Protokoll fört vid sammanträde med KSO styrelse
Datum:
Plats:
Tid:

Fredag 18 september 2020
Zoom-möte
09:00 - 10:15

Närvarande
Oskarshamn:
Varberg:
Kävlinge:
Nyköping:
Östhammar:

Andreas Erlandsson, Karl-Erik Gustavsson och Ulf Sjöö (09.15-).
Ann-Charlotte Olsson Stenkil, Jana Nilsson, Jeanette Qvist, Christofer
Bergenblock och Marcus Andersson
Pia Almström, Catrin Tufvesson Sofie Lindblom och Mats Rosén (09.50-).
Carl-Åke Andersson, Adéle Bergentoft, Urban Granström, Tommy Jonsson och
Gunbritt Lindfors.
Margareta Widén Berggren, Anna-Lena Söderblom och Kersti Ingemarsson.

1. Mötets öppnande
Ordförande Margareta Widén Berggren hälsar deltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat.
_____

2. Föregående mötesprotokoll
Föreligger protokoll från senaste styrelsemötet den 14 maj, som gås igenom.
Beslut
Protokollet läggs till handlingarna.
_____

3. Information från kommunerna inklusive Coronainformation
Kävlinge kommun/Lokala säkerhetsnämnden vid Barsebäcksverket
Lokala säkerhetsnämnden har haft ett möte vid Barsebäcksverket och ett möte planeras i november
eller december. En planerad studieresa till England har senarelagt.
När det gäller Pandemin så har två fall inträffat inom hemtjänsten, men inga fall bland personalen.

KÄRNKRAFTSKOMMUNERNAS SAMARBETSORGAN – KSO

Varbergs kommun/Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhalsverket - Bilaga
Lokala säkerhetsnämnden sammanträder denna dag på eftermiddagen. Ringhalsverket har varit i
stabsläge hela sommaren och företaget har följt läget kring pandemin. Företaget har en Pandemiplan. Stabilt läge vid Ringhalsverket med låg frånvaro.
Av Ringhalsverkets rapport över viktiga händelser och myndighetsärenden framgår:
- Strålsäkerhetsmyndigheten SSM gav den 8 juli Ringhals 3 tillstånd att starta igen efter
reparationer av tätplåten i väggen in till reaktorinneslutningen
- Den 13 augusti snabbstoppade Ringhals 1 vilket orsakades av en felfungerande kommunikationsutrustning i turbinskyddssystemet. Samtliga säkerhetsfunktioner fungerade som förväntat.
- På grund av situationen med Covid-19 har stabsläge upprätthållits under sommaren för att följa
sjukfrånvaron och med det bedömningsnivån enligt Ringhals pandemiplan.
- SSM har förelagt Ringhals att senast den 30 april 2029 redovisa helhetsbedömningar av säkerheten och strålskyddet för Ringhals 3 respektive Ringhals 4 samt de åtgärder som dessa har
resulterat i till myndigheten.
- Svenska Kraftnät tecknade i juni avtal med Ringhals AB om stödtjänster och tillgänglighet.
Avtalet innebär att Ringhals bidrar till kraftsystemets driftsäkerhet, och ersätts ekonomiskt för att
ha Ringhals 1 inkopplad mot elnätet under sommaren i ett stabiliserande syfte. Avtalet påverkar
inte beslutet om slutlig avställning av Ringhals 1 som sker vid årsskiftet 2020-2021.
När det gäller Pandemin i kommunen så har många fall drabbat äldreboenden. Stor frånvaro bland
personalen framför allt inom socialförvaltningen, men även skolförvaltningen.
Oskarshamns kommun/Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamnsverket - Bilaga
OKG har under hösten beordrat omkring 300 medarbetare som inte är direkt knutna till den
pågående revisionsavställningen att arbeta på distans och på arbetsplatsen har en fysisk separering
av olika personalgrupper skett. Revisionsavställningen har också förlängts såtillvida att starten
skedde tre veckor tidigare än planerat för att göra det möjligt att planera in arbetena i sekvens och
därmed minimera antalet samtidigt verksamma i anläggningen. Inga orosmoln när det gäller
sjukfrånvaron och av hundratalet sjukanmälda så har endast en varit positiv. I det fallet har smittspårningen indikerat att insjuknandet skett i privatlivet och att ingen arbetskamrat har smittats. Vid
O1 sker en systemdekontamination. Vid O2 rivs turbinutrustningen. O3 inledde årets omfattande
revisionsavställning perioden 1/8 - 26/10 med omkring 800 externt inhyrda medarbetare. Utöver
sedvanligt underhåll har ett system för oberoende härdkylning installerats. Ambitionen är att
arbetena ska vara avslutade den 26 oktober.
I övrigt avvaktar kommunen regeringens inväntade slutförvarsbeslut.
Inte många bekräftade Coronafall i kommunen. Tidigare under sommaren drabbades ett äldreboende. I samband med drabbades några lärare och elever. I övrigt börjar allt mer och mer återgå
till det normala, vilket uppfattas som skönt och viktigt.
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Nyköpings kommun/Lokala säkerhetsnämnden vid Studsvik
Lokala säkerhetsnämnden sammanträder den 25/9 på Studsvik. Inga tillbud är kända. Studsvik AB
har ingått nya samarbetsavtal utomlands, varav tre i Kina och ett i Sydkorera.
När det gäller Coronan så var läget ansträngt innan sommaren med många fall på äldreboenden
inom hemtjänsten. Kommunen gått ur tidigare stabsläge. Nu gäller normal drift över allt.
Östhammars kommun/Lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarksverket. Bilaga
Det är 40 år sedan Forsmark 1 togs i drift. Revisionerna på F2 och F3 har gått enligt plan och
Forsmark har låga sjukskrivningstal. Den 15/9 var Forsmark 3 tillfälligt avställd för åtgärd på
turbinanläggningen. Revisionen på Forsmark 1 inleds 20 september och avslutas i slutet av
oktober.
I samband med revisionen har driftsättning av oberoende härdkylning skett på samtliga tre
reaktorer. Totalt har 1 400 (F 1), 1 500 (F 2) och 1 100 (F 3) personer arbetat med revisionerna.
Ett planerat stopp skedde på Forsmark 3 i slutet av juni för att åtgärda en bränsleskada. Totalt
hittades fyra bränsleskador. Samtliga berörda patroner togs ur härden och ersattes. Även på
Forsmark 1 finns en konstaterad bränsleskada som kommer att åtgärdas under den revision som
inleds 20 september.
När det gäller Coronan så har företaget vidtagit en rad försiktighets- och hygienåtgärder utifrån
myndigheternas rekommendationer och Forsmarks policy. En särskild stab för Corona-åtgärder har
sedan i mars regelbundna möten och följer upp arbetet. Den övergripande målbilden på Forsmark
är att företaget kan genomföra årets revisioner och förbereda anläggningarna för driftsäsongen
fram till nästa revisionsperiod 2021 samt säkerställa säker och stabil drift.
SSM har i ett föreläggande pekat på brister i Forsmarks organisation, ledning och styrning.
Myndigheten pekar på att Forsmark sedan en längre tid brottats med otydliga gränssnitt mellan
olika delar i organisationen, med att ledningssystemet inte leder och styr verksamheten i tillräcklig
omfattning, med att beslut drar ut på tiden och fattas på fel nivå i organisationen samt med
otydligheter i samverkan och ansvarsfördelning. En projektgrupp har nu satts samman för att starta
det förändringsarbete som Forsmark behöver göra. En åtgärdsplan färdigställs i oktober för att
kunna lämnas till SSM senast 1 november.
Lokala säkerhetsnämnden sammanträder i slutet på september. Kontinuerlig information har
lämnats till ledamöterna.
När det gäller Coronan så har kommunen varit i stabsläge tills denna vecka. Inga fall inom
äldreboenden och hemtjänsten, men 147 fall i kommunen.
_____
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3. Senaste nytt i slutförvarsfrågan/beslutsprocessen
Ordföranden informerar om att kommunfullmäktige i Östhammar i augusti har beslutat att inte
genomföra någon folkomröstning i slutförvarsfrågan. Den 13/10 genomförs ett extra fullmäktigemöte om enbart vetofrågan. I frågan finns det fyra förslag, men endast ett förslag ska lämnas till
regeringen.
Utgångsläget är att inte utnyttja vetot och att ett icke villkorat förslag avges till regeringen. En
övervägande del av KF:s ledamöter kommer att ställa sig bakom ett icke villkorat förslag. Centern
har vissa villkor. Ordföranden understryker att det nu känns som att detta borde vara slutfasen i
slutförvarsprocessen efter alla år och det känns bra att kunna avsluta med ett icke villkorat förslag.
Andreas Erlandsson ställer frågan om vad som nu händer efter Östhammars vetobeslut och
osäkerheten som finns rörande regeringens hantering. Finns det risk för överklaganden i fullmäktige? I så fall kan rättsprocessen ta sin tid. Ordföranden anser att ett överklagande i KF inte är
osannolikt. Alltid en möjlighet för den som vill försena processen. Andreas Erlandsson betonar att
detta är en sammanhållen process som också omfattar utökning av lagringskapaciteten i Clab.
Beslutsprocessen kan delas upp i två beslut för annars finns risk för att Clab blir fullbelagt.
Regeringen lär inte ta sitt beslut innan Östhammars kommun tar sitt vetobeslut.
Beslut
Östhammars kommun ska skicka ut KF- handlingarna till den 13/10 till KSO kommunerna
så alla kan ta del av dessa. Finns även mycket information på webben från både
kommunen och slutförvarsprojektet. Webblänkarna ska också skickas ut till styrelsen.
I övrigt läggs informationen till handlingarna.
_____

4. GMF- information
GMF:s president Pia Almström framhåller att det har fungerat bra med digitala möten var fjärde
vecka med Steering Committee och man får ut mer av mötena eftersom de är oftare.
Vidare framgår att det har styrts upp när det gäller medlemsavgifterna. Vissa medlemmar har inte
betalat tidigare. Ryssarna, som är nya medlemmar, har redan betalat.
Mats Rosén jobbar med några presumtiva medlemsländer bland annat Tyskland. Samtidigt upplevs
det som svårt att få kontakt med KSO:s tyska motsvarighet ASKETA. Enligt Rosén finns vissa
öppningar när det gäller Rumänien, som varit medlem tidigare och innehaft en vice presidentpost i
styrelsen.
a) Rapport från utökat möte 15/5 med GMF Steering Committee (GMF Presidium) rörande
framtida flerårigt aktivitetsprogram (Pluri-annual programme of activities):
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Samordnaren, som tillsammans med Mats Rosén deltog i mötet, informerar om att mötet
fokuserade på GMF: s fleråriga aktivitetsprogram. KSO- styrelsen har genom samordnaren
besvarat en enkät som rörde programmet. Ett antal länder har nu besvarat enkäten, vilket kommer
att redovisas vid årsmötet.
b) Årsmöte 6 oktober inklusive kärnavfallsseminarium:
Vid dagens möte föreligger kallelse till GMF årsmöte med dagordning. Efter årsmötet genomförs
ett seminarium med olika fördrag om avvecklingsfrågor. Vid seminariet medverkar EUkommission och varje medlemsland ska lämna en kort rapport på 5 minuter. Pia Almström
företräder KSO och Sverige. Båda mötena är digitala (Zoom) och är till för alla som önskar.
Det planerade studiebesöket till Borsele har senarelagts till våren -21.
Beslut
Samordnaren får i uppdrag att skicka ut GMF:s nyhetsbrev från juni till styrelsen.
Nyhetsbrevet innehåller bland annat samlad information om svaren på medlemsenkäten
rörande GMF:s fleråriga aktivitetsprogram.
_____

5. Återkoppling av uppdrag rörande frågan om nomineringar under
resterande mandatperiod fram till 2022-12-31
Samordnaren rapporterar från kontakterna med miljödepartementet i nomineringsfrågan. Av
rapporten och föreliggande skrivelse till de lokala säkerhetsnämnderna framgår att nomineringar
ska ske för befintliga säkerhetsnämnder perioden 1/1 2021- 31/12 2022. Nomineringarna ska vara
departementet tillhanda senast den 16/10.
När det gäller lagförslaget om nya beredskapszoner runt kärntekniska anläggningar så kommer de
att börja gälla fr o m 1/1 2022, vilket innebär att eventuellt nya kommuner för nomineringar till de
lokala säkerhetsnämnderna inte blir aktuellt förrän 2022.
Beslut
Informationen anses mottagen..
_____
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6. Översyn av KSO:s kommunikations- och mediestrategi + ny hemsida och
logga/profil. m m
Vid dagens sammanträde föreligger samordnarens utkast till kommunikations- och mediestrategi,
som presidiet har beslutat ska diskuteras vid styrelsemötet. Uppdraget och utkastet utgår från KSO:
s tidigare mediestrategi från 2009.
Samordnaren går igenom förslaget som utgår från att KSO ska bli offensivare i sin kommunikations- och mediehantering. Konstateras att förutsättningarna har förändrats både när det gäller
energipolitiken och kommunikationsfrågorna. Tillkomsten av sociala medier ställer nya krav på
resurser 24-7, men ökar också möjligheterna att nå ut med information.
Andreas Erlandsson pekar på vikten av sociala medier. Borde finnas något mer konkret om detta i
strategiförslaget. Kanske mer som annonser för att locka in folk på Facebook till exempel.
Pia Almström framhåller att sociala medier kräver mycket och ställer därför frågan om KSO har
resurserna? Dessutom måste det hela tiden för att uppfattas som aktiv. KSO ska inte satsa på en
Facebooksida som sedan inte används.
Ordföranden framhåller vikten av att hitta nya former för kommunikation för att i sin tur nå nya
målgrupper.
Samordnaren framhåller att av avsnitt 7.2.5 i förslaget framgår webbplats kräver tid och resurser
för att kunna vara aktuell och uppdaterad. Vidare föreslås att KSO på sikt även bör ta ställning till
om och i så fall hur aktiv organisationen ska vara i sociala medier. Kanaler som kräver mer tid och
resurser för att kunna användas optimalt på en mer 24-7 basis. Vissa digitala kanaler kan i
sammanhanget upplevas som mer värdefulla än andra och det behöver i så fall också bestämmas.
Beslut
Inspel på utkastet till kommunikations- och mediestrategi ska lämnas till samordnaren.
Frågan om närvaro på sociala medier ska övervägas ytterligare av presidiet.
Förslaget till strategi ska tas upp vid kommande styrelsemöte.
_____
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7. Studieresan till Finland - återbetalning av förbetalda biljetter
Samordnaren informerar om att resebyrån har varit i kontakt med SAS ett antal gånger i frågan om
återbetalning. Som för många andra resenärer som drabbades av inställda resor och flyg så är det
långa förseningar avseende återbetalningar.
Förslag framkommer om att samordnaren ska undersöka om pengarna kan stå kvar hos SAS inför
den planerade Finlandsresan i maj -21.
Beslut
Samordnaren får i uppdrag att undersöka om det inbetalade beloppet på 58 000 kronor
kan vara KSO tillgodo hos SAS inför den senarelagda studieresan till Finland 2021.
_____

8. Program för mötet i Nyköping 11/11-12/11 (lunch-lunch). FHM restriktioner
och anpassat upplägg

Carl-Åke Andersson informerar om att planeringen av ett fysiskt möte i Nyköping pågår.
Programmet i stort innebär samling på eftermiddagen den 11/11. Samkväm och middag samma
kväll. Styrelsemöte den 12/11fram till en avslutande lunch. Mötet genomförs i fullmäktigesalen,
som är rymlig. För middagen funderar värdarna på att abonnera en restaurang.
Varbergs kommun genom Ann-Charlotte Stenkil framhåller att man tyvärr kan ha bekymmer att
närvara. Styrelsemötet krockar med en hållbarhetsdag tillsammans med näringslivet. Återkommer
med besked om någon från Varbergs kommun kan delta i Nyköping.
Antal deltagare från respektive kommun ska anmälas så fort som möjligt. Östhammar anmäler
direkt fyra deltagare.
Beslut
Antal deltagare per kommun ska anmälas till Nyköpings kommun så fort som möjligt.
Styrelsen ser fram mot mötet.
_____

7

9. Information om dig. möte 18/10 med SSM:s samverkansplattform rörande
långsiktig kompetensförsörjning
KSO genom samordnaren har tidigare deltagit i SSM:s referensgrupp kring långsiktig kompetensförsörjning inom strålskydd m m. Myndigheten har nu enligt sitt förslag till regeringen inrättat en
så kallad samverkansplattform med flera olika aktörer och KSO är en av dessa.
Beslut
Samordnaren deltar för KSO:s räkning vid mötet den 16/10.
Återrapportering ska ske vid nästa styrelsemöte.
_____

10. Minnesord över Philip Moding
Samordnaren skrev KSO:s minnesord över samarbetsorganets sekreterare i 30 år Philip Moding.
Minnesordet infördes i den digitala versionen av Sydsvenskan i slutet på maj. Tyvärr så kom
minnesordet inte in i papperstidningen förrän den 18 juni. På grund av utrymmesbrist i tidningen
fick omfattningen minskas något.
Beslut
Minnesordet läggs med tacksamhet till handlingarna.
_____

11. Övriga ärenden/frågor
Några övriga ärenden/frågor föreligger inte.
_____
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12. Avslutning
Ordföranden tackar styrelsen för ett bra möte och uttrycker en förhoppning att nästa styrelsemöte
kan ske på plats i Nyköping samt förklarar sammanträdet avslutat.
_____

Ted Lindquist
Samordnare/Gen.sekr.
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Ringhals AB - Information till Lokala Säkerhetsnämnden
Varberg 2020-09-17
SAMMANFATTNING
Denna rapport sammanfattar viktiga händelser och myndighetsärenden sedan
början av juni 2020.


Strålsäkerhetsmyndigheten SSM gav den 8 juli Ringhals 3 tillstånd
att starta igen efter reparationer av tätplåten i väggen in till
reaktorinneslutningen



13 augusti snabbstoppade Ringhals 1 vilket orsakades av en
felfungerande kommunikationsutrustning i turbinskyddssystemet.
Samtliga säkerhetsfunktioner fungerade som förväntat.



På grund av situationen med Covid-19 har stabsläge upprätthållits
under hela sommaren för att följa sjukfrånvaron och med det
bedömningsnivån enligt Ringhals pandemiplan.

1 (5)

Detta är en PDF-tolkning från Darwin av dokument 2504349 / 2.0 | Dokumentstatus: Frisläppt | Sekretessklass: Öppen

Dokumentstatus

Alt dokument ID 1

Alt dokument ID 2

Dokument ID / Version

2504349 / 2.0

Frisläppt

1

SÄKERHET
Sedan senaste rapportering har 28 kategorirapporteringar gjorts till
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.
Utöver:




Ringhals 3 En krets i härdens nödkylsystem ej driftklar i
drifttillstånd varm avställning
Ringhals 3 & 4 Stängartid för isolerventiler i huvudångledning
utanför specificerat gränsvärde vid prov
Ringhals 1 Resteffektkylning krets 3 ej driftklar

är alla av mindre säkerhetsmässig betydelse.
RINGHALS 1
Enligt ägarbeslut återstartades inte Ringhals 1 efter årets avställning för
underhåll och bränslebyte. Orsaken var det låga marknadspriset på el som
gjorde produktionen olönsam. Ägarnas besked var att Ringhals 1 skulle
återstarta efter sommaren.
Planerna ändrades dock: 27 juni fasade dock Ringhals 1 in på nät igen för att
stabilisera elnätet i södra Sverige enligt ett avtal som tecknats med Svenska
Kraftnät. Se mer under avsnitt 5.
13 augusti snabbstoppades reaktorn vilket orsakades av en felfungerande
kommunikationsutrustning i turbinskyddssystemet. Samtliga
säkerhetsfunktioner fungerade som förväntat.
Sedan 21 augusti är Ringhals 1 åter på nät med en turbin, och två turbiner
från 24 augusti.
RINGHALS 2
Ringhals 2 är i avställningsdrift som kommer att pågå till 2022-06-01.
RINGHALS 3
Ringhals 3 har varit i revision sedan den 22 april, se mer information under
avsnitt 2.
11 augusti fasade Ringhals 3 in på elnätet. Pålastningen upp mot full effekt
fördröjdes till 21 augusti av ett jordfel i en mättransformator som behövde
åtgärdas innan uppgång till full effekt kunde ske.
RINGHALS 4
I början av juni reducerades effekten vid två tillfällen på grund av stora
mängder maneter i renshuset, vilket medför risk för minskad kylkapacitet.
Öppen
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I mitten på juni reglerades effekten ner till 50% på grund av hög fukthalt i en
av generatorerna. Därefter drift vid 50% reaktoreffekt med en turbin avställd
fram till revisionsavställningen den 5 juli.

2

REVISION
Ringhals 3
Revisionen har förlängts framför allt på grund av
tätplåtsintegritetsutredningen. Under avställningen fann man orsaken till det
mindre luftläckage som identifierats sedan något år tillbaka. En
korrosionsskada i tätplåten som har reparerats.
Tätplåten frilades från betong på flera potentiellt likande ställen för att se om
liknande korrosionsskador uppstått även där. Inga fler skador har
identifierats och en provtryckning av reaktorinneslutningen kunde
genomföras med godkänt resultat. Analysresultaten samt hur identifierade
skada reparerats har redovisats för Strålsäkerhetsmyndigheten SSM innan
Ringhals 3 åter fick tillstånd att starta igen.
Uppstarten fördröjdes ytterligare av en felande restvärmepump samt problem
med ångisolerventiler på turbin. 11 augusti fasade Ringhals 3 in på nätet
igen.
Ringhals 4
I skrivande stund är revisionsavställningen på Ringhals 4 i sitt slutskede.
Avställningen startade den 5 juli, två veckor tidigare än planerat utifrån
bemanningssituationen vilken varit ansträngd under sommarmånaderna.
Revisionen 2020 har varit omfattande med ca. 3000 jobb bland annat:





Inkoppling av oberoende härdkylning
Ställverksbyte
Reaktortankprovning
Byte av 400kV luftlinor

Uppstarten efter revision har i slutskedet blivit något försenad på grund av
problem med förflyttning av demobränsle som ingår i härden, en kvarglömd
svettsavtätning samt för lång stängatid huvudångventiler på turbin.

Öppen
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AVVECKLING RINGHALS 1 & RINGHALS 2
Offertutvärdering pågår och avser bland annat uppdraget att sektionera
reaktorns interna delar.

4

MYNDIGHETSÄRENDEN
Ett nytt föreläggande har delgivits Ringhals sedan nämndens senaste möte.
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) förelägger Ringhals att senast den 30 april
2029 redovisa helhetsbedömningar av säkerheten och strålskyddet för
Ringhals 3 respektive Ringhals 4 samt de åtgärder som dessa har resulterat i
till SSM.
RAB ska senast den 4 december 2020 redovisa en plan för att hantera de
brister som SSM har identifierat i motsvarande rapportering 2019.
Helhetsbedömningar av säkerheten och strålskyddet är en rapportering som
SSM begär in för respektive kärnkraftsreaktor vart tionde år.

5

ÖVRIGT

5.1

Covid-19
Krisledningen (stabsläge) har upprätthållits under hela sommaren för att följa
sjukfrånvaron samt utvecklingen i närområdet och med det bedömningsnivån enligt Ringhals pandemiplan. Antal möten per vecka har minskats ner
till ett möten per vecka.
Sjukfrånvaron samt vård av sjukt barn följs noggrant, situationen är stabil
med låg frånvaro.
Årets revisioner har hittills inte påverkats nämnvärts ur ett COVID
perspektiv.

5.2

Resultat av sommarverksamheten
För att minska risken för spridning av Covid-19 valde Ringhals att i år inte
ha sommaröppet för allmänheten.
Istället publicerades kortfilmer med guidade visningar på anläggningen på
facebook med gott resultat.
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5.3

Utspel i media.
I media förekommer uppgifter om att fackligt aktiva och förtroendevalda
skyddsombud på Ringhals systematiskt motarbetas. Att risker och
synpunkter som lyfts kopplat till säkerhet och arbetsmiljö kan leda till
repressalier eller till och med omplacering.
Utspelet är kopplat till ett personalärende gällande en omplacering av en
person anställd av en underentreprenör och som inte längre arbetar på
Ringhals. Påståenden att detta skett på grund av fackligt engagemang saknar
grund. Ringhals värnar om ett gott samarbete med personalorganisationerna
och tillbakavisar anklagelserna.

5.4

Avtal med svenska kraftnät.
Svenska Kraftnät tecknade i juni avtal med Ringhals AB om stödtjänster och
tillgänglighet. Detta efter att Ringhals ägare under våren tog beslutet att ettan
inte skulle återstarta förrän efter sommaren på grund av marknadsläget.
Avtalet innebär att Ringhals bidrar till kraftsystemets driftsäkerhet, och
ersätts ekonomiskt för att ha Ringhals 1 inkopplad mot elnätet under
sommaren i ett stabiliserande syfte.
Avtalet gäller sommaren 2020 och påverkar inte beslutet om slutlig
avställning av Ringhals 1 som sker vid årsskiftet 2020-2021.
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OKG-aktuellt
OKG har under hösten beordrat omkring 300 medarbetare som inte är direkt knutna till den
pågående revisionsavställningen att arbeta på distans och på arbetsplatsen har de arbetande
styrkorna delats in i tiotalet olika tidsfönster för att i mesta möjliga mån möjliggöra en fysisk
separering av olika personalgrupper. Revisionsavställningen har också förlängts såtillvida att starten
skedde tre veckor tidigare än planerat för att göra det möjligt att planera in arbetena i sekvens och
därmed minimera antalet samtidigt verksamma i anläggningen. Syftet är att på bästa sätt skapa
förutsättningar för alla att hålla social distans och på så vis upprätthålla de smittskyddsbarriärer som
syftar till att undvika allmän smittspridning inom företaget och i synnerhet bland driftrelaterade
medarbetare. Sjukfrånvaron indikerar fortfarande inga orosmoln och av hundratalet sjukanmälda
som begärt provsvar från 1177.se har endast en varit positiv och i det fallet har smittspårningen
indikerat att insjuknandet skett i privatlivet och att ingen arbetskamrat smittats.

O1 har full sysselsättning med en systemdekontamination.
O2 river för närvarande turbinutrustningen.
O3 inledde årets omfattande revisionsavställning den 1 augusti med omkring 800 externt inhyrda
medarbetare. Vid vissa tillfällen under hösten är över 1 100 personer sysselsatta samtidigt med de
ordinarie revisionsarbetena samt installationen av ett oberoende härdkylsystem. Ambitionen är att
arbetena ska vara avslutade den 26 oktober.

