


Många har ställt frågor om det som inträffade i Barsebäcksverket den 28 juli 1992.
Vad hände' Varför.' Hur allvarligt var det.'
Hur fungerade säkerhetsrutinerna.' Brast det i informationen.'

Det är några av de många frågor som Du tår svar på i den här hroschyren som samman-
ställts om stoppet i Barsehäcksverket. Vi sänder den törst och främst till 22.000 hushåll
kring Barsehäcksverket. För att fånga upp andras intressen tör mer information, annon-
serar vi i dagspress om att vi har denna broschyr och ytterligare informationsmaterial.

Jag hoppas Du blir nöjd med informationen. Har Du fler frågor om kärnkraft eller andra
frågor är du välkommen att ta kontakt med oss. Du hittar adressen på sista sidan.

Med vänlig hälsning

Göran Ahlström
Koncernchef
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Vad hände den 28 juli 1992?
I snnims v;ir Barsehäcksverkets
reaktor 2 avstängd för hränslebyte
och underhåll. Den 28 juli starta-
des den igen tor att efter ett par
timmar snabbstoppas.

En säkerhetsventil öppnade
oavsiktligt (I) och ånga strömma-
de från reaktorn till reaktorinne-
slutningen. Ångstrålen slet med
sig isoleringsmaterial och automa-
tiskt började inneslutningen
sprinklas med vatten (2). Vattnet
till detta hämtas trån den stora
kondensarionsbassängen (3).
Sprinklingen för härden (4) var
också inkopplad en kort stund.
Hetta vatten kommer också från
kondensationsbassängen.

Etter ungefär en timme avbröts
sprinklingen av inneslutningen.
Samtidigt tick man indikationer på
att de silar (5) genom vilka vattnet
för sprinklingen kommer, var igen-
satta av isoleringsmaterial och att
pumparnas drift var störd. Silarna
backspolades (rengjordes) med
avsett resultat.

Att isoleringsmaterial skulle
kunna sätta igen silarna är välkänt
och uppmärksammades redan på
70-talet. Het som överraskade oss
var att igensättningen gick så förr,
strax över en timme mot beräknat
cirka tio timmar.

Alla säkerhetssystem fungerade
i övrigt som planerat och operatö-
rerna agerade förtroendefullt under
händelsen.

Befintlig kylning av reaktor
och reaktorinneslutning 28 juli 1992

(schematisk skiss)

1) Friblåsning
av ånga
28 juli 1992

Sydkrafts
säkerhetsmässiga hantering

Händelsen rapporterades samma dag till Statens
Kärnkraftsinspektion, SKl, som en " Rapporter-
värd omständighet". SKl beslöt samma dag att
skicka två inspektörer till Barsebäcksverket.

Den interna säkerhetsbehandlingen har utförts
i Barsebäcksverkets Lokala och ('entrain säker-
hetskommittéer.

Efter uppstädning, kontroll och en preliminär
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Ombyggnaden
av nödkylsystemet

Den ändring sum nu yörs jjår ut på
att i ett inledningsskede ^öra sijj
oberoende av att vatten i reaktor-
iimeslutnin^en förorenas med iso-
leritiKsmaterial och i stället försör-
ja nodkylsystemen med vatten
från en källa utanför reaktorinne-
slutnin^en. Därefter kan vatten
åter tas från kondensationshas-

(3 ) .

Föreslagen lösning
inlämnad till SKI

(schematisk skiss)

1) Ny ledning
för rent vatten
till härdstril

2) Ny ledning för backspolning
av silar till inneslutningsstril

analys av händelsen beslöt driftlednin^en den 31
juli att starta anlä^ninyen itfen. SKI godkände
Barsebäcksverkets åtgärder och reaktorn startades
enliyt fällande instruktioner.

Samtidigt påbörjades en mera detaljerad ana-
lys av händelsen såväl på Barsebäcksverket som
SKI. Het finns ett nära samarbete mellan de
svenska kärnkraftverken for art snabbt lära av
olika händelser och därigenom förbättra säkerhe-

ten. Eftersom reaktorerna Oskarshamn 1 och 2
och Ringhals 1 är av samma typ som i Barsebäck
började man även diir att analysera händelsen.

l\* ursprunjjliya bedömningarna av händelsen
den 28 juli har inte ändrats. Däremot har analy-
sen visat att vid ett stort brott på en rörledning
skulle silarna kunna sättas iyen tidigare än beräk-
nat. For närvarande yörs försök och utredningar
angående iyensärtninystider.
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Frågor och svar
1 Hade ni tur att inciden-

ten inte blev vänre?
Svar Incidenten kunde inte lett till

något allvarligt, men visade på
en brist i nödkylsystemet som i
en annan situation kunde gett
allvarligare konsekvenser. Där-
för bygger man nu om nödkyl-
systemet i fem svenska reakto-
rer.

