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1. Inledning
Denna plan utgör Länsstyrelsen i Hallands läns Program för räddningstjänst som ska
upprättas enligt Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO), 4 kap, 21 §. Program
för räddningstjänst upprättas i enlighet med länsstyrelsens ansvar för räddningstjänst vid
utsläpp av radioaktiva ämnen Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 4 kap 6§.
Programmet utgör Länsstyrelsen i Hallands huvudplan för hantering av utsläpp av
radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. Programmet har ett genomgåengde
fokus på hantering vid ett utsläpp av radioaktiva ämnen vid en kärnkraftsolycka med
anledning av att Ringhals kärnkraftverk är lokaliserad i länet. Programmet ska även kunna
användas vid annan olycka vid kärnteknisk anläggning i länet, andra delar av Sverige eller
utomlands.
Länsstyrelsen har i uppgift att vidta de åtgärder som krävs för att skydda människor i det
egna länet från skadlig inverkan av joniserande strålning vid en kärnteknisk olycka, eller
vid en överhängande risk för ett utsläpp på en kärnteknisk anläggning. Detta oberoende om
olyckan skett i länet, på annan plats i Sverige eller utomlands. Länsstyrelsen i Hallands län
ansvarar därför för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen och för sanering efter
sådana utsläpp enligt 4 kap 15§, FSO.
Statlig räddningstjänst råder om det är motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt
ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i
övrigt, Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 1 kap 2§. Länsstyrelsen är vidare
ansvarig för saneringen i den utsträckning detta är motiverat med hänsyn till följderna av
utsläppet, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i
övrigt, LSO 4 kap 8§.
Inom området vid den kärntekniska anläggningen är det innehavarens skyldighet att ha en
beredskapsplanering och vidta åtgärder, Länsstyrelsens ansvar börjar först utanför
verksamheten. Inom området vid den kärntekniska anläggningen är det innehavarens
skyldighet att vidta åtgärder.1
Program för räddningstjänst utgör en regional plan. På nationell nivå finns en Nationell
beredskapsplan för hantering av en kärnteknisk olycka2 som Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för.

Miljö- och energidepartementet. SFS 1984:3. Lag om kärnteknisk verksamhet. Stockholm. 10§
Länsstyrelsen ser behov av att den nationella beredskapsplanen för hantering av en kärnteknisk
olycka är uppdaterad i samband med att förändrade beredskapszoner börjar gälla den 1 juli 2022.
1
2
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1.1

Planens struktur

Planens struktur utgår i stora drag från den lista på innehåll som redovisas i FSO 21§;
1. organisation och ledning,
2. samband,
3. strålningsmätning,
4. information och varning till allmänheten,
5. personella och materiella resurser i länet,
6. skyddsåtgärder,
7. saneringsmetoder, och
8. andra frågor av betydelse för beredskapen.
Denna plan ska utgå från en analys av riskerna vid en olyckshändelse med hänsyn till de
lokala förutsättningarna, enligt FSO 21§. Länsstyrelsen i Halland omhändertar denna
skrivelse genom att ta hänsyn till den kunskap som finns inom området, exempelvis genom
framtagna rapporter och i dialog med andra myndigheter.

1.2

Syfte, målgrupp och användningsområde

Syfte
Syftet med Program för räddningstjänst och tillhörande delplaner (se dokumentstruktur i
avsnitt 1.4) är att beskriva den beredskapsplanering som finns för en eventuell kärnteknisk
olycka och utsläpp av radioaktiva ämnen från Ringhals kärnkraftverk, men också vid annan
kärnteknisk anläggning i Sverige eller utomlands.
Syftet är vidare att programmet ska ligga till grund för att länsstyrelsen ska kunna leda och
hantera en eventuell kärnteknisk olycka med efterföljande utsläpp av radioaktiva ämnen
utifrån rådande förutsättningar i länet. Det innebär bland annat att länsstyrelsen ska vidta
skyddsåtgärder för att undvika deterministiska effekter och minska sannolikheten för
stokastiska effekter3 så långt det möjligt och rimligt.
Målgrupp
Programmet riktar sig till Länsstyrelsen och berörda aktörer som berörs av
kärnenergiberedskapen i Hallands län. Det kan exempelvis vara angränsande länsstyrelser,

Se beskrivning av begreppen deterministiska effekter samt stokastiska effekter i kapitlet
Begreppslista.
3
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kommuner och centrala myndigheter.
Berörda organisationer uppmanas att ha planen tillgänglig på krisledningsplatser och
motsvarande. Dokumentet är även utformat för att kunna användas som en
informationskälla och på ett enklare sätt förstå den övergripande strukturen för att kunna
bedriva utbildning och övning i egen berörd organisation.
Länsstyrelsen informerar allmänheten som bor inom en beredskapszon om beredskapen,
enligt Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 4 kap 21 d§.
Användningsområde
Programmet är utformad för att kunna användas vid olika tillfällen. Både vid ett
planeringsskede (utbildning och övning) men även vid utsläpp av radioaktiva ämnen från
en kärnteknisk anläggning. Planen omfattas därför båda av beskrivningar av
beredskapsplaneringen men det finns också avsnitt som är av mer operativ karaktär. För att
planen ska bli mer användbar vid en eventuell olycka finns hänvisningar till olika delplaner
som finns framtagna för hanteringen av en olycka.

1.3

Revidering av plan

Vartannat år sker en översyn av Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner.
Däremellan revideras planen löpande, särskilt då Länsstyrelsen i Hallands län
uppmärksammar eller blir uppmärksammade på att något behöver förändras. I samband
med revidering av planen, genomförs även en granskning av tillhörande delplaner. Se vilka
andra planer som finns i dokumentstrukturen i avsnitt 1.4.

1.4

Dokumentstruktur för planer rörande kärnteknisk olycka

Länsstyrelsen i Halland har ett flertal olika planer som rör hantering av en kärnteknisk
olycka. I Tabell 1 nedan visas en övergripande bild av vilka beredskapsplaner som finns
framtagna. Error! Reference source not found.
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Tabell 1 Dokumentstruktur – beredskapsplaner vid utsläpp av radioaktiva ämnen

Beredskapsplan

Beskrivning

Program för
räddningstjänst

Huvudplan för kärnteknisk olycka

Utrymning

Delplan

Beskriver övergripande den planering som finns
för hantering av en kärnteknisk olycka.

Beskriver vilken planering som finns för
skyddsåtgärden utrymning.
Strålningsmätning

Delplan
Beskriver den planering som finns rörande
strålningsmätningar.

Inomhusvistelse och
jodtabletter

Delplan

Larm

Delplan

I delplanen beskrivs skyddsåtgärderna
inomhusvistelse och jodtabletter samt innehåller
åtgärder för berörda aktörer som ska vidtas vid ett
utsläpp av radioaktiva ämnen från en
kärnkraftsolycka.

Beskriver larmrutiner på länsstyrelsen.
Länsstyrelsens fältplats

Delplan
Beskriver vilken planering som finns på
länsstyrelsens fältplats (tidigare kallat främre
ledning)

Kommunikation

Delplan
Beskriver vilken planering som finns för
information och kommunikation med allmänheten
samt hur allmänheten varnas vid en eventuell
olycka.

Sanering

Delplan
Beskriver vilken planering som finns för arbetet
med sanering efter ett nedfall av radioaktiva
ämnen.
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2. Grundläggande förhållanden
2.1

Legala förutsättningar

I detta avsnitt uppmärksammas relevanta bestämmelser i Lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO) och Förordning (2003:779) om skydd mot olyckor (FSO). Annan relevant
lagstiftning återfinns i löpande i dokumentet och i tillhörande delplaner till detta program.
Länsstyrelsen ansvarar enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 4 kap 6§ och
vidare 4 kap 15 § i Förordning (2003:779) om skydd mot olyckor (FSO), för
räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning som sker
i sådan omfattning att särskilda åtgärder krävs för att skydda allmänheten, eller då
överhängande fara för sådant utsläpp föreligger. Länsstyrelsen har utpekade presumtiva
räddningsledare, som ska kunna verka som räddningsledare med det operativa ansvaret vid
utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning inom länsstyrelsens
geografiska område. Räddningsledaren fattar beslut om skyddsåtgärder, se kapitel 0.
Länsstyrelsen är enligt LSO 4 kap 8§ och vidare 4 kap 15§ FSO också ansvarig för
sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. Att sanera
efter nedfall av radioaktiva ämnen innebär åtgärder för att möjliggöra att man åter kan
använda mark, vatten, anläggningar och annan egendom som förorenats. Vid sanering kan
regeringen föreskriva eller i vissa fall besluta om att en länsstyrelse ska ta över ansvaret
inom ett eller flera län, enligt LSO 4 kap 10§.
Utifrån det ansvar länsstyrelsen har för räddningstjänst och sanering efter en kärnteknisk
olycka har länsstyrelsen enligt Förordning (2003:779) om skydd mot olyckor också till
uppgift att ha planering och förberedelser för olika delar inför en eventuell kärnteknisk
olycka. Länsstyrelsen ska
-

säkerställa att den befolkningen vilka sannolikt kommer att beröras av en
radiologisk nödsituation ges information om de hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas
och de regler som gäller i en sådan situation. Länsstyrelsen ansvarar också för att
den befolkning som faktiskt berörs i händelse av en radiologisk nödsituation
omedelbart underrättas om fakta om olyckan, de regler som gäller för befolkningen
och de hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas (4 kap 18§) Detta innebär att
länsstyrelsen har ett informationsansvar både innan och under en olycka.

