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SAMMANFATTNING

Ringhals 1 PSA (Vattenfall rapport PT-80/92, utgiva daterad 1992-05-25) bar granskats
av SKURA, SKI/RI, RELCON och RSA Technologies.

Syftet med granskningen har varit att klarställa studiens status med avseende på
spirbarhet, fullständighet och användbarhet hos Vattenfall och i SKI's kommande
säkerhetsarbete samt hur studiens innehåll och upplägg överensstämmer med uppställda
konventioner. De viktigaste kommentarerna till studien sammanfattas nedan:

1 Det kan konstateras att studiens målsättningar är uppfyllda, men PSA studien borde
presentera en helhetsbild (i ASAR-90 krävs att helhetsbild redovisas). En helhetsbild
(nivå 1 basstudie, data, rumshändelser, CCIer, yttre händelser, övriga effekttillstånd
mm) i kombination med en historisk uppföljning och utvärdering ger ökad
trovärdighet och underlättar framtida uppföljning och granskning.

2 Åtgärder för att verifiera funktionskraven vid olika inledande händelser bör ha
mycket hög prioritet.

3 Övertryckning och överfyllning antas ej ge HS. Fördjupad analys krävs för att
verifiera detta.

4 Analysen bör omfatta redovisning av dynamiska effekter vid LOCA.

5 Detaljnivån i modelleringen av funktionella beroenden bör öka. Detta kan ske
genom att modellera fler spänningsnivåer för olika aktiva komponenter och genom
att modellera signaler på komponentnivå. Det är viktigt med detaljerad modellering
av alla funktionella beroenden, framförallt vid användning av modelldatabasen för
analys av yttre händelser och rumshändelser, och vid CCI analyser.

6 Låga värden på operatörsfelsannolikheter bör motiveras och eventuella identifierade
brister i instruktioner mm bör dokumenteras.

7 Studien bör kompletteras med en mer inträngande resultatdiskussion med jämförelse
av resultatet med andra studier samt inverkan av olika antaganden på resultatet (t
ex övertryckning). Reella förslag till anläggningsförbättringar inklusive prioritering av
sådana saknas. Detta kan förklaras av att man kommer fram till att anläggningen är
jämnstark. I den mån som åtgärder kan identifieras, bör dessa prioriteras. Detta
gäller även de generella åtgärder som listas i studien.

8 Brister i dokumentationen försvårar spårbarhet och förståelse. Dokumentationen bör
därför förbättras med bl a bättre angivande av referenser och listor över tabeller och
figurer. Speciellt bör använda tillförlitlighetsdata motiveras och refereras. Vidare bör
dokumentationen kompletteras med en beskrivning av modelldatabasen och
beskrivningen av beräkningsmetodiken bör förtydligas.
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1 INLEDNING

1.1 BAKGRUND

Ringhals 1 PSA (Vattenfall rapport PT-80/92, utgiva daterad 1992-05-25 och Risk
Spectrum databas R1-A9205) granskas av SKURA, SKI/RI, RSA Technologies och
RELCON.

Granskningen ingår i SKIs utvärdering av de PSA studier som fortlöpande rapporteras
från kraftbolagen och följer ett upplägg som haller på att etableras under hittills
genomförda granskningar under 1993-1994 av 01 studien, R3/4 studien, Fl/2 studien
och aktuell granskning.

1.2 GRANSKNINGENS MÅLSÄTTNING

Målsättningen med föreliggande granskning är att:

1 Ge god kännedom om Ringhals 1 konstruktion och beteende vid
missöden.

2 Ge granskningsdeltagarna god inblick i Ringhals 1 PSA, upplägg,
innehåll och användbarhet.

3 Ge granskningsdeltagama ökade färdigheter i användningen av
mjukvaran Risk Spectrum.

4 Klarlägga Rl PSA status med avseende på spårbarhet,
fullständighet och användbarhet i SKI's kommande
säkerhetsarbete.

5 Stämma av studiens upplägg och innehåll mot uppställda
konventioner.

6 Identifiera brister och felaktigheter i studien som kan påverka
resultat och slutsatser (värdering av avgränsningar, antaganden,
förenklingar, systemkrav, konservatismer, resultat och slutsatser).