2 Ni har tidigare räknat
med att igensättning
först skulk ske efter tio
timmar. Men nu talas
det om betydligt korta-
retid.
Hur förklarar ni detta?

Svar Just detta undersöks för närva-
rande. Försök och utredningar
angående igensättningstider
och igensättningsförlopp för
silarna pågår. Samtidigt har vi
gjort en ombyggnad som gör
att vi ytterligare säkrar vatten-
tillförseln till sprinklersystemen.

o Varför reagerade inte
kraftbolagen själva när
felen upptäcktes och
stoppade driften?

Svar Den 16 september stoppade
Sydkraft Barsebäcksverkets
reaktor 2. Dessförinnan stod de
övriga fyra reaktorerna stilla på
grund av årlig översyn. Dagen
efter, den 17 september, beslu-
tade SKI att de fem berörda

reaktorernas nödkylsystem
måste byggas om innan drifttill-
stånd ges. (se fråga 11)

A Har ni raderat ut infor-
mation i samband med
incidenten?

Svar Vi har inte medvetet raderat ut
information från processdatorn
för att dölja något. Däremot
kunde vi genom aktiva åtgärder
sparat mer information.
Vid incidenten den 28 juli fun-
gerade processdatorn på avsett
vis. Händelselista och kurvut-
skrifter sparades på papper i
den omfattning vi då bedömde
vara tillräcklig.
Då Barsebäck 2 återstartades,
efter knappt fem dagars stopp,
skrevs gammal information
över, helt i enlighet med startin-
struktionen, för att ge plats för
registrering vid nya störningar.
Efter återstarten kom det dock
upp frågeställningar, där det
varit nyttigt om vi aktivt sparat
mera information på papper.

c Har ni försenat den rap-
port som ABB Atom
utarbetade och som lig-
ger till grund för att
silarna kan sättas igen
tidigare än beräknat?

Svar: Under tiden från det rapporten
kom till Barsebäcksverket tills
den officiellt anlände hos SKI
förekom information och dis-

kussion om innehållet i rappor-
ten. Vi kommer -1 den utred-
ning som SKI initierat - att hjäl-
pa till att klarlägga dels hur
informationen om ABB-rappor-
ten hanterades, dels hur infor-
mationen i denna rapport han-
terades.

£ Är detta verkligen en
slutlig lösning?

Svar :Nej, den lösning som diskuteras
nu ska vara tillräckligt säker för
drift fram till sommaruppehållet
1993.

y Är den inte lite väl
enkel?

Svar Enkelheten är en fördel i sig.
Det viktigaste är att lösningen
blir säkerhetsmässigt godkänd
först av oss och därefter av SKI.

Q Är den tekniska lösning-
en tillförlitlig?

Svar Den 18 november påbörjades
prov i Västerås och på Oskars-
hamnsverket, Barsebäcksverket
och Karlshamnsverket.
Dessa ska utvärderas. Sedan
kan vi och därefter SKI bedöma
om den tekniska lösningen är
tillförlitlig.
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Vad kostar stoppet?
Fram till den 16 november hade stoppet kostat
oss 150 miljoner kronor i merkostnader KSr ersät-
tande kraft. Stoppet kostar därefter cirka

40 miljoner kronor i veckan beroende på hur
elförbrukning och temperatur ser ut.

Så här klarar
vi elförsörjningen

Bortfallet av Barsebäck 1 och 2 samt Oskarshamn
1 och 2 kompenseras med egen vattenkraft trån
kraftverk i södra och norra Sverige samt trån det
oljeeldade Karlshamnsverket och Öresundsverket
i Malmö. Dessutom köper vi kolkraft från Själ-
land, vattenkraft trån Norge och kraft från andra
kraftföretag i Sverige.
Situationen har hittills (mitten av november-92)

varit gynnsam genom lågkonjunktur (låg förbruk-
ning), god vattentillgång och milt väder.

Hur vi klarar elförsörjningen vid fortsatt reak-
torstopp beror i hög grad på temperaturen och
eventuella driftstörningar i andra kraftverk.
Vattenmagasinen har sjunkit från över normal
till under normal nivå.

1

Karlshamnsverket
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Utsläpp av radioaktivt vatten
Barsebäcksverket, liksom alla andra kärnkraftverk
i Sverige, tår släppa ut radioaktivitet i luft och
vatten- IVt görs regelbundet i>ch tillsynsmyndig-
het är SS1, Statens Strålskyddsinstitut. Barse-
bäcksverkets utsläpp redovisas varje ar i Sydkrafts
årsredovisning (se nedan).

1 Vt utsläpp av vatten som Barsebäcksverket
gjorde efter incidenten den 28 juli fördelades
över några dagar. Den totala radioaktiviteten i
utsläppet var två tusendelar av det årsvärde som
SS1 satt upp och en tiondel av det värde då man
är skyldig att rapportera.

Barsebäcksverket har satt upp ett eget värde
som ligger femton gånger under SSl.s. Värdet ska

betraktas som en praktisk regel tor att på ett
enkelt sätt administrera utsläpp. Kraftverkscheten
behöver inte kontaktas innan utsläpp på den här
nivån görs.

Kraftverkschefen fick på en presskonferens
kort efter händelsen frågan om det skett något
aktivitetsutsläpp. Han svarade att det inte skett
något utsläpp som en följd av själva incidenten.
Utsläppet med radioaktivt vatten gjordes alltså
under några dagar efter incidenten och det kände
inte krattverkschefen till när han fick frågan, helt
enkelt därför att utsläppet var så litet att det
enligt drittinstruktionerna hanterades på en lägre
nivå i organisationen.

******

:<&
< \ l *

1991
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Frågor och svar

t

g När far ni starttillstånd?
Svar SKI kan fatta beslut om åter-

start först när den fatt svar på
de frågor den ställt. Bl a ska
vissa prov (se fråga 8) genomfö-
ras. Något datum var ej klart vid
denna skrifts pressläggning.

7 0 Varför stoppade SKI
reaktorerna?

Svar SKI stoppade inte reaktorerna.
Reaktorerna var redan avställda
när SKI beslutade sig för att inte
ge fortsatt drifttillständ på
grund av de brister som upp-
täckts i nödkylsystemen.

7 7 Varför dröjde det så
länge innan de fem
reaktorerna stoppades?

Svar Den 31 juli beslöt man återstar-
ta Barsebäck 2. Beslutet kom
efter en preliminär analys och
efter tillstånd från SKI.
Samtidigt påbörjades en mera
detal|erad uppföljning och ana-
lys av det inträffade. Även
Oskarshamnsverket och Ring-
halsverket påbörjade dä egna
analyser.
Dessa analyser visade att silarna
till nödkylsystemet skulle kunna
sättas igen tidigare än beräk-
nat Efterhand som utrednings-
arbetet fortgick blev det klart
att det inte fanns tillräckliga
marginaler i den befintliga kon-
struktionen. Då beslöt man
stoppa reaktorerna.

12 Kommer ekonomin före
säkerheten?

Svar: Nej! Vi har sedan länge arbetat
med tre bedömningsgrunder:
Säkerhet, tillgänglighet och
effektivitet. I nästan alla situa-
tioner samverkar dessa tre fak-
torer. Särskilt klart blir detta om
man, som vi alltid strävar efter,

ser långsiktigt på problemen.
I vår säkerhetskultur är det en
självklarhet att säkerheten kom-
mer främst när prioritering
krävs.

•f 3 Vem betalar ombyggna-
den?

Svar Ägarna till de avställda reakto-
rerna, alltså kraftföretagen,
betalar ombyggnaden

7 4 Det är lågkonjunktur
och åtstramning. Drar
Sydkraft ned på inves-
teringarna i Barsebäck?
Hur påven\ar detta i så
fall säkerheten?

Svar Vi drar inte ned på säkerheten.
Däremot försöker vi alltid hitta
effektivare sätt att driva våra
verk. Skulle vi inte titta över
våra rutiner skulle detta vara
negativt för såväl säkerhet som
drifttillgänglighet. Eftersom en
hög säkerhet och en god till-
gänglighet oftast går hand i
hand är detta också bra för
ekonomin. Omfattande skador
och stillestånd i anläggningarna
skulle bli mycket dyra för oss.

Kommer kunderna att
få betala?

Svar Nej.

•f r Varför släppte ni ut
1 ° radioaktivt vatten?

Svar På grund av att kondensations-
bassängens vatten förorenats
med små mängder isolermateri-
al behövdes detta vatten bytas
mot nytt rent vatten. Under
tiden 28 juli-3 augusti byttes
vattnet ut under kontrollerade
former.

