollektivdosen mäts i mansievert, manSv. Den totala dosen till all personal var 5,1 
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 2011 uppgick till 941 018 kronor. Nämndens räkenskaper har 
granskats av auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. 
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