-

fastställa beredskapszoner och planeringszoner, enligt 4 kap 21c§.

-

vidta förberedelser så att befolkningen inom beredskapszonerna kan varnas
skyndsamt vid utsläpp av radioaktiva ämnen från den kärntekniska anläggningen
eller vid överhängande fara för ett sådant utsläpp. (4 kap 24§)

-

förbereda för olika skyddsåtgärder i beredskapszonerna och planeringszonerna –
inomhusvistelse, utrymning, strålningsmätningar, utdelning av jodtabletter (4 kap
25-27§§).

-

bistå andra länsstyrelser i fråga om räddningstjänst och att personalberedskapen ska
organiseras utifrån ett sådant bistånd (4 kap 29§)
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Länsstyrelsen kan också enligt Förordning (2003:779) om skydd mot olyckor erhålla
bistånd från andra aktörer. Exempelvis ska kommuner inom en beredskapszon bistå
länsstyrelsen i arbetet med beredskapsplanering och vidare ska kommuner inom
planeringszonerna bistå i arbetet med strålningsmätning och rapportering av mätresultat
genom att ställa personal och nödvändig egendom till förfogande (4 kap 28§).
Strålsäkerhetsmyndigheten ska bland annat ge råd om strålningsmätningar samt samordna
och bistå med strålskyddsbedömningar vid räddningstjänst (4 kap 30§).
Då räddningstjänst råder, gäller även bestämmelserna om tjänsteplikt enligt LSO 6 kap 1§.
Vidare kan räddningsledaren fatta beslut om att göra ingrepp i annans rätt enligt LSO 6 kap
2§, Genomförandet av saneringsåtgärder som inte genomförs under räddningstjänst
omfattas intea v bestämmelserna om tjänsteplikt, däremot kan länsstyrelsen (genom utsedd
saneringsledare) enligt LSO 6 kap 2§ också göra ingrepp i annans rätt, enligt samma
bestämmelser som råder för räddningsledaren.

2.2

Utsläppsintervall kärnkraftsolycka
Konsekvenserna av en kärnkraftsolycka beror på


Utsläppets storlek och förlopp



Det väder som råder när utsläppet sker

FILTRA är ett utsläpp som motsvarar regeringens krav från 1986 på maximalt utsläpp via
haverifiltret för en antagen olycka med härdsmälta och tankgenomsmältning. FILTRAx100
utgör ett antaget största möjligt utsläpp från en enskild reaktor för en olycka med
härdsmälta och tankgenomsmältning.
Beredskapsplaneringen för en eventuell kärnkraftsolycka i länet utgår från tre olika
scenarier för utsläpp (utsläppsintervall) av radioaktiva ämnen där olika omfattande
skyddsåtgärder skulle behöva vidtas.


Upp till FILTRA



Mellan FILTRA och 10xFILTRA



Större än 10xFILTRA

Se tabell nedan för vilka skyddsåtgärder som kan komma att behöva vidtas på olika
avstånd beroende på utsläppsintervall. Läs mer om olika skyddsåtgärder i kapitel 6.
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Tabell 2 Tabellen redovisar skyddsåtgärderna samt det aktuella området där skyddsåtgärder skulle behöva
vidtas vid ett visst utsläppsintervall.

Skyddsåtgärd
Utrymning
Inomhusvistelse
Jodtabletter

Upp till FILTRA
5 km
15 (25) km (2)
15 (25) km (2)

Mellan FILTRA
och 10xFILTRA
15 km
25 (50) km (3,4)
25 (50) km (3,4)

Större än
10xFILTRA
25 (15) km (1)
100 km (4)
100 km (4)

Siffrorna nedan representeras av siffrorna i parentes i Tabell 2.
1. Inomhusvistelse istället för utrymning mellan 15 och 25 km är ett alternativ om
intag av jodtabletter kan tillgodoräknas.
2. För barn och gravida kan intag av förhandsutdelade jodtabletter vara motiverat ut
till 25 km. Om intag av förhandsutdelade jodtabletter rekommenderas följer att
barn och gravida även går inomhus, eftersom intag av jodtabletter inte
rekommenderas som enskild åtgärd.
3. För barn och gravida kan extrautdelning av jodtabletter vara motiverat ut till 50
km. Om intag av extrautdelade jodtabletter rekommenderas följer att barn och
gravida även går inomhus, eftersom intag av jodtabletter inte rekommenderas som
enskild åtgärd. Om extrautdelning inte hinns med, så utgör endast inomhusvistelse
ett acceptabelt alternativ.
4. Kräver extrautdelning av jodtabletter.

2.3

Geografiskt områdesansvar och samhällsviktig verksamhet

Geografiskt områdesansvar
Enligt förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters
åtgärder vid höjd beredskap ska Länsstyrelsen inom sitt geografiska område vara en
sammanhållande funktion mellan lokala aktörer, som exempelvis kommuner, landsting och
näringsliv, och den nationella nivån vid en samhällsstörning, (i detta fall vid ett utsläpp av
radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning). Länsstyrelserna ska vidare verka för
att samordna verksamhet mellan kommuner, landsting och myndigheter och samordna
informationen till allmänheten och företrädare för massmedia. Länsstyrelsen ska också
hålla regeringen informerad om händelseutvecklingen, tillståndet, den förväntade
utvecklingen och tillgängliga resurser.
Kommuner är ansvariga för det geografiska området på lokal nivå (Lagen om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
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2 kap 7§) och regeringen på nationell nivå.4
Samhällsviktig verksamhet
Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som
upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets
grundläggande behov, värden eller säkerhet.
Samhällsviktig verksamhet identifieras av olika aktörer och på olika nivåer.Vid en
kärnteknisk olycka och vidare utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk
anläggning är det viktigt att samhällsviktig verksamhet är identifierad för att kunna hantera
händelsen på bästa möjliga sätt. Kommunen identifierar samhällsviktig verksamhet i
kommunens geografiska område. Regionen identifierar samhällsviktig verksamhet i
regionen och länsstyrelserna genomför identifieringen i länet. Vidare har
bevakningsansvariga myndigheter en uppgift att identifiera samhällsviktig verksamhet
inom eget ansvarsområde.
Dessa ovanstående aktörer har i uppgift att identlifera samhällsviktig verksamhet i egen
organisation. Privata aktörer kan identifiera samhällsviktig verksamhet i egen organisation.
Kommuner, regioner och myndigheter (inklusive länsstyrelsen) ska redovisa
samhällsviktig verksamhet i sina respektive risk- och sårbarhetsanalyser5.

2.4

Beredskapszoner och planeringszoner

Enligt FSO 4 kap 21a-b §§ ska det för de svenska kärnkraftverken finnas två
beredskapszoner och en planeringszon. Inom beredskapszonerna och planeringszonen ska
det finnas förberedelser för att kunna hantera en kärnkraftsolycka.
De två beredskapszonerna ska ha en ungefärlig utsträckning på


0-5 kilometer



5-25 kilometer.

Planeringszonen ska ha en ungefärlig utsträckning på


25-100 kilometer

Nedan visas utformningen på beredskapszonerna och planeringszonen runt Ringhals
kärnkraftverk samt vilka förberedelser som ska planeras i respektive zon.
Utformningen av zonerna har tagit utgångspunkt i planeringsunderlaget ”Införande av
4
5

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, MSB, 2018
MSBFS 2015:5, MSBFS 2015:4, MSBFS 2016:7
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förändrade beredskapszoner – Planeringsunderlag för vidare arbetet med
beredskapsplanering” som i sin tur bygger på det som finns skrivet i
Strålsäkerhetsmyndighetens rapport Översyn av beredskapszoner 2017:27.
Länsstyrelsen i Halland ska enligt FSO 4 kap 21c§ fastställa beredskapszonerna och
planeringszonens exakta utformning. Detta efter att synpunkter inhämtats från berörda
länsstyrelser, Strålsäkerhetsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap. I den här rapporten redovisas de beredskapszoner och den planeringszon som
fastställts 2022-XX-XX.
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2.4.1 Inre beredskapszon, 0-5 km
Gränsen för den inre beredskapszonen följer i huvudsak Västkustbanan förbi Ringhals,
vilket innebär att hela Väröhalvön omfattas. Järnvägen utgör en naturlig avgränsning som
är lätt att både identifiera och kontrollera. Öarna utanför kustlinjen som definieras av den
inre beredskapszonen på fastlandet ingår också i zonen, exempelvis Vendelsö, norr om
Väröhalvön.6
Vendelsö

6

Översyn av beredskapszoner 2017:27, SSM
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Inom den inre beredskapszonen ska följande förberedas:
-

Skyndsam varning till allmänheten vid utsläpp av radioaktiva ämnen eller vid
överhängande fara för utsläpp av radioaktiva ämnen

-

Förberedelser för inomhusvistelse för allmänheten

-

Planering för utrymning, inre beredskapszonen ska prioriteras framför utrymning
av den yttre.