7 Ge Vattenfall erfarenhetsåterföring i form av förslag till
förbättringar och utökningar av studien.

8 Följa upp rekommendationer och slutsatser från tidigare
rapporterad studie och SKIs granskningskommentarer till denna,
SUPER-ASAR rekommendationer, samt de rekommendationer
som ges i den granskade studien.
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Bkba till SKTs undertag till knvfonnukring vad beträffar
upplägg, utformning och resuhatpreseutation i de PSA studier
som kraftbolagen rapporterar.

13 INNEHALL I DENNA RAPPORT

Denna rapport utgör rapportering av granskningen och dess resultat och
rekommendationer.

1 avsnitt 2 beskrivs granskningens upplägg och genomförande.

Avsnitt 3 sammanfattar granskningsresultatet och ger omdömen och rekommendationer
till olika delar av granskad studie.

Tre bilagor redovisas i en separat rapport (RELCON-15/94, SKI/RA-021/94).

Bilaga 1 innehåller innehållsförteckningen till Ringhals 1 PSA.

Bilaga 2 innehåller en sammanställning av detaljerade granskningskommentarer.

Bilaga 3 redovisar de blanketter som använts för att strukturera
granskningsrapporteringen. Granskningsblanketterna har dokumenterats i en ACCESS
databas och en utskrift från denna databas återfinns i bilagan.

2 GRANSKNINGENS UPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE

SKI har genomfört en oberoende granskning av Ringhals 1 PSA (Revision 1,1992-05-
25). Den interna och externa granskningen av PSA studier utgör alltid en viktig del av
verksamheten och är en nödvändighet med tanke på försäkran om hög kvalitet och
praktisk användbarhet.

Gängse granskningspraxis har utnyttjats och omfånget har varit på bredden såväl som
på djupet. På bredden innebär detta att hela omfattningen av PSA studien har beaktats,
och på djupet att en fördjupad granskning gjorts av hur enskilda olyckssekvenser
analyserats via händelseträd, felträd, komponentfeldata och information om
operatörsingrepp.

I Sverige finns i ASAR-90 krav på rapportering av analyser med viss omfattning vad
gäller analys av olika inledande händelser. Dock finns inga formella krav på metodik
och omfattning av analyser och dokumentation. Därför finns ingen mall eller något "rätt
svar" på en rapportering av denna omfattning. Internationellt finns olika guider för
såväl PSA utförande som granskning. Till de senare hör NRCs PRA Review Manual
och IAEA's "Guidelines for International Peer Review Service" (IPERS), vilka delvis
utnyttjats i denna granskning.
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Inför fortsatta granskningar är det viktigt att ta fram en mall for granskningsarbetet, s i
att olika studier fir en likvärdig hantering och bedömning bos SKI.

2.1 PRAKTISKT GENOMFÖRANDE

Granskningen följer ett upplägg som använts vid tidigare genomförda granskningar av
Ol PSA och R3/4 PSA. Detta upplägg bestar av följande moment:

1 Preliminär genomgång av studien för att identifiera och
dokumentera brister, konservativa antaganden, felaktigbeter mm.
Parallellt tas ett ptesentatioiwnuierial fram till en
granskningsvecka.

2 Under en vecka sker en intensiv genomgäng och granskning av
studien. Detaljerna för denna granskningsvecka ges i referens 1.
Under veckan dokumenteras olika kommentarer och synpunkter
och ett utkast till granskningsrapport tas fram.

3 Framtagen preliminär dokumentation bearbetas till en
slutrapport.

Granskningsveckan inleddes med presentation av Ringhals 1 PSA och preliminära
granskningsresultat. Efter detta följde grupparbete. Varje dag avslutades med
sammanfattande presentationer och diskussioner. Granskningsresultat i form av
synpunkter, frågor och anmärkningar dokumenterades på blanketter och som
sammanfattande anteckningar.

Blanketterna har renskrivits (redovisas i separat rapport RELCON-15/94, SKI/RA-
021/94) och har tillsammans med anteckningar producerade av de olika grupperna
utnyttjats till att beskriva studien med invävda kommentarer (se bilaga 2).
Sammanfattande kommentarer och rekommendationer presenteras i kapitel 3.
Observera att blanketterna och kommentarerna ej fullständigt överlappar varandra. I
vissa fall återfinns kommentarer enbart i bilaga 3 och i vissa fall enbart i bilaga 2.
Dessutom innehåller granskningsdatabasen i en del f?'l dubbletter.

Granskningen och kommentarer till studien delas in i en antal huvudområden som i
stort följer en PSA studies upplägg och metodik, se tabell 1 på nästa sida.
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Tabell 1: Att beakta vid granskning och utvärdering av säkerhetshöjande åtgärder

Område

Mil och uppföljning av
rrkotiMTynditfwHKT

nnlnmiMitarMMi nrh mfern
gramlrnmg (omfattar såväl text
som databas)

Inledande händelser

Händelseträd

Systemanalys

Data

Att beakta

Uppnås uppsatta mål?
Beaktas kommentarer s**n fif*? i grandin tingen
av föregående utgåva av studien i ASAR-86?
Beaktas föregående utgåvas rekommendationer
om fortsatt arbete
Beaktas Siiprr-ASAR rekommendationerna

Dokumentationens utformning, målgrupp,
förståelse.
Spårbarhet i studie och databas
Felaktigheter och misstag

Gruppering, fullständighef (CCIcr)
Jämförelse EPRI lista
Funktionskrav

Sluttillstånd
Modellupplägg
Hantrring v < îial? hämM^r
Recovery
Manuella ingrepp
Hantering av händelser som varierar från
händelseträd till händelseträd, ev från sekvens till
sekvens

Modellupplägg
Beaktade felmoder
Ej beaktade felmoder
Hantering av beroenden
Manuella ingrepp
Otillgänglighet pga test och underhåll
Recovery

Referenser
Anläggningsspecifika data
Databehandling
Typer av data
Komponentfeldata
Otillgänglighet pga test och UH
Metod för beräkning av bashändelsers
sannolikheter
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Tabell 1: Att beakta vid granskning och utvärdering av säkerhetsböjande åtgärder

Område

Beroenden

Operatörsingrepp

Kvantifiering

Resultat och slutsatser

Att beakta

Detaljnivå
5\nänninfran9tTiingar

Signaler
Tryckluftsystem
Andra hjäjpsystem
Dynamiska effekter

Ideoäfienng
Beaktade feltyper
Kvalitativ analys
FcissnnoltlctKtcr

Vilka beräkningar redovisas 1
Omfattning av beräkningar
Antal cut sets
Cutoff
Beräkningspåverkan från hjälphändelser vid
kvantifiering (val av approximationsordning)
Hur identifieras dominerande bidrag

Helhetsbild
Skillnader gentemot tidigare utgåva
Riskprofil
Föreslagna ändringar , utökningar i modell
Föreslagna anläggningsändringar som ger ökad
säkerhet

Några av de fr? gor av mer allmän natur som legat till grund för granskningen har
hämtats från PRA Review Manual. Denna granskningsmanual delar in ett
granskningsförfarande i tre faser:

FAS 1:

Vad påstås studien presentera?
Är studien komplett, dvs, finns allt som man kan förvänta sig
med i studien?
Kan resultaten i studien återskapas med hjälp av den
metodbeskrivning och information som finns i studien?
Finns det uppenbara fel eller saker som man glömt bort?
Finns det stora avvikelser med extemt validerade resultat?
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FAS 2:

Är studien korrekt utförd, dvs i överensstämmelse med formella
och informella krav?
Stödjer den valda metodiken formellt de resultat och slutsatser
som ges i studien?

