
 

 

Information till allmänheten gällande risk för storskalig 

kemikalieolycka vid Ringhals Kärnkraftverk 

Ringhals Kärnkraftverk omfattas av lag 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Enligt denna lag är Ringhals skyldig att tillsammans med 

kommunen utforma information till allmänheten om risker för omgivningen vid hantering av 

kemikalier.  

Verksamheten omfattas av den högre kravnivån och har därför skyldighet att: 

- Vidta lämpliga åtgärder inom Ringhals område. 

- Kontakta räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarlig kemikalieolycka och i så hög 

grad som möjligt begränsa följderna av dem. 

- Lämna en säkerhetsrapport som mer detaljerat beskriver risker och säkerhetsarbetet till 

Länsstyrelsen. 

Var ligger Ringhals? 

Ringhals kärnkraftverk är ett av nordens största kraftverk, beläget på Väröhalvön inom Varbergs 

kommun i Hallands län. Avståndet till Varbergs centrala delar är cirka 20 km och avståndet till 

Göteborg är cirka 60 km. Sydväst om verket finns en naturlig höjdrygg som avskärmar mot närmaste 

bebyggelse som ligger på cirka 200 meters avstånd från anläggningen. Närmaste bebyggelse nordost 

till sydost om verket utgörs av enstaka bostäder och några fritidsområden, som ligger inom en radie 

av cirka 500-1 500 meter. 

Kort beskrivning av verksamheten 

I ett kärnkraftverk skapas värme genom att uranatomer klyvs. Klyvningen kallas fission. Genom att 

skicka en neutron mot en uranatom, klyvs atomkärnan och nya neutroner frigörs. Dessa kan i sin tur 

klyva fler atomer och en kedjereaktion uppstår. Vid kärnklyvningarna frigörs värme som används för 

att tillverka el i ett kärnkraftverk. 

Ett starkt säkerhetsmedvetande är grunden för allt arbete på Ringhals. Det ställs höga krav på 

verksamheten från tillsynsmyndigheter, ägare, medarbetare och omvärlden i stort.  

 Kemikalier som används och risker förenade med dem 

 
Ämne 

 

 
Användning 

 
Risk 

Diesel Bränsle till dieselgeneratorer som säkrar 
blockens elmatning vid elavbrott på ordinarie 
yttre nät. 

Brandfarligt, giftigt, miljöfarligt. 

Hydrazin Korrosionsskydd i processen. Frätande, giftigt, cancerogent, 
miljöfarligt. 
 

Natriumhypoklorit Används för att bekämpa påväxt av framförallt 
musslor i kylvattenvägarna för att tillse 
kontinuerlig och fullgod tillgång på kylvatten. 

Frätande, miljöfarligt. 

Saltsyra Används för att bekämpa påväxt av framförallt 
musslor i kylvattenvägarna för att tillse 
kontinuerlig och fullgod tillgång på kylvatten. 

Frätande, miljöfarligt. 
 

Vätgas Doseras i processvattnet för att minimera risken 
för korrosion i primärkretsen. Används även som 
kylmedium i generatorer. 

Brandfarligt. 



 

 

 

Vad kan hända? 

Ringhals arbetar kontinuerligt med att minska sannolikhet och konsekvens för allvarliga olyckor. 

Ringhals interna räddningsstyrka samövar regelbundet med den kommunala räddningstjänsten. 

 

Utifrån Ringhals säkerhetsrapport har nedan kemikalieolyckor som allvarligt kan påverka människa 

eller miljö identifierats: 

• Vid läckage kommer hydrazin uppsamlas i invallning och kommer beroende på rådande 

temperatur och väderförhållanden att bilda ångor som kan nå utanför Ringhals 

industriområde men som inte kommer påverka omgivande bebyggelse. Symtom är hosta och 

irritation i näsa och luftrör. 

• Sammanblandning av Natriumhypoklorit och saltsyra leder till att klorgas bildas som 

kommer färdas i vindriktningen. Invallning samt välfungerande larmrutiner är exempel på 

förbyggande åtgärder. Klorgas har en karaktäristisk stickande doft som kan luktas långt innan 

skadliga koncentrationer uppnås. Ett utsläpp kan i värsta fall nå omgivande bebyggelse och 

förväntas då kunna orsaka kraftigt obehag hos drabbade genom sveda, irritation och 

andningssvårigheter. 

• Stort Dieselläckage från förrådsoljetank som hamnar utanför invallning eller att lastbil med 

diesellast välter kan medföra att diesel kontaminerar mark och vatten i anslutning till 

Ringhals med skada på miljö och djurliv som följd. Händelser med diesel bedöms inte påverka 

människa eller miljö utanför Ringhals industriområde. 

• De största konsekvenserna med vätgas är att en explosion uppstår eller att människor 

påverkas av en jetflamma från en antänd gasflaska. Förebyggande åtgärder innefattar bla. 

rutiner och utbildning men även tekniska åtgärder som brandteknisk avskiljning, åskledare 

mm. Händelser med vätgas bedöms inte påverka människa eller miljö utanför Ringhals 

industriområde. 

Verksamhetsutövarens namn och kontaktpersoner 

Verksamhetsutövare: Ringhals AB 

Adress : 432 85 Väröbacka 

Telefon Växel 0340-667000 

Mailadress: ringhals@vattenfall.com 

Huvudansvarig för verksamheten: Björn Linde (VD) 

För ytterligare information kontakta 

Heléne Holgersson 

Enhetschef Miljö 

Mailadress: Helen.Holgersson@vattenfall.com 

Vad händer om allmänheten behöver få information om en händelse? 

Räddningstjänsten Väst ansvarar för att varna allmänheten vid brand eller utsläpp som kan påverka 

allmänheten. VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid 

större olyckor. När signalen hörs, gå inomhus och stäng dörrar, fönster och ventilation och sätt på 

radio eller TV och invänta information om vad som har hänt och vad du ska göra för att skydda dig.  

Alla uppmaningar och instruktioner från räddningstjänsten ska följas vid en eventuell olycka. 