-

Utdelning av jodtabletter i förhand samt förberedelser för att kompletteringsutdela
jodtabletter till allmänheten

-

Information till allmänheten om innehåll i program för räddningstjänst samt
information om hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas och regler som gäller i en
sådan radiologisk nödsituation.
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2.4.2 Yttre beredskapszon, 5- 25 km
Gränsen för den yttre beredskapszonen följer vägar. Utgångspunkten är att samhällen som
ligger utmed vägarna ingår i zonen oavsett vilken sida om vägarna som samhällena är
belägna. Öarna som ligger utanför kustlinjen som definieras av den yttre beredskapszonen
på fastlandet ingår också i zonen.7

7

Översyn av beredskapszoner 2017:27, SSM
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Inom den yttre beredskapszonen ska samma förberedelser finnas som för den inre
beredskapszonen:
-

Skyndsam varning till allmänheten vid utsläpp av radioaktiva ämnen eller vid
överhängande fara för utsläpp av radioaktiva ämnen

-

Förberedelser för inomhusvistelse för allmänheten

-

Planering för utrymning, inre beredskapszonen ska prioriteras framför utrymning
av den yttre.

-

Utdelning av jodtabletter i förhand samt förberedelser för att kompletteringsutdela
jodtabletter till allmänheten

-

Information till allmänheten om innehåll i program för räddningstjänst samt
information om hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas och regler som gäller i en
sådan radiologisk nödsituation.
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2.4.3 Planeringszon, 25-100 km
Länsstyrelsen har valt att i första hand försöka dra planeringszonen längs med
kommungränser. I vissa fall är det svårt att ta fram planeringszonen genom att enbart följa
kommungränser, då avstånden kan bli oskäligt långa eller korta. Då har istället hänsyn
tagits till principer och riktlinjer som finns i ”Införande av förändrade beredskapszoner –
Planeringsunderlag för vidare arbetet med beredskapsplanering”.
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Inom planeringszonen ska det finnas förberedelser för
-

Strålningsmätningar

-

Utrymning av allmänheten baserad på strålningsmätningar

-

Förberedelser för inomhusvistelse för allmänheten

-

Förberedelser för en begränsad extrautdelning av jodtabletter till allmänheten

2.5

Larmnivåer

Det finns två nivåer för larm vid händelser på svenska kärnkraftverk. Utöver de två
larmnivåerna finns också en informationsnivå. För Ringhals kärnkraftverk utgör RIHAB
upplysningsnivån.


Informationsnivån – anläggningsberedskap

För Ringhals kärnkraftverk kallas informationsnivån RIHAB. Informationsnivån innebär
att händelser och förhållanden har inträffat som ställer krav på särskilt stöd till den
ordinarie linjeorganisationen8. RIHAB står för Ringhals Haveriberedskapsorganisation och
är både en organisation och en åtgärdsnivå vid en händelse. RIHAB aktiveras om hot mot
något av säkerhetssystemen på Ringhals uppstår (exkluderat fysiska barriärer runt
anläggningen).


Förstärkt beredskap

Förstärkt beredskap innebär att händelser och förhållanden som har betydelse för
strålsäkerheten har inträffat som motiverar att förebyggande åtgärder för allmänheten
vidtas och att beredskapen för att kunna vidta brådskande skyddsåtgärder för allmänheten
förstärks.9


Haverilarm

Larmnivån haverilarm innebär att händelser och förhållanden som har betydelse för
strålsäkerheten har inträffat som motiverar att brådskande skyddsåtgärder för allmänheten
vidtas.10
I tabellen nedan redovisas hur larmnivåerna förhåller sig till tre olika faser som kan uppstå
vid en kärnkraftsolycka. Faserna som presenteras i tabellen är före/innan, under/vid och
efter ett utsläpp. Det är viktigt att beakta att det finns många möjliga utfall av en händelse
på ett kärnkraftverk vilket betyder att det inte säkert kommer ske ett utsläpp av radioaktiva
ämnen. Det beror helt på olyckan.

Strålsäkerhetsmyndigheten
Strålsäkerhetsmyndigheten
10 Strålsäkerhetsmyndigheten
8
9
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Fas

Larmnivå

Före ett eventuellt
utsläpp

RIHAB

Kommentar
Denna informationsnivå aktiveras om
hot mot något av säkerhetssystemen på
Ringhals uppstår (exkluderat fysiska
barriärer runt anläggningen).
Händelsen bedöms inte påverka
anläggningens säkerhet

Förstärkt beredskap

Haverilarm

Under pågående
utsläpp
Efter utsläpp

Haverilarm

Haverilarm

Förstärkt beredskap
Haverilarm upphör

Motiverar att förebyggande åtgärder
för allmänheten vidtas och att
beredskapen för att kunna vidta
brådskande skyddsåtgärder för
allmänheten förstärks
Kriterierna för räddningstjänst är
uppfyllda
Motiverar att brådskande
skyddsåtgärder för allmänheten vidtas.
Kriterierna för räddningstjänst är
uppfyllda
Utsläpp pågår
Kriterierna för räddningstjänst är
uppfyllda
Utsläpp som kräver brådskande
skyddsåtgärder under utsläppsfasen har
upphört
Kriterierna för räddningstjänst är
uppfyllda
Avslut av räddningstjänst och
övergång till eventuell sanering
Kriterierna för räddningstjänst är ej
uppfyllda
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3. Organisation och ledning
Länsstyrelsen i Halland organiserar sig utifrån en förbestämd struktur, en så kallad
krisledningsorganisation, vid samhällsstörningar likt en kärnteknisk olycka. I
Länsstyrelsens Stabsinstruktion tydliggörs hur myndigheten organiserar sin
krisledningsorganisation internt. För samverkan med andra aktörer i länet finns en
Regional samverkansstrategi som tillsammans med larmplanen förklarar hur den
Länsstyrelsens krisledningsorganisation samverkar med andra aktörer.
Organisationen vid en kärnteknisk olycka skiljer sig något från andra typer av
samhällsstörningar. Bland annat vad gäller de olika funktioner som kommer finnas i
krisledningsorganisationen. Exempelvis tillkommer ledningsfunktionerna räddningsledare,
saneringsledare.
Figur 1 Organisationsschemat visar hur krisledningsorganisationen vid en kärnteknisk olycka ser ut.
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3.1

Organisation vid en kärnteknisk olycka

Nedanstående punkter förklarar funktionen/rollen i respektive ruta i ovanstående
organisationsschema.


Länsledning (landshövding och länsråd)

Landshövdingen är ytterst ansvarig för myndighetsutövning och är länsstyrelsens
myndighetschef. Vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning
(kärnteknisk olycka) är det landshövdingen eller dennes ställföreträdande som utser
räddningsledare, saneringsledare och ansvarig för geografiskt områdesansvar.
Landshövdingen ansvarar för att ge intern inriktning för Länsstyrelsen i Halland, dels vad
gäller prioriteringar i linjeverksamhet men också för arbetet med det geografiska
områdesansvaret.
Länsrådet är landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare.
Under en kärnteknisk olycka kommer det upprättas en (regional) inriktnings- och
samordningsfunktion (ISF) där överenskommelser om inriktning och samordning kan
fattas mellan aktörer i länet, myndigheter och angränsande län. Länsrådet i Halland bör
ansvara för denna ISF efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning i
Halland. Landshövdingen eller länsrådet bör också delta i en nationell ISF om en sådan
upprättas i samband med olyckan. Läs mer om ISF under punkten ”inriktnings- och
samordningsfunktion” här nedan.


Ledningsgrupp

Ledningsgruppen är en befintlig grupp på länsstyrelsen som utgörs av länsledning,
enhetschefer, chefsjurist, beredskapsdirektör, ekonomichef, verksamhetsutvecklare,
kommunikationschef och HR-chef.


Ansvarig Geografiskt områdesansvar

Det geografiska områdesansvaret är lika viktig oavsett samhällsstörning. Läs om
geografiskt områdesansvar i avsnitt 2.3.Vid en kärnteknisk olycka kommer
räddningsledarens uppgift vara att fatta beslut om frågor som rör den statliga
räddningstjänsten. En kärnteknisk olycka kommer däremot innebära påverkan på samhället
i stor utsträckning och det geografiska områdesansvaret är då lika viktigt som den statliga
räddningstjänsten. Länsstyrelsen kommer därför ha en ledningsfunktion med ansvar för att
det geografiska områdesansvaret omhändertas och hanteras i staben.
Den geografiskt områdesansvariga (GOA) bemannas från ledningsgruppen. GOA tar i sitt
arbete utgångspunkt i den regionala samverkansstrategin.
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Räddningsledare

Den statliga räddningstjänsten ska ledas av en räddningsledare, enligt lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor. Länsstyrelsen i Hallands län har sex presumtiva räddningsledare
(PRL).
Räddningsledarna är på förhand utsedda att leda den statliga räddningstjänsten vid utsläpp
av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning om kriterierna för räddningstjänst11
enligt LSO är uppfyllda. Landshövdingen eller dennes ställföreträdande utser därefter
skriftligen räddningsledare.
Räddningsledaren kan enligt LSO och FSO göra ingrepp i annans rätt och besluta om
skyddsåtgärder. Räddningsledarna arbetar utifrån Strålsäkerhetsmyndighetens beslutstöd
vid olycka i ett svenskt kärnkraftverk samt Länsstyrelsens eget framtagna beslutsstöd.


Saneringsledare

I förordning (2003:779) om skydd mot olyckor är länsstyrelsen utpekad som ansvarig för
sanering vid ett utsläpp av radioaktiva ämnen i länet. I MSBs allmänna råd SRVFS 2007:4
tydliggörs det att det ska finnas saneringsledare utpekade, Länsstyrelsen i Halland har en
inriktning att tre saneringsledare ska vara utsedda. Saneringsledarnas uppgift kommer vara
att leda saneringsarbetet efter ett utsläpp av radioaktiva ämnen om kriterierna för
räddningstjänst enligt LSO är uppfyllda. Saneringsledarna kallas in och startar upp arbetet
med sanering direkt vid larm om förstärkt beredskap eller haverilarm.
Saneringsledaren kan enligt LSO och FSO göra ingrepp i annans rätt och besluta om
genomförande av saneringsåtgärder om kriterierna för länsstyrelsens ansvar är uppfyllda.
Saneringsledaren arbetar utifrån länsstyrelsens saneringsplan.