FAS 3:

Har man gjort det man påstår att man gjort?
Vilken effekt på resultat och slutsatser fir man då man rättar till
upptäckta fel och tar hänsyn till sådant som man glömt bort?

Vår granskning har haft sin tyngdpunkt i fas 1, men även berört fas 2 och 3.

2.2 DELTAGARE

Totalt deltog 11 personer från SKI, RELCON och RSA Technologies i granskningen.
En komplett deltagarlista återfinns i tabell 2.

Tabell 2: Deltagarlista granskning Rl PSA

Namn

Lars Berglund

Lennart Carlsson

Stig Erixon

Christer Karlsson

Bo Liwång

Ralph Nyman

Mats Sjöberg

Bengt Lydell

Anders Enerholm

Per Hellström

Per Holmgren

Organisation

SKI-RA

SKIRA

SKI-RA

SKI-RA

SKIRA

SKIRA

SKI-RI

RSA Technologies

RELCON

RELCON

RELCON (deltog ej i
granskningsveckan)
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23 GRANSKNINGSUNDERLAG OCH REFERENSER

Under granskningsarbeuä användes det material som listas i tabell 3.

Tabell 3: Granskningsunderlag och referenser för granskningsarbetet

Rl PSA studie (PT-80/92)

Rl PSA: Risk Spectrum databas (R1-A920S)

Rl FSAR

Rl STF

T-boken version 2

T-boken version 3

Super-ASAR slutrapport

I-boken

Rl systemscheman

STAGBAS incidentkatalog for Rl

Rl PSA, foregående utgåva (KS-72/84)

Rapport om diesel-CCF (1991/92)

Rapport om CCF i högredundanta system (avställning och 314 ventiler) (1991/92)

SKI-ASAR-Rl. Återkommande säkerhetsgranskning Ringhals 1 1986, Augusti 1986

ÖSI

PRA Review Manual, NUREG/CR-3485

Procedures for Conducting Independent Peer Reviews of Probabilistic Safer)
Assessment, Guidelines for the International Peer Review Service (IPERS)
Programme, Second Version, IAEA 1990.

international Peer Review of the Probabilistic Safety Assessment of Forsmark Units
1 and 2,5-23 mars 1990

Ringhals 1 PSA: Planering av granskning, RELCON-11/94
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3 SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER OCH
REKOMMENDATIONER

I det följande ges sammanfattande synpunkter och rekommendationer pä Ringhals I
PSA. Texten i detta avsnitt baseras pä den beskrivning av studien med tillhörande
kommentarer som fina» sammanställd i bilagorna 2 och 3 (se separat bilagerapport
RELCON-15/9*, SKL/RA-021/94).

MM och uppföljning ar tidigare utfästelser och krav

Det kan konstateras att studiens målsättning är uppfylld, men PSA studien borde
presentera en helhetsbild (i ASAR-90 krävs att helhetsbild redovisas). Det är viktigt att
det klart framgår i studiens resultat, de avgränsningar och antaganden, t ex vad gäller
fullständigbet och modellosäkerhet, som kan påverka resultaten. Inte minst med tanke
pä eventuell tillämpning av modell och studie i olika beslutssituationer.

En helhetsbild av analysläget med en historisk uppföljning och utvärdering ger en ökad
trovärdighet och underlättar framtida uppföljning och granskning.

SKI efterfrågar därför en presentation av det aktuella analysläget (nivå 1 basstudie,
data, rumshändelser, CCler. yttre händelser, övriga effekttillstånd mm).

Dokumentation och iuuau granskning

Brister i dokumentationen har identifierats. Bland annat saknas i stor utsträckning
referenser, resultat som ges ett värde i en del av studien har ett annat värde i ett annat
avsnitt, och metodbeskrivningen är ej tillräckligt uttömmande för att förklara
tillvägagångssättet. Dessa brister innebär att spårbarhet och förståelse av
dokumentationen försvåras.

För att förbättra situationen ges följande rekommendationer:

Inför en inledning som beskriver bakgrund, analysläge och mål.
och som även utgör en läsguide. T ex finns dl plats för att
redovisa det aktuella analysläget enligt ovan. Det kapitel 1 som
finns idag kan då bli enbart en sammanfattning.

Komplettera redovisningen av studiens innehåll med listor över
tabeller och figurer och använda beteckningar och förkortningar.

Förbättra intemgranskningen.

Förbättra referensangivningen. speciellt vad gäller använda
feldata.
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Metodbeskrivningen bör förbättras avseende den använda
kvantifieringsmetodiken. Detta innebär bla a en komplettering
med beskrivning av hanteringen av duala händelser och
hjälphändelser och hur sannolikheter beräknas frän
felintensiteter, reparationstider och drifttider mm, och hur
otillgänglighet pga test och underhåll beräknas.

Inför en beskrivning av själva modelldatabasen och hur denna
invänds. Avvikelser i modell jämfört med rapport bör förklaras.
Den aktuella modelldatabasen innehåller avsnitt som ej ingår i
rapporten i övrigt.

Inledande händelser

Inom detta område bör komplettering ske med rapportering av CCIer.

Yttre händelser, rumshändelser och övriga effekttillstånd ingår inte i aktuell utgåva,
vilket kommenterats ovan.

På transientsidan bör komplettering ske med avstämning av EPRI listan mot de i
studien använda transientgrupperingarna.

Funktionskrav vid olika inledande händelser är ej fullständigt verifierade i aktuell
studie. Eftersom detta kan ha en mycket stor resultatpåverkan har åtgärder för att
verifiera funktionskraven mycket hög prioritet.

Händelseträdsanalys

Övertryckning och överfyllning redovisas som sluttillstånd som ej ger härdskada (HS).
Fördjupad analys krävs för att verifiera detta.

Identifierade felaktigheter i modellen, t ex vad gäller backspolningsmodelleringen, bör
besvaras och rättas upp. I en del fall behövs motivation, alternativt ändrad modellering,
t ex varför backspolning inte krävs i vissa situationer. Se vidare text i bilaga 2 och
blanketter i bilaga 3 (redovisas i separat rapport RELCON-15/94, SKI/RA-021/94).

Redovisning av funktionsblockdiagram, som ett komplement till hisscheman och
händelseträd, kan underlätta modellförståelsen. I händelseträden bör operatörsingrepp
lyftas fram och separeras från systemfunktionerna. Separat behandling av
operatörsingrepp förtydligar eventuella beroenden mellan olika operatörsingrepp.

RELCON U/94 - SKI/RA-020/94 - SKI-4116 - 199S-09-06 - PH/AE/POH/EA
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Systemanalyser

Systemanalyserna bör kompletteras med tabeller med baslägesinformation och
aktiveringssignaler (idag finns aktiveringssignaler) samt eventuellt förenklade
flödesscheman med endast de komponenter som finns i modellen.

Grundförutsättningarna for systemanalyserna bör beskrivas bättre, med t ex information
om vilka felmoder som generellt anses ge försumbart bidrag och därför inte finns
modellerade (exempel är rörbrott efter den inledande händelsen och avledning av
vatten via ledningar med liten area).

Det har noterats att backflöde ej modelleras. Ett exempel på en backflödessituation är
en backventil i ett redundant pumpstråk, som felar öppen samtidigt som motsvarande
pump felar. Detta kan ge avledning av vatten - ninipumpning - som medför att
funktionskrav på flödeskapacitet ej blir uppfyllda. Utebliven hänsyn till denna felmod
kan i vissa fall, t ex för saltvattensystemet 715, påverka resultatet. Denna felmod bör
inforas i modellen, alternativt en motivation ges till att den inte anses ge något
väsentligt bidrag.

Svar på de systemvisa kommentarer som finns i bilaga 2 efterfrågas.

Data

Nästan alla tillförlitlighetsdata saknar referens. Detta är ej acceptabelt. Samtliga data
måste ha referens och dokumentation av motiv till använt värde. Införandet av nya
feldata från T-boken version 3 i juni 1994 avhjälper delvis i detta avseende. Dock
återstår även efter detta många data utan referens.

Studien rekommenderar att man ska studera testeffektivitetens inverkan på data. Hur
följs detta upp?

Specifika frågeställningar i bilaga 2 och i granskningsdatabas (separat rapport
RELCON-15/94, SKI/RA-021/94) besvaras.

Beroenden

Studien bör kompletteras med analys av dynamisk påverkan efter rörbrott.

Modellering av funktionella beroenden breddas genom att modellera fler
spänningsnivåer för olika aktiva komponenter, samt ges ökad detaljnivå genom att
modellera signaler på komponentnivå. En sådan ökid detaljeringsgrad har framförallt
betydelse för analyser av yttre händelser och rumshändelser.

I felträden finns vissa funktionella beroenden ej modellerade i komponentfelträd. Detta
bör ändras så att grinden "Utebliven öppning av ventil " refererar till alla orsaker,

RELCON OI94 - SKI/RA-O20/94 - SK1-4116 - 1995-09-06 - PH/AE/POH/EA
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inklusive t ex bortfall av elskenor, dvs att dessa beroenden modelleras under
komponentfelträdet.

Den analys och kartläggning av funktionella beroenden scai presenteras i kapitel 7 är
bra. Beroendematriserna kan utvecklas till en CCI analys (se ovan om inledande
händelser).

Upprättning av identifierade småfel enligt kommentarer i bilaga 2 och 3 (separat
bilagerapport RELCON-15/94, SKI/RA-021/94).

Använt värde på CCF i 354 (referens F3) bör kommenteras. F3 värde baseras på
förebyggande underhåll (FU) som dock inte är tillåtet på Rl.

Operatörsingrepp

Låga värden bör motiveras.

Eventuella identifierade brister i instruktioner mm bör dokumenteras. Nu finns inget
om detta i analysen.

Operatörsingrepp bör beskrivas tydligare i de olika sekvenser de kommer in. Se även
kommentar gällande händelseträdens utformning.

Kvantifiering

Beräkningar bör genomföras på system, funktions-, sekvens och konsekvensnivå med
cutset analys och topphändelseberäkning. I aktuell studie finns endast
systemberäkningar och konsekvensberäkningar redovisade.

I framtida uppdateringar är gruppimportance av intresse, t ex alla pumpar, enskilda
system, CCF, och operatörsingrepp.

Resultat, tolkning och slutsatser

Studien bör kompletteras med en mer inträngande resultatdiskussion med jämförelse av
resultatet med andra studier (tabeller) samt inverkan av olika antaganden på resultatet
(t ex övertryckning). Ändring på ett sådant antagande kan kullkasta resultatet helt. Vid
resultatjämförelse ska beaktas eventuella skillnader i omfattning vad gäller t ex
inledande händelser.

Reella förslag till anläggningsförbättringar inklusive prioritering av sådana saknas.
Detta kan förklaras av att man kommer fram till att anläggningen är jämnstark. I den
mån som åtgärder kan identifieras, bör dessa prioriteras. Detta gäller även de generella
åtgärder som listas i studien.

RELCON l3/9< - SKI/RA-020/94 - SK.M116 - 199S-O9-O6 - PHMEVPOH/EA



12

Övrigt

Studien utgör rapportering av en analys med hög ambitionsnivå. Brister i
dokumentationen och den interna kontrollen medför att denna bild naggas i kanten.

Med tanke på konsistent arbete med fortsatta revisioner, och att underlätta arbetet
rekommenderas Vattenfall att utveckla en "Metodinstruktion" med checklistor som
garanterar att minimikrav beträffande kvalitet alltid uppfylls vare sig arbetet utförs
internt eller av konsulter.
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