<f 7 Hur ofta släpper ni ut
1 ' radioaktivitet?
Svar Alla kärnkraftverk i Sverige får

lov att släppa ut radioaktivitet i
luft och vatten. Det går inte att
driva kärnkraftverken utan den
möjligheten. Utsläpp sker regel-
bundet i mycket små mängder.
I miljöbokslutet i Sydkrafts års-
redovisning redogörs för de årli-
ga utsläppen. 1991 var utsläp-
pen 8,5 promille av det tillåtna
värdet som sätts av Statens
Strålskyddsinstitut.

<* o Var ni i tidsnöd eftersom
1 ° ni måste släppa ut

radioaktivt vatten?
Svar Vi var tvungna att byta det med

isolermatenal nedsmutsade
vattnet mot rent vatten. När det
gjordes och under hur lång tid,
hänger samman med annat
arbete som utfördes i kraftver-
ket.
Utsläppet skedde under kon-
trollerade former mellan den 28
juli och 3 augusti.

7 Q Informerade ni SSI om
' * utsläppet?
Svar Trots att det enligt instruktio-

nen ej behövdes därför att
utsläppet låg långt under grän-
sen för det tillåtna, informerade
vår handläggare SSI-personal
på motsvarande nivå.
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Så här kontrolleras
kärnkraften

Ytterst är det riksdag och regering som kontrolle-
rar kärnkraften. De föreslår och stiftar lagar.
Kärntekniklagen är den lag som reglerar kärntek-
nisk verksamhet. Kontrollen handhas av olika

myndigheter. 1 övrigt finns det ett antal organisa-
tioner både nationellt och internationellt som
arbetar med kärnkraftfrågor, inte minst vad gäller
erfarenhetsutbyte.

Kärnkraftverk

Regeringen

Korttroll
Statens Kärnkraftsinspektion (SKI)
SKI är tillsynsmyndighet för kärnkraftsäkerheten. Den har
som uppgift att övervaka den säkerhetsnivå som rege-
ringen lagt fast i kärntekniklagen om att bygga och driva
kärnkraftreaktorer. SKI granskar hur kraftföretagen driver
kärnkraftverken och beslutar bland annat om de ska tas
ur drift alternativt få drifttillstånd.

Statens Strålskyddsinstitut (SSI)
SSI är tillsynsmyndighet när det gäller strålning och sätter
bland annat gränser för radioaktiva utsläpp.

International Atomic Energy
Agency (IAEA)
IAEA är FN:s atomenergiorgan som bl a övervakar kärn-
kraftens säkerhetsfrågor.
IAEA gör regelbundet så kallade OSART-studier av värl-
dens kärnkraftverk. Barsebäcksverket granskades i sep-
tember 1986 och rapporten visade att anläggningen låg
klart över genomsnittet internationellt sett.

Erfarenhetsutbyte
Kärnkraftsäkerhet och Utbildning
(KSU)
KSU ägs av de svenska kraftföretagen Forsmarks Kraft-
grupp, OKG, Sydkraft och Vattenfall. KSU utbildar och
tränar kraftverkens driftpersonal i fullskalesimulatorer.
Dessutom gör KSU utvärderingar av störningar såväl i
Sverige som internationellt och vidarebefordrar till kraft-
företagen.

Institute of Nuclear Power
Operations (INPO)
INPO ägs av de amerikanska kärnkraftföretagen. INPO:s
huvudverksamhet är information om och utvärdering av
händelser, kraftverksrevisioner samt utbildning. Till INPO
är samtliga kärnkraftländer i väst anslutna.

World Association of Nuclear
Operators (WANO)
WANO består av världens kärnkraftproducenter. Dess
uppgift är att förmedla erfarenheter från driften mellan
medlemmarna. WANO arbetar också med personalutby-
te, framför allt mellan öst och väst.

10



INFORMATION FRÄN SYDKRAFT \

Frågor och svar

20 Det talas om att kärn-
kraften inte är försäk-
rad fullt ut Är den inte
det?

Svar Enligt internationella konventio-
ner krävs att kraftföretagen
tecknar ansvarsförsäkring upp
till ett visst belopp, som ska
täcka kostnader för olyckans
verkningar i omgivningen. För
vår del är beloppet 1,2 miljarder
kronor. Skulle kostnaden bli
större, träder svenska staten
och övriga konventionsstater in
solidariskt.

2 7 Varför ska staten ta ett
ansvar for kärnkraftan-
läggningarna?

Svar Genom politiska beslut har
kärnkraften införts i Sverige och
i andra länder. Man har därför i
internationella överenskommel-
ser som ligger till grund för
nuvarande ansvarsfördelning
ansett det riktigt att staten tar
en del av försäkringsansvaret.

22 Behövs kärnkraften?
Svar Ja! Kärnkraften står för cirka 50

procent av Sveriges elkonsum-
tion. Kärnkraftproducerad el är
billig jämfört med allt utom el
från gamla vattenkraftverk.
Politiskt har man också konsta-
terat att den behövs - senast i
januari 1991 i samband med
den så kallade trepartiövfcns-
kommelsen.

22 G&r det inte att göra
kärnkraften ännu säk-
rare?

Svar: Vi arbetar ständigt med att
modernisera och förbättra våra
anläggningar och göra dem
successivt säkrare.
De svenska kärnkraftverken till-
hör världens säkraste. De sven-
ska reaktorerna har också speci-
ella filteranläggningar som

betyder ytterligare en säker-
hetsbarriär till omgivningen vid
eventuella stora haverier. Dessa
filteranläggningar innebär att
endast små mängder radioakti-
vitet kommer ut rven vid allvar-
liga härdskador

24 Vad kostar det att i för-
tid avveckla en reaktor?

Svar Det finns inga aktuella beräk-
ningar på detta eftersom kärn-
kraften inte ska vara avvecklad
förrän 201C

25 Arbetar ni inte alls med
att förbereda en
avveckling?

Svar Sydkrafts uppgift är att försörja
södra Sverige med energi. I den
partiöverenskommelse som
träffades mellan socialdemokra-
terna, centern och folkpartiet
1991 sägs att kärnkraften
ersätts när ersattningskraft
kommer fram som är ekono-
misk, miljövänlig och i en takt
som inte hotar välfärden. Syd-
kraft satsar cirka 200 miljoner
kronor årligen för att studera
och utveckla olika energiformer
som kan vara komplement till
det energisystem med vatten-
kraft och kärnkraft som finns i
dag.

26 Håller kärnkraftverken
på att åldras i förtid?

Svar Vår uppfattning är att de nu är
säkrare och bättre än för ett
tiotal år sedan. Reaktonnneslut-
ningarna har till exempel fått
ytterligare en barriär, FILTRA.
Varje år investerar vi cirka 60
miljoner kronor i Barsebäcksver-
ket. Merparten har använts för
kvalitets- och säkerhetshöjande
åtgärder.
Värdena i ett tioårsperspektiv
på tillgänglighet, antal snabb-
stopp och stråldos till persona-

len vid de svenska kärnkraftver-
ken visar hela tiden på förbätt-
ringar med stigande ålder. Det
går inte att spåra någon ten-
dens till åldrande i dessa avse-
enden.

2J Vad finns det för garan-
tier för att reaktorerna
inte har fler allvarliga
fel?

Svar Med den öppna attityd vi har
internt och i vår redovisning till
SKI när det gäller drift- och
säkerhetsfrågor, kommer alla
fel som vi vet till SKLs och till
allmänhetens kännedom. Men
varken vi eller SKI kan garantera
att det inte finns fler allvarliga
fel .
Kraftverken är dock konstruera-
de så att fel kan uppstå utan
allvarliga konsekvenser. Vi arbe-
tar dessutom offensivt med
säkerhetshöjande åtgärder, till
exempel kommer vi att syste-
matiskt gå igenom våra säker-
hetsanalyser igen. Ett annat skäl
är att det bland världens alla
kärnkraftföretag finns ett konti-
nuerligt samarbete vad gäller
rapportering och analys av
inträffade händelser av säker-
hetsnatur.
Det som inträffade i Barse-
bäcksverket har redan rappor-
terats av oss inom vårt globala
system.
Den här fortgående analysen
hos oss själva och utomlands är
en viktig del av underlaget för
vårt investeringsprogram för att
ständigt göra Barsebäcksverket
säkrare och bättre.

2 8 Va(i har ni lärt er av

incidenten den 28 juli ?
Svar: Vi måste bli ännu bättre på att

analysera och dra lärdom av
incidenter hos oss och andra,
hur små och obetydliga de än
kan verka vara
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Hur kan jag få ytterligare information om Barsebäcksverket?
Ring eller skriv till

Barsebäcksverket, Box 524, 240 21 Löddeköpinge, tfn 046-72 40 00 eller till
Informationsavdelningen, Sydkraft AB, 205 09 Malmö,

tfn 040-25 50 00,
så ger vi gärna mer information och svarar på ytterligare frågor.