Stabschef

Stabschefen har i uppgift att leda länsstyrelsens stab. Stabschefen fördelar arbetet i staben
utifrån behovet som ledningsfunktionerna anger. Till stabschefen kan kopplas ett eller flera
biträden till att leda staben i denne ställe.
Alla tre ledningsfunktioner (geografiskt områdesansvar, räddningsledare och
saneringsledare) ger tillsammans en inriktning för stabens arbete vid en kärnteknisk olycka
som stabschefen omsätter till ett beslut i stort.

11

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 1 kap 2§
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Stab

Länsstyrelsens stab stödjer ledningsfunktionerna och har i uppgift att ta fram underlag till
beslut. Staben består av ett flertal olika funktioner, vilka redovisas i gällande
stabsinstruktion.
Vid en kärnkraftsolycka finns en särskild funktion som arbetar med strålningsmätning,
denna funktion leds av en mätledare. Länsstyrelsen har en inriktning att tre mätledare ska
vara utsedda. Mätledaren leder vilket arbete som mätsamordnarna och mätpatrullerna ska
göra ute i fält (med utgångspunkt från Länsstyrelsens fältplats). Se vidare beskrivning om
organisation för strålningsmätning i Delplan Strålningsmätning.
Vid upprättande av en eller flera ISF (se förklaring i punkten nedan) kommer delar av
länsstyrelsens stab att fungera som ett ISF stöd. Ett ISF- stöd är en stab med uppgift att ta
fram underlag för beredning i en ISF. ISF-stödet kan vidare bestå av deltagare från olika
aktörer.


Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF)

En ISF är en grupp representanter för flera aktörer som har till uppgift att träffa
överenskommelser om aktörsgemensam inriktning och samordning av åtgärder. I en ISF
fattas överenskommelser om inriktning och samordning som berör olyckan, det kan röra
frågor som exempelvis geografiskt områdesansvar, skyddsåtgärder, sanering och
strålningsmätning. En ISF får underlag från ett ISF-stöd12, läs mer om detta under rubriken
”Stab”.
Vid en kärnteknisk olycka bör en ISF med aktörer som tar fram en gemensam inriktning
och samordning för Halland (regionalt) upprättas. I enlighet med Gemensamma grunder
för samverkan och ledning vid samhällsstörningar bör deltagarnas mandat vara klarlagt när
överenskommelser sluts i ISF13.
Om en nationell ISF upprättas kommer Länsstyrelsen i Halland delta i denna.
Nedan redovisas ett exempel på vilka aktörer som i ett inledande skede behöver delta i den
regionala ISF. Vilka aktörer som deltar kommer förändras med tiden. Vid en kärnteknisk
olycka finns det ett flertal olika aktörer som kommer vara viktiga för den regionala ISF.

12
13

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, MSB, 2018
Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, MSB, 2018, s. 80
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Figur 2 Exempel på aktörer som kan ingå i en ISF (Halland)

Inriktnings- och samordningsfunktion
(Halland)
 Regionala rådet styrgrupp
o Länsstyrelsen Halland (länsråd
ordf.)
o Kommuner i Halland
(kommundir.)
o Region Halland (region.dir)
o Polismyndigheten (PO Halland)
o Försvarsmakten (Västra
militärregionen chef)
 Länsstyrelsen Västra Götaland
 Länsstyrelsen Jönköping
 Länsstyrelsen Kronoberg
 Länsstyrelsen Skåne
 Trafikverket
 Kustbevakningen
 Strålsäkerhetsmyndigheten
 Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap

3.2

Vid larm

Vid en kärnkraftsolycka på Ringhals finns flera olika larmnivåer (se beskrivning om
larmnivåer i avsnitt 2.5). Länsstyrelsen agerar på alla larmnivåer, RIHAB, förstärkt
beredskap samt haverilarm. Nedan finns en inriktning om vad som sker på länsstyrelsen
vid de olika larmnivåerna.


Ringhals haveriberedskapsorganisation (RIHAB)

Vid RIHAB aktiveras inte någon larmkedja i likhet med den som aktiveras vid förstärkt
beredskap eller haverilarm. Vid RIHAB inkommer larmet från Ringhals till Länsstyrelsens
Tjänsteperson i beredskap (TiB)14. Beredskapsdirektören meddelas inledningsvis som gör
en bedömning av hur många i personalen som ska kallas in (exempelvis funktionschefer
och räddningsledare). Därefter meddelas landshövding och länsråd.
Länsstyrelsen startar upp krisledningsorganisationen och stabsarbetet i enlighet med
stabsinstruktionen.

Länsstyrelsen har dygnet runt, året runt en Tjänsteperson i beredskap (TiB). TiB är därmed alltid
tillgänglig och nås vid ett eventuellt larm om kärnteknisk olycka.
14
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Förstärkt beredskap/ Haverilarm

Vid förstärkt beredskap eller haverilarm på Ringhals kärnkraftverk rapporteras detta
omgående till SOS Alarm som larmar alla aktörer enligt Delplan Larm.
TiB får larm av SOS Alarm och kvitterar detta. TiB tar sedan kontakt med utvalda personer
på länsstyrelsen som länsledning och beredskapsdirektör för att informera om händelsen.
Ledningsfunktionen räddningsledare tar kontakt med TiB för att meddela att de har
möjlighet att agera räddningsledare för händelsen. Det är av särskild vikt att en kontakt
etableras för att säkerställa att en av de 6 presumtiva räddningsledarna blir utvald för att
påbörja ledningen av den statliga räddningsinsatsen.
Inkallning av personal görs genom SOS Alarm.
Riktlinjer utifrån den nationella beredskapsplanen är att TiB har trepartssamtal med SSM
och MSB inom 30 minuter från att larmet inkommit. Utifrån detta och sedan fortlöpande
rapportering, skapar sedan MSB den nationella lägesbilden.
TiB inställer sig på länsstyrelsens ledningsplats och påbörjar därefter arbetet i
krisledningsorganisationen och förbereder den första regionala samverkanskonferensen,
som sker ca 2½ timma efter larm. TiB tar emot och informerar personal som kallats till
ledningsplatsen. Mer beskrivning av det initiala arbetet för TiB finns i dokumentet
”Checklista och instruktion för TiB vid larm på Ringhals kärnkraftverk”.
En samverkansperson (vakthavande ingenjör) från Ringhals kommer finnas på plats i
länsstyrelsens krisledningsorganisation vid händelse av en olycka på Ringhals
kärnkraftverk. Syftet är att samverkanspersonen ska kunna förklara komplicerade tekniska
händelser på kärnkraftverket för staben och vara en länk mellan Ringhals och
Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen startar upp krisledningsorganisationen och stabsarbetet i enlighet med
stabsinstruktionen.

3.3

Avslut av räddningstjänst

Statlig räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning
ska avslutas när ett eller flera av rekvisiten/kriterierna i LSO 1 kap 2§ inte längre är
uppfyllda ”…Staten eller en kommun skall ansvara för en räddningsinsats endast om detta
är motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt,
kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt.”
Enligt LSO 4 kap 7§ är det räddningledaren som har mandat att fatta beslut om att avsluta
räddningsinsatsen. Beslutet om att avsluta räddningsinsatsen ska göras skriftligen.
”…När en räddningsinsats är avslutad skall räddningsledaren, om det är möjligt, underrätta
ägaren eller nyttjanderättshavaren till den egendom som berörts av räddningsinsatsen om
behovet av bevakning, restvärdeskydd, sanering och återställning.
Behövs bevakning med hänsyn till risken för nya olyckor men kommer bevakningen inte
till stånd, får räddningsledaren utföra bevakningen på ägarens eller nyttjanderättshavarens
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bekostnad.
Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs”. LSO 4 kap 7§.”
I beslutsstöd från Strålsäkerhetsmyndigheten ”Beslutsstöd vid olycka i ett svenskt
kärnkraftverk” samt det kompletterande beslutsstöd som tagits fram av länsstyrelsen i
Halland finns underlag som stöd inför och vid avslutande av räddningstjänst.

3.4

Länsstyrelsens fältplats

Enligt SSM:s föreskrift (SSMFS 2014:2) om beredskap vid kärntekniska anläggningar15
ska ett logistikcenter (LogC) kunna upprättas av anläggningsinnehavaren i samband med
en olycka på kärnkraftverket. LogC är placerat vid Scanias lastbilsverkstad i Himle.
Vid logistikcentret ska det finnas:


Ett område för uppställning av tung utrustning



Möjlighet att utrusta personal inför transport till anläggningen



Möjlighet att efter återtransport utföra uppföljning av persondoser, avsökning och
personsanering



Möjlighet att dekontaminera fordon och utrustning

Länsstyrelsen i Hallands län har efter samråd med andra deltagande myndigheter beslutat
att placera en fältplats i nära anslutning till Ringhals LogC. Länsstyrelsens fältplats
upprättas i enlighet med Delplan länsstyrelsens fältplats. På så sätt kan delar av
anläggningarna samutnyttjas. Länsstyrelsens fältplats är placerat på Munkagårdsgymnasiet
i Tvååker, ett par kilometer från LogC i Himle.
På Länsstyrelsens fältplats har deltagande myndigheter tillgång till:
 Arbetslokaler för egen personal
 Personlig skyddsutrustning och dosimetrar för arbete i inre beredskapszonen
 Mat och hjälp med boende
Exempel på arbetsuppgifter på Länsstyrelsens fältplats:
 Instruera personal som skall in och arbeta i inre beredskapszonen
 Leda personal som arbetar i inre beredskapszonen
 Ta emot och inkvartera tillkommande resurser

Strålsäkerhetsmyndigheten. SSMFS 2014:2. Föreskrifter om beredskap vid kärntekniska
anläggningar. 2017.
15
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Vid Länsstyrelsens fältplats kommer det finnas behov av en platschef från Länsstyrelsen
med det övergripande ansvaret för samordning på fältplatsen. Platschefen ska vara anställd
vid Länsstyrelsen för att kunna företräda myndigheten och fatta beslut.
Figur 3 Kartan visar lokalisering av länsstyrelsens fältplats och LogC.
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4. Samband
De tekniska system som kommer användas vid en kärnteknisk olycka är till största del
samma som används i vardagen och vid övriga samhällsstörningar. Det är telefoni, Rakel,
videokonferens (plattform för att dela ljud och bild), e-post och WIS. Användandet av
dessa sambandssystem på regional nivå finns reglerat i dokumentet ”Riktlinjer för tekniska
stödsystem vid regional samverkan i Halland16”. Vid en kärnteknisk olycka används också,
utöver ovanstående, Försvarets telenät och vid behov kryptosystem.
En grundläggande sambandslista för larmning och kontakt med TiB (eller motsvarande)
uppdateras kontinuerligt av Länsstyrelsen och finns hos SOS Alarm. Vidare finns
grundläggande sambandslistor för kontakt mellan organisationer. Vid en kärnteknisk
olycka sammanställs en detaljerad sambandslista och distribueras till berörda aktörer.

4.1

Telefoni

Vid en kärnteknisk olycka kommer mobiltelefonnäten att vara hårt belastade. Ingående
organisationer bör inte enbart förlita sig på mobiltelefoni på sina stabsplatser utan också på
fasta anknytningar. Särskilt utpekade organisationer såsom länsstyrelserna, Polisen, SSM,
Försvarsmakten, Ringhals, Kungsbacka kommun, Marks kommun, Falkenbergs kommun
och Varbergs kommun har möjlighet att kommunicera via Försvarets telenät (FTN).

4.2

Rakel

Rakel är ett robust och säkert kommunikationssystem för samverkan. Rakel erbjuder
gruppkommunikation för att snabbt sprida viktig information både mellan ledningsplatser
och till personal i fält. Den förväntade belastningen på mobiltelefonnät gör att personal i
fält bör använda Rakel för att kunna kommunicera. Viktiga basstationer vid en kärnteknisk
olycka är försedda med reservkraft för att kunna fungera vid elbortfall.
Beroende på målgrupp kommer någon av följande talgrupper användas för nationell
samverkan


”Nat Möte 1-3”



”Mynd möte 1-5”.

För regional samverkan används främst talgruppen ”Hall LednLän”, denna talgrupp
kommer att sammankopplas med intilliggande läns talgrupper vid behov.
För räddningstjänstinsatserna används talgrupper ur ”Nat Blå 1-40”. En kärnteknisk
olycka kommer med stor sannolikhet innebära att resurser tillförs från övriga delar av
länet. ”Nat Blå”-grupperna kan då användas av alla enheter utan att en mängd

16 Länsstyrelsen i Hallands län. Riktlinjer för tekniska stödsystem vid regional samverkan i Halland. 2015.
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sammankopplingar behöver göras.
Notera att RAPS talgrupper bör undvikas då regionala och nationella aktörer som
Länsstyrelsen, Kustbevakningen och Försvarsmakten inte har tillgång till dessa.
Länsstyrelsen kommer leda sambandsplaneringen i samverkan med framförallt Polisen.
Det praktiska arbetet med talgruppshantering sköts av SOS Alarm och Polisen.
All Rakelplanering följer Nationella riktlinjer17.

4.3

Videokonferens

Videokonferenssystem (plattform för att dela ljud och bild) används för att dela
lägesinformation mellan staber och vid samverkanskonferenser. Till mötesrummet kan
man ansluta via webbläsare eller videokonferenssystem. Även Länsstyrelsen kan ha
mötesrum öppna under händelsen, dit man bara kan ansluta via videokonferens.

4.3.1 Videokonferens med Strålsäkerhetsmyndigheten
SSM kan ge stöd till länsstyrelsens krisledningsorganisation (staben) på distans från sin
ledningsplats i Solna. Det är ett virtuellt mötesrum som står öppet under hela händelsen
och där det går att få stöd eller stämma av frågor med SSM.

4.4

E-post

E-post används för att skicka information och dokument både inom organisationer och
mellan krisledningsorganisationer. Viktigt är att så långt som möjligt använda
funktionsadresser istället för personadresser. Detta för att förhindra att information inte
kommer fram vid skiftbyten etc.

4.5

WIS

Ett viktigt verktyg vid samverkan med andra aktörer är Webbaserat informationssystem
(WIS) som förvaltas av MSB. I WIS delas information med valda aktörer vilket innefattar
sammanställningar om lägesbild, händelseutveckling och andra byggstenar i
kommunikationsarbetet. Vid en kärnteknisk olycka använder Länsstyrelsen WIS för
regelbundna lägesrapporter och för att inhämta information.

4.6

Signalskydd

För utbyte av hemlig eller skyddsvärd information har Länsstyrelsen
signalskyddsutrustning (kryptofax MGM, kryptotelefon MGL, krypto-PC MGS och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSB342: Nationella riktlinjer för samverkan i
Rakel. 2016.
17
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filkrypto Kurir).
Länsstyrelsernas kryptoberedskap regleras i ”Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps föreskrifter om civila myndigheters kryptoberedskap18”. Till vardags har
Länsstyrelsen beredskap att omedelbart kunna ta emot kryptofax mellan klockan 9–15.
Med en timmes varsel ska Länsstyrelsen kunna ta talsamtal. Under icke kontorstid kan TiB
efter larm ta emot kryptofax och kryptosamtal.
Vid en kärnteknisk olycka kan Länsstyrelsen ta emot och sända krypterad information via
krypto-PC, fax och telefon dygnet runt. Länsstyrelsen avser främst att använda MGS på
regional och nationell nivå. Mot lokal nivå används Signe.

5. Strålningsmätning
Övergripande om strålningsmätning
För att kartlägga vilka områden som förorenats krävs strålningsmätningar för att fastställa
nedfallets utbredning och omfattning. Det är även möjligt att mäta vilka ämnen det är som
avger den joniserande strålningen. I Delplan Strålningsmätning tillhörande denna plan
beskrivs hur Länsstyrelsen närmare arbetar med genomförande av strålningsmätning inför,
under och efter en eventuell kärnkraftsolycka med utsläpp av radioaktiva ämnen. Här
nedan finns en övergripande beskrivning om strålningsmätning.
I ett tidigt skede av räddningstjänstarbetet är strålningsmätning avgörande för att snabbt
kunna skapa en bild av vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas för drabbade områden. I
saneringsskedet behövs strålningsmätning för att kunna identifiera vilka områden som
kräver sanering.
Vid utsläppsfasen av en kärnkraftsolycka finns två huvudsakliga behov av
strålningsmätningar.
1. Verifiera om utsläpp skett samt att följa utsläppet.
2. Genomföra mätningar så att man i efterhand kan uppskatta erhållna stråldoser från
extern och intern bestrålning.
För att kartlägga nedfallet ska strålningsmätningar kunna ske i både inre- och yttre
beredskapszonen samt i hela planeringszonen. Det innebär att utöver Hallands län så ska
förmåga finnas att kartlägga även Västra Götalands-, Jönköpings- Kronobergs- och Skåne
län. Länsstyrelsen i Hallands län leder de mobila dosratresurserna i hela planeringszonen.

18 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSBFS 2009:11 Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps föreskrifter om civila myndigheters kryptoberedskap. 2009.
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Organisation
Länsstyrelsen organisation för strålningsmätning består av mätledare, mätsamordnare,
mätstöd samt mätpatruller. Organisationen bemannas främst av länsstyrelsens personal,
länets räddningstjänster och nationella experter och specialister.
Det finns ett flertal olika aktörer som är involverade i arbetet med strålningsmätning.
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är en av dem. SSM ansvarar bland annat för att
skyndsamt ta fram och dela med sig av analyser och bedömningar av det tekniska läget på
kärnkraftverket och de radiologiska konsekvenserna som kan bli till följd av händelsen.
SSM och länsstyrelsens krisorganisationer står i nära kontakt med varandra under
händelsen.
SSM upprätthåller och leder också en nationell organisation för expertstöd vid olyckor och
andra allvarliga händelser med radioaktiva ämnen. I organisationen ingår myndigheter,
universitet och företag som enligt avtal med SSM upprätthåller en beredskapsorganisation
genom att säkerställa den egna personalens kompetens och hålla nödvändig utrustning
insatsberedd. Den nationella organisationen för expertstöd ska förse SSM med mätdata och
analyser.
De regionala mätpatrullerna mäter dosraten från markbeläggningen medan nuklidspecifika
mätningar och stråldosberäkningar utförs av SSM samt av SSM:s expertstödsorganisation.
Vidare finns ett flertal olika aktörer som är involverade i arbetet med strålningsmätning
-

Beredskapslaboratiorier

-

Försvarsmakten

-

Elfsborgsgruppens CBRN-pluton

-

SGU

-

Angränsande län

Genomförande av strålningsmätningar
-

Utsläppsfas

Strålningsmätningar som genomförs under utsläppsfasen genomförs med hjälp av fasta
gammastationer samt luftprovtagare att tillgå för länsstyrelsens organisation. Det är viktigt
att den här strålningsmätningen påbörjas innan plympassage för att kunna göra korrekta
uppskattningar.
Gammastationerna är redan utplacerade runt Ringhals kärnkraftverk som kan användas för
att följa utsläppet samt att bedöma om framtagna spridningsprognoser är korrekta.
Luftprovtagare finns utplacerade hos räddningstjänsten för att snabbt kunna driftsättas på
förutbestämda platser i anslutning till gammastationer.
Mätning för att kartlägga nedfall med till exempel mobila dosratsinstrument ska endast

Page 33 of 59

förberedas och inte, i normala fall, inledas förrän nedfall skett och koncentrationen av
luftburen aktivitet avtagit.
-

Efter utsläpp

När nedfall skett och koncentrationen av luftburen aktivitet avtagit kan storskalig kartering
påbörjas med mobila mätningar. Länsstyrelsens mätledare meddelar mätsamordnaren när
mobila mätningar kan påbörjas.
I första hand behöver områden identifieras där markbeläggningen är så hög att
skyddsåtgärder kan vara motiverade. Utöver att identifiera områden med hög
markbeläggning är det också viktigt att identifiera områden med lägre markbeläggning än
förväntat.
Initialt ska strålningsmätningar baseras på information från spridningsprognoser
tillsammans med mätresultat från gammastationer. Mobila mätningar utförs med
mätsystem som placeras i bil eller flygplan.
Utöver den kartläggning av radioaktivt nedfall som genomförs med mobila mätningar finns
ett behov av olika typer av dosratsmätningar för att undersöka specifika förhållanden som
råder på en viss plats eller vid en viss verksamhet. Länsstyrelsens organisation för
strålningsmätning ska ha förmågan att genomföra dosratsmätningar i enskilda punkter.
Sådana mätningar görs bland annat för att verifiera och komplettera de mätningar som
utförts.

6. Information och varning till allmänheten
6.1

Information till allmänheten

I Delplan kommunikation återfinns en inriktning för hur länsstyrelsen arbetar med
information och kommunikation vid risk för, under eller efter ett utsläpp av radioaktiva
ämnen. Här nedan finns en sammanfattning av underlaget i delplanen.
Allt kommunikationsarbete vid eller vid risk för utsläpp av radioaktiva ämnen grundar sig i
Länsstyrelsens kommunikationspolicy med tillhörande styrdokument. Kraven kommer vara
höga på att information och kommunikation når de som kan komma att påverkas av
utsläppet. Ansvariga myndigheterna på nationell, regional och lokal nivå behöver agera
samlat och i största möjliga utsträckning hänvisa till Länsstyrelsens kommunikation.
Innan en olycka med utsläpp av radioaktiva ämnen
Information delas ut på förhand, Information delas ut på förhand, exempel på detta är
Broschyren "Vid larm från kärnkraftverket i Ringhals – gör såhär"
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Under en händelse vid eller vid risk för utsläpp av radioaktiva ämnen
Via Sveriges Radio meddelas larm enligt förberedda meddelande i Radio Halland, Radio
Göteborg samt rikstäckande kanaler vid behov. Meddelandena beskriver rekommenderade
skyddsåtgärder för allmänheten och en kortfattad beskrivning av larmet. Via Sveriges
Television sänds vid larm förberedda meddelandet textat.
Frågor från allmänheten kan besvaras av en upplysningscentral på Länsstyrelsen.
Vid en kärnteknisk olycka är det viktigt att snabbt kunna identifiera olika grupper, som
exempelvis påverkas olika av joniserande strålning samt som har specifika behov, det kan
vara funktionsnedsättningar, läs och skrivsvårigheter eller liknande. Kommunikationen
behöver präglas av enkelhet och förtroende vilket i förlängningen ställer krav på valet av
kommunikationskanaler samt aktörernas samverkan kring denna kommunikation.
Kanaler för information och kommunikation
Länsstyrelsen använder sig av ett flertal kanaler för kommunikation. Huvudkanalen för
Länsstyrelsens kommunikation med allmänhet, andra organisationer och media är
webbplatsen www.lansstyrelsen.se/halland. Länsstyrelsen i Hallands län kan via sociala
medier sprida information. Utöver det finns det även möjlighet att svara på frågor som
ställts på sociala medier av allmänheten eller media.
Information från Länsstyrelsen till massmedia sker kontinuerligt under händelsens
utveckling. Länsstyrelsen nyttjar ett antal kommunikationskanaler såsom
pressmeddelanden, presskonferenser och intervjuer. Sveriges Radio har en särskild roll i
kriskommunikationen i rollen som beredskapskanal som definieras i deras
sändningstillstånd
Länsstyrelsen bör också ha en beredskap för att möta media på plats nära olyckan.

6.2

Varning till allmänheten

Om en olycka inträffar i ett svenskt kärnkraftverk varnas alla som bor i den inre och yttre
beredskapszonen genom ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Varningen
genomförs med system både inomhus- och utomhuslarm.
Inom beredskapszonerna kommer Radio Data System (RDS), särskilda radiomottagare,
delats ut till samtliga hushåll, fritidshushåll och verksamhetsutövare. RDS-mottagaren är
ett inomhuslarm som larmar allmänheten om en olycka skulle inträffa vid Ringhals och
sedermera håller allmänheten informerad. Ett särskilt varningsmeddelande sänds via
Sveriges Radio och utgår ifrån Sveriges Radios sändningsledning (SÄL) i Stockholm.
RDS-mottagaren kan aktiveras genom att SÄL sänder en särskild larmkod som startar
samtliga RDS-mottagare i berörda områden.
För att kunna varna även utomhus finns kraftiga ljudsändare runt Ringhals. Dessa utlöses
vid haverilarm. Signalen ”Viktigt meddelande” ljuder från utomhusvarningssystemet
genom en ton som varar i 7 sekunder, tystnar i 14 sekunder, ton i 7 sekunder o.s.v. När
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faran är över ljuder tonen i 30–40 sekunder. Ljudsändare finns utplacerade i hela Sverige,
men i de olika beredskapszonerna är dessa fler i antalet för att säkerställa att berörda inom
området uppmärksammar larmet.
Begäran av VMA för såväl ljudsändare, RDS, tv/radio utförs vid händelse av en olycka på
Ringhals, av statlig räddningsledare, Ringhals eller Strålsäkerhetsmyndigheten.

7. Personella och materiella resurser i länet
I detta kapitel finns beskrivningar om personella och materiella resurser som finns på olika
nivåer – regionalt, nationellt och internationellt.
Mer information om roller och ansvar för bland annat nationella myndigheter finns
beskrivet i Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka framtagen
av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

7.1

Regionala resurser

I det här delavsnittet finns en övergripande beskrivning om vilka aktörer som kommer och
kan komma att behöva bidra med personella och materiella resurser vid en kärnteknisk
olycka. Det gäller dels vilka lagmässiga uppgifter som regionala aktörer har men också
exempel på stöd som länsstyrelsen skulle behöva av regionala aktörer i samband med en
kärnteknisk olycka.

7.1.1 Länsstyrelsen i Halland
Länsstyrelsen har ett geografiskt områdesansvar på regional nivå och ansvarar vidare för
räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk
anläggning.
Hela länsstyrelsens personal är en del av krisledningsorganisationen för att resurssätta
länsstyrelsens uppgifter vid en eventuell kärnteknisk olycka. Personal som
räddningsledare, saneringsledare och indikeringsledare tillkommer från andra myndigheter
i hanteringen.
Länsstyrelsen kan få stöd från andra aktörer vid en olycka. Räddningsledaren som leder
den statliga räddningstjänsten vid utsläpp av radioaktiva ämnen har även befogenhet att
begära stöd utifrån bestämmelserna om tjänsteplikt. Tjänsteplikt gäller då det råder
räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning, enligt,
LSO 6 kap 1§. Vid sanering gäller inte tjänsteplikten men det är dock möjligt för
länsstyrelsen att göra ingrepp i annans rätt, LSO 6 kap 2§.
Vid hantering av en kärnteknisk olycka, både då det råder räddningstjänst och när sanering
genomförs kommer materiella resurser att behövas. Vilka och omfattningen av de
materiella resurser som krävs skiljer sig åt beroende på olyckans omfattning och
utbredning.
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Materiella resurser kommer krävas för att leda arbetet och vidare vid eventuella beslut om
genomförande av skyddsåtgärder och efterföljande sanering. I punktlistan nedan redovisas
exempel på resurser som kan komma att krävas vid hantering av en kärnteknisk olycka och
utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning.
-

Lokaler – ledningsplats, utrymningsplatser, mottagningsplatser, länsstyrelsens
fältplats

-

Sambandsutrustning – ledningsplats, länsstyrelsens fältplats, personal i fält

-

Skyddsutrustning – personal i fält

-

Mätinstrument – strålningsmätning

-

Transporter – för utrymmande

-

Jodtabletter – begränsad extrautdelning

-

Utrustning saneringsarbete – exempelvis grävare, lastbilar, högtryckstvätta

Den regionala resursgruppen i Halland (RRG Halland) är en strukturerad form av
samarbete mellan frivilliga försvarsorganisationer och Länsstyrelsen i Hallands län. Vid en
kärnteknisk olycka som drabbar länet kan Länsstyrelsen vid behov efterfråga extra resurser
från RRG Halland som besitter kompetens inom olika områden. RRG Halland finns med i
Länsstyrelsen i Hallands läns larmlista, och kommer därmed att bli larmade likt andra
samverkande aktörer i kärnenergiberedskapen vid en kärnteknisk olycka.

7.1.2 Kommuner
Kommunerna i Hallands län är en central aktör för hanteringen av en samhällsstörning i
form av en kärnteknisk olycka och är följaktligen en viktig samverkansaktör för
länsstyrelsen.
Alla kommuner har en central roll vid hantering av samhällsstörningar, bland annat genom
bestämmelserna i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, lag (2003:778) om skydd mot
olyckor, socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).
Kommunerna har bland annat ett geografiskt områdesansvar på lokal nivå, som innebär att
verka för att åtgärder som vidtas av olika aktörer inför och under en extraordinär händelse
samordnas och att information ges till kommuninvånare. Vid en kärnteknisk olycka ska
kommunerna även säkerställa driften av den verksamhet som kommunerna bedriver och
som anses vara samhällsviktig.
Vidare har kommunerna en skyldighet att delta i räddningsinsatser och medverkan vid
sanering med personal och egendom efter utsläpp av radioaktiva ämnen om lämpliga
resurser finns och det inte allvarligt hindrar dess normala verksamhet, LSO 6 kap 7§.
Kommuner ska också på begäran av den myndighet som ansvarar för räddningstjänst eller
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sanering (Länsstyrelsen enligt FSO 4 kap 15§) lämna upplysningar om personal och
egendom som kan användas i räddningstjänst eller vid sanering enligt LSO 6 kap 8§.
Personal från kommunerna i Halland har också uppgifter som bland annat att bistå
länsstyrelsen i arbetet med att upprätta och bemanna utrymningsplatser och
uppsamlingsplatser. Se vidare beskrivning i Delplan Utrymning.
Räddningstjänster
Länsstyrelsen i Halland har slutit överenskommelser mellan ett par räddningstjänstförbund
att bistå med personal och materiel för genomförande av strålningsmätningar.

7.1.3 Region Halland
Regionen har verksamheter som utgör samhällsviktig verksamhet och kommer behövas i
hanteringen av en eventuell olycka, det gäller både personal och materiella resurser.
Regionen ansvarar för hälso- och sjukvård samt i flesta fall för kollektivtrafiken. Vid en
eventuell kärnkraftsolycka finns det ett ansvar för att bland annat hantera vårdinsatser,
upprätthålla katastrofmedicinsk beredskap, genomföra vårdtransporter och
ambulansverksamhet inklusive anpassade transportmedel för vårdtagare med olika behov.
Men även att bistå med bussar för transport av utrymda.

7.1.4 Ringhals AB
I Hallands län finns Ringhals kärnkraftverk lokaliserat. Vid en olycka på kärnkraftverket är
Ringhals en central samverkansaktör för länsstyrelsen. Det finns särskilda bestämmelser
för vad Ringhals som kärnteknisk anläggning har för ansvar vid en eventuell olycka, se
exempelvis SSMFS 2014:2.
Länsstyrelsen har ett avtal med Ringhals AB beträffande vissa beredskapsåtgärder.

7.2

Nationella resurser

Länsstyrelsen i Halland behöver också stöd från olika myndigheter som antingen har ett
utpekat ansvar i beredskapen för en kärnteknisk olycka eller besitter kompetens som är
viktig för hanteringen. Samverkan med berörda myndigheter kommer ske och det finns
också beskrivet i lagstiftning vilken skyldighet myndigheter har vid räddningstjänst efter
en eventuell kärnteknisk olycka. Enligt LSO 6 kap 7§ har såväl statliga myndigheter som
kommuner skyldighet att delta i räddningsinsatser och medverkan vid sanering med
personal och egendom efter utsläpp av radioaktiva ämnen om lämpliga resurser finns och
det inte allvarligt hindrar dess normala verksamhet. Vidare ska Statliga myndigheter,
kommuner och enskilda enligt LSO 6 kap 8§, på begäran av den myndighet som ansvarar
för räddningstjänst eller sanering (Länsstyrelsen enligt FSO 4 kap 15§) lämna upplysningar
om personal och egendom som kan användas i räddningstjänst eller vid sanering.
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7.2.1 Försvarsmakten
Försvarsmakten kan vid begäran ge stöd till insatser som definierats som räddningstjänst
inom LSO 6 kap 7-8§§ så länge det inte allvarligt hindrar den ordinarie verksamheten.
Länsstyrelsen samverkar löpande med Västra Militärregionen.
7.2.2 Jordbruksverket (SJV)
Jordbruksverket är en expertmyndighet inom främst jordbruk och landsbygdsutveckling.
Jordbruksverket kommer vid en kärnteknisk olycka arbeta för att minska konsekvenserna i
jordbrukssektorn. Stöd till länsstyrelserna omfattar bland annat rekommendationer i frågor
som rör djurskydd och sanering.19
Jordbruksverket kan lämna expertstöd till Länsstyrelsen i jordbruksfrågor som blir aktuella
vid en kärnteknisk olycka, bland annat det som rör livsmedelsproducerande djur,
sällskapsdjur, djurfoder, djurskyddsfrågor, utrymning av djur, animaliska biprodukter,
växtodlingsfrågor, ekologisk produktion, ekonomiskt stöd till jordbruksföretag, sanering av
jordbruksmiljö, råd och rekommendationer angående olika motåtgärder i
primärproduktionen. Dessutom bedriver Jordbruksverket en målgruppsinriktad
kriskommunikation med berörda aktörer och allmänheten inom ovan nämnda områden.
Länsstyrelsen kan i samråd med Jordbruksverket ta fram rekommendationer för sanering
av lantbruk och jordbruksmark.
7.2.3 Kustbevakningen
Kustbevakningen bistår Länsstyrelsen och dess räddningsledare med att stödja
räddningsinsatsen (FSO 4 kap 15§) ute till sjöss. Exempel på stöd är att kunna varna och
utrymma de som vistas vid kusten, på öar och till sjöss, samt att även spärra av och leda
om sjötrafik vid ett befarat eller inträffat haveri vid ett kärnkraftverk. Läs mer om
utrymning till sjöss i Delplan Utrymning.
7.2.4 Livsmedelsverket (SLV)
Livsmedelsverket är en expertmyndighet vad gäller mat och dricksvatten.
Livsmedelsverket är därmed en viktig samverkansaktör för länsstyrelsen i frågor rörande
livsmedel- och dricksvattenförsörjning. Livsmedelsverket har en viktig roll att informera
och kommunicera med olika aktörer i samband med en kärnteknisk olycka. Arbetsområden
rör exempelvis riskvärdering, gränsvärden i livsmedel, kostråd och mätning av livsmedel.
Myndigheten kan också besluta om förbud eller villkor för handhavande, införsel till landet
eller utsläppande på marknaden av livsmedel.20
7.2.5 Länsstyrelser
Enligt FSO 4 kap 21§ ska alla länsstyrelser ha ett Program för räddningstjänst och sanering
framtaget.
Enligt FSO 4 kap 29§ har kärnkraftslänen samt Länsstyrelsen i Skåne och Västerbottens
län i uppgift att bistå andra länsstyrelser i fråga om räddningstjänst vid utsläpp av
radioaktiva ämnen. Länsstyrelserna ska organisera personalberedskapen utifrån denna
Produktion och hantering av livsmedel vid nedfall av radioaktiva ämnen, Livsmedelsverket,
2020
20 Produktion och hantering av livsmedel vid nedfall av radioaktiva ämnen, Livsmedelsverket,
2020
19

Page 39 of 59

uppgift. Se även 10.1.
Angränsande län till Halland är viktiga aktörer för samverkan (Länsstyrelsen Västra
Götaland, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen
Skåne Angränsande län har blivit än mer centrala samverkansaktörer i samband med att
beredskapszonen och planeringszonen också når angränsande län geografiskt.
Övriga kärnkraftslän (Länsstyrelsen i Uppsala och Kalmar) är viktiga aktörer för
samverkan.

7.2.6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Om ingen annan myndighet har ansvaret, så ansvarar MSB för frågor rörande skydd mot
olyckor, krisberedskap och civilt försvar.
MSB har bland annat en central roll vad gäller samordning mellan aktörer för att förebygga
och hantera olyckor och kriser. Vidare ska MSB bidra till att minska konsekvenser vid
olyckor och kriser.
Vid behov av mottagande av nationellt bistånd kommer Länsstyrelsen i Hallands län
klargöra behovet tillsammans med MSB och därefter tilldela interna resurser uppgiften att
hantera biståndet. MSB:s nationella samverkanskonferenser är ett tillfälle där
Länsstyrelsen i Hallands län kan förmedla behovet av resurser till andra län.
MSB ska utveckla och stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera oönskade
händelser där farliga ämnen ingår, bland annat vad gäller sanering efter utsläpp av
radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning.
MSB ger också stöd för att samordna information till allmänhet och media.
MSB ansvarar för NESA, Nationella expertgruppen för sanering av radioaktiva ämnen.

7.2.7 Polismyndigheten
Polismyndigheten ska vid begäran ge stöd till insatser som definierats som räddningstjänst
inom LSO 6 kap 7-8§§ så länge det inte allvarligt hindrar den ordinarie verksamheten.
Polismyndigheten har en central roll vid genomförandet av bland annat utrymning och
ansvarar bland annat för att
-

Bistå räddningsledaren i genomförandet av utrymning

-

Hantering av polisiära insatser

-

Upprätthållande av allmän ordning och säkerhet i samhället

-

Avspärrningar av områden och vägar vid hot- eller brottssituation samt biträde vid
avspärrning vid olyckor
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-

Trafikdirigering

-

Registrering av döda, skadade och försvunna personer i samband med utrymningen.

-

Genomsökning och bevakning av utrymt område

Länsstyrelsen samverkar löpande med Polisregion väst.
7.2.8 Sjöfartsverket och JRCC
Det kommer krävas samverkan med Sjöfartsverket för att Kustbevakningen ska kunna
informera Sjötrafik genom kanaler för kommunikation.
Sjöfartsverket har sambandsansvar för Sjö- och flygräddningscentralen, Joint Rescue Coordination Centre (JRCC).
7.2.9 Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd,
kärnsäkerhet och nukleär icke-spridning.
SSM är en expertmyndighet inom bland annat strålskyddsberedskap, Förordning
(2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten 15§ och utgör bland annat ett
viktigt stöd för räddningsledaren vid beslut om skyddsåtgärder samt ge råd om sanering
efter utsläpp av radioaktiva ämnen.
Vidare ansvarar SSM för att upprätthålla och leda en nationell organisation för expertstöd
vid nukleära och radiologiska situationer. Läs mer om expertstödsorganisationen21 i
Delplan strålningsmätning.
7.2.10 Trafikverket region väst
Trafikverket ska vid begäran ge stöd till insatser som definierats som räddningstjänst inom
LSO 6 kap 7-8§§ så länge det inte allvarligt hindrar den ordinarie verksamheten.
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik,
sjöfartstrafik och luftfartstrafik samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar.
Trafikverket stödjer bland annat länsstyrelsen med att hantera trafikflödet för utrymningsvägar,
omledning/avspärrning/trafikinformation/vägvisning av trafikflödet på vägar och järnvägar som
berörs i ett utrymningsområde.

21

Expertstöd vid radiologiska och nukleära nödsituationer, SSM, 2013
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7.3

Internationella resurser

7.3.1 Övergripande
Vid en händelse av kärnteknisk olycka har MSB och SSM ansvaret att ställa nationella
såväl som internationella resurser till förfogande till de aktörer som är drabbade. Dessutom
ska MSB vara Sveriges kontaktpunkt till EU:s civilskyddsmekanism (ERCC), vilket
innebär möjligheten att begära internationellt bistånd och att lämna bistånd till de länder
som deltar i samarbetet inom ramen för EU:s ministerråds beslut.
Utöver det som beskrivits ovan, utvecklar MSB i samverkan med övriga myndigheter en
expertfunktion inom området internationellt stöd som kan stötta aktörerna vid mottagande
av internationellt stöd.
Ytterligare internationellt bistånd kan mottagas från IAEA i form av materiella och
personella resurser. Kontaktpunkt för bistånd från IAEA är SSM. I Nationell
beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka framgår det på ett mer
djupgående plan vilka samarbeten som Sverige har och vilka möjligheter till internationellt
stöd som går att få.
Länsstyrelsens uppgift gällande internationellt stöd handlar om att analysera och bedöma
vilket resursbehov som länsstyrelsen kan tänkas behöva i sitt arbete med en kris. Vilket
behov av förstärkningsresurser som länsstyrelsen eftersöker meddelas till MSB och/eller
SSM, varpå regeringen sedermera tar beslut vilka resurser länsstyrelsen ska tilldelas.

7.3.2 Danska beredskabsstyrelsen
Danska beredskabsstyrelsen arbetar för att förbereda samhället för och förhindra kriser,
olyckor och samhällsstörningar.
Länsstyrelsen samverkar med Danska beredskabsstyrelsen, bland annat vid
verksamhetsplanering samt i övningar och utbildningar.
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8. Skyddsåtgärder
Vid risk för utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning kan
skyddsåtgärder behöva genomföras för att minska risken för eventuella strålskador. Inom
kärnenergiberedskapen är de prioriterade målen med strålskyddet att kunna vidta
skyddsåtgärder för allmänheten för att


Undvika deterministiska effekter (akuta strålskador)



Minska sannolikheten för stokastiska effekter så långt det är rimligt och möjligt
(långsiktiga skador, ex. cancer)

I avsnitten 8.2 till och med 8.7 beskrivs de olika skyddsåtgärderna mer detaljerat. Sanering
som beskrivs i kapitel 9 kan också anses vara en skyddsåtgärd.

8.1

Beslut om skyddsåtgärder

Det är räddningsledaren som fattar beslut om skyddsåtgärder. Inför ett beslut har
räddningsledaren ett beslutsstöd som underlag för att förenkla beslutsfattandet och
genomförandet av besluten.
Tillgängliga beslutsstöd


”Beslutsstöd vid olycka i ett svenskt kärnkraftverk” framtaget av
strålsäkerhetsmyndigheten



Länsstyrelsen i Hallands beslutsstöd kompletterande beslutsstöd
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8.1.1 Handlingsalternativ
Utifrån de skyddsbehov som beskrivs i de lägesbilder som länsstyrelsens stab tar fram
fattar räddningsledaren beslut om skyddsåtgärder. De skyddsåtgärder räddningsledaren
fattar beslut om kommuniceras också till berörda aktörer och allmänheten.
I tabellen nedan presenteras exempel på handlingsalternativ rörande skyddsåtgärderna
Utrymning samt Inomhusvistelse och intag av jodtabletter.
Tabell 3 Tabellen visar handlingsalternativ för skyddsåtgärderna Utrymning samt Inomhusvistelse och intag
av jodtabletter.

Handlingsalternativ

Beskrivning och saker att beakta

Besluta om
förberedelser för
utrymning

Det kan finnas situationer där hotet inte innebär någon
omedelbar fara som kräver utrymning men där det finns
anledning att förbereda allmänheten så att det går fortare att
utrymma om det senare skulle behövas. Risken med detta
är att det uppstår spontanutrymning. För att minska
riskerna för spontanutrymning är det viktig med en
regelbunden kommunikation om det aktuella läget. Det bör
även kommuniceras vilka förberedelser som ska göras av
den enskilde.

Besluta om
inomhusvistelse och
intag av jodtabletter

Inomhusvistelse innebär att få människor att stanna
inomhus ofta med uppmaning om stängda fönster, dörrar
och ventilation. Detta alternativ är att föredra om inte hotet
kräver en utrymning, utan att det räcker att vara inne i
bostaden. Beslutet skulle kunna kombineras med att
beordra förberedelse för utrymning men då även ge de
nackdelar ett sådant beslut kan få i form av risk för
spontanutrymning. Vid behov kombineras åtgärden med
rekommendation om intag av jodtabletter.

Besluta om partiell
utrymning

Partiell utrymning är lämpligt i situationer där hotet inte är
verksamt men om hotet blir verklighet kommer det kräva
en snabb utrymning. Beslutet innebär att man som en
förebyggande åtgärd utrymmer personer som är svåra att
flytta. Exempelvis kan det vara sjuka, sängliggande,
funktionshindrade, frihetsberövade, äldre och barn. De som
stannar kvar och är mera rörliga har därmed bättre
förutsättningar att snabbt flytta sig ut ur området. Det kan
även övervägas att flytta djurbesättningar som annars är
svåra att flytta snabbt. Att kommunicera partiell utrymning
kan vara en utmaning. Risken för spontanutrymning hos
individer som inte berörs av den partiella utrymningen är
stor, vilket bör vägas in i beslutet.

Besluta om en

Om fara för liv och hälsa inte kan hindras på något annat
sätt måste utrymning övervägas. Om analysen av den
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utrymning

8.2

samlade lägesbilden visar att skada från hotet är större än
riskerna att skada människor genom att utrymma så ska
utrymning beordras. Tiden för att genomföra utrymningen
bör dessutom vara kortare än den tid som hotet är verksamt
för att riskerna ska reduceras.

Utrymning

Länsstyrelsen beslutar om utrymning. Syftet med utrymningen är att minska de negativa
hälsoeffekterna hos allmänheten till följd av en olycka på Ringhals kärnkraftverk.
Utrymningen ska vägas mot andra lämpliga skyddsåtgärder, såsom intag av jodtabletter
och inomhusvistelse.
Målsättningen är att skyndsamt kunna utrymma inre beredskapszonen efter larm på
Ringhals. Utrymningen kan även ske mindre skyndsamt beroende på händelseförloppet på
Ringhals. Områden i yttre beredskapszonen som ligger i förväntad vindriktning ut till cirka
25 km kan också beslutas om att utrymmas, men en utrymning av yttre beredskapszonen
ska inte påbörjas förrän utrymningen av inre beredskapszonen är klar.
I Delplan Utrymning beskrivs hur utrymningen är tänkt att gå till i den inre och yttre
beredskapszonen, samt utrymning på grund av markbeläggning med förberedelser, beslut,
genomförande och återflytt,.Vidare beskrivs aktörers roller och ansvar samt en
utrymningