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Oberoende härdkylning och lite om 
Sveriges nationella handlingsplan  
  Stresstester, Nationella besök och områdesvisa 

Peer Review resulterade i granskningsrapporter 
från ENSREG 

  En spec. togs fram för vad de NAcP skulle 
innehålla baserat på granskningsrapporterna 

  Handlingsplaner inskickade till ENSREG 
  Sveriges plan är en generell plan som svarar 

mot specifikationen. 
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Utredningstung handlingsplan 
  Handlingsplanen samordnades mot 

säkerhetsmoderniseringarna 
  Utredningar klara under 2013, 2014 och 2015 
  Riskinformerad strategi – Störst 

säkerhetspåverkan först 
  Fokus på Oberoende Härdkylning  
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Besluten om oberoende härdkylning 
  PM om grundläggande 

konstruktionsförutsättningar togs fram 
  2020-kraven (planer inskickade 2016-01-01) 
  2017-kraven (planer inskickade 2015-06-31) 
  OKG har redovisat ändrade planer på grund av 

stängning av O1 och O2 
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Kraven på ”Oberoende härdkylning”, 
OBH 
Grundläggande konstruktionsförutsättningar 
 Oberoende så långs som det är rimligt och möjligt 
 Systemen räknas till djupförsvarsnivå tre => Härden förblir i kylbar geometri 
 Haverifiltren får nyttjas för kylning 
 Utdragen förlust av växelspänning eller värmesänka i 72 timmar 
 Tyngre transporter  får tidigast tillgodoräknas efter 72 timmar 
 Mobil utrustning på plats får tillgodoräknas tidigast efter 8 timmar 
 Tåligt mot extrema naturfenomen, 10-6-värden 
 Klara att alla block drabbas samtidigt 
 Enkelhet och robusthet ska eftersträvas 
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Oberoende härdkylning – Principiell 
lösning 
  Alla TH har kommit in med underlag 

–  Granskning pågår 
  FKA  

–  Nya mobila dieslar 
–  Bunkrad inpumpning inklusive vattenkälla 
–  Klarar 72 timmar 
–  ”Feed and bleed” i tanken, Avkokning från kondbass 
–  Kyler genom filtren 

  RAB, R3, R4 
–  Ny bunkrad inpumpning genom ÅG med separata dieslar och pumpar 
–  Hanterar läckage i primärkretsen 
–  Klarar 72 timmar 
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Oberoende härdkylning – Principiell 
lösning 
  Ringhals, R1 och R2 

–  R1, R2 inför ingen oberoende härdkylning 

  OKG, O3 
-  Pumpar placerade i reaktorbyggnaden 
-  Vatten från bränslebassängerna 
-  Klarar 72 timmar 

-  O1 och O2 inför ingen oberoende härdkylning 
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Principiell utformning för 
FKA, BWR 
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Forsmark, F1, F2 och F3 
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Principiell utformning 



Principiell utformning för 
Ringhals, PWR 
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Inpumpning av borerat vatten 
till primärkretsen 
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Principiell utformning, PWR 
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Tackar för 
uppmärksamheten 
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Åtgärder till följd av erfarenheterna 
efter kärnkraftsolyckan i Fokoshima 
  Överenskommelse på ministermöte inom EU att 

genomföra Stresstester under 2011 
  ENSREG, genom WENRA, tog fram 

specifikationer och tidplan för Stresstesterna 
  Efter  
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Inneslutningen i en kokvattenreaktor 

Grafik: Solveig Hellmark, 2013 
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Inneslutningen i en tryckvattenreaktor 

Grafik: Solveig Hellmark, 2013 
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Oberoende härdkylning – Principiell 
lösning 
  Kraven hårt styrda av ENSREG:s 

förbättringskrav, kanske även våra 
  Ringhals tillgodoräkna sig ambitiöst 

moderniseringsarbete 
  FKA kompenserar för ”misstagen” i 

moderniseringsarbetet 
  Alla lösningarna uppfyller kraven på 

”konceptuell” nivå 
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Follow up i Bryssel 20-24 april 2015 
  Uppdaterad rapport till ENSREG 2014-12-31 

–  Ett avslutande kapitel lades till. 

  Utskickad för granskning, bred granskning där 
även Green Peace granskade! 

  Ca 90 skriftliga frågor besvarades (skriftligt). 
  30 minuters presentation, 30 minuters frågestund 
  Både positiv och negativ kritik 
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Slutsats från Bryssel 
  Mycket fokus på formfrågor. Belgien gjort ett bra 

jobb men sågades i diskussionerna. 
  Flera länder har nu blivet försenade och 2020 

sticker inte längre ut! Frankrike har planer till 2033 
  Behovet av anläggningsspecifika planer 

förstärktes  
  Vi får positiva kommentarer för våra 10-5- och  

10-6-värden, OBH-krav och moderniseringarna 
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Uppföljning 
  Controller-liknande uppföljning genom årliga 

verksamhetsbevakningar 
  Baseras på införandeplanerna 

–  Både mot 2017- och 2020-kraven 
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Öppenhet och oberoende 

  Rapporter lagts ut på SSM:s och ENSREG:s hemsidor 
  Kritik har framförts angående oberoendet i granskningarna 
  Peer review granskningar 

–  Områdesvisa granskningar under 14 dagar i Lexemburg 
–  Veckovisa granskningar i varje land 
–  Sammanfattande granskningar i Bryssel – besvara inskickade frågor 

  Öppenheten viktig för att skapa förtroende för slutresultatet 
–  Green Peace och universitet har deltagit på flera möten och gjort egna 

granskningar 
–  SSM har inbjudit till möten med NGO:er, Green Peace och 

Naturskyddsföreningen 
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ENSREG:s krav på Nationella 
handlingsplaner 

  Överenskommelse inom ENSREG att ta fram handlingsplaner 
till 2012-12-31 

  Baserat på Peer Review rapporterna togs en specifikation fram 
med ett 60-tal frågeställningar att beakta 

  Viktigt att slutföra säkerhetsmoderniseringarna 
  Sveriges plan var mycket utredningstung 

–  Uppenbart att en ”Oberoende härdkylning” är en stor styrka! 

  TH agerar även utan SSM:s påtryckningar – WANO-arbete 
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Införande av ”Oberoende 
härdkylning”, OBH 

  Bakgrund 
–  Nära att bli ett krav i föreskrifterna från 2005 
–  TH pekande på säkerhetsmässiga osäkerheter 
–  En utredning initierades 
–  SSM var nära ett beslut när olyckan i Fukushima inträffade 
–  Invänta erfarenheter från Fukushima 

  Enskilt viktigaste punkten i Sveriges nationella handlingsplan 
  PM om krav på OBH att granska mot 
  Beslut om genomförande baserat på PM 

–  Beslut om signifikant förstärkning av oberoendet klart 2017 
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Säkerhetsmoderniseringarna 

  2005 trädde nya föreskrifter ikraft rörande konstruktion av kärnkraftverk 
  Berörde samma frågor som Stresstesterna - Separation (brand), 

Diversifiering, Tålighet mot extrema yttre händelser 
  Omfattande konsekvenser för kärnkraftverken 
  Övergångsbeslut baserade på TH:s övergångsplaner, 2006-2013 (2015) 
  Tre generationer av anläggningar med olika moderniseringsbehov 

–  Äldre - O1, O2, R1 och R2 
–  Mellan – R3, R4, F1 och F2 
–  Yngst – O3 och F3 

  Mycket framgångsrikt arbetssätt 
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Project scope 
1 Building (W-20,6 * L-28,4 * H-24,5m) 
•  1 pool 2800 m3 

•  2 diesel driven pumps 
Adaptions at Forsmark 1, 2, and 3 

Nya byggnader i Forsmark 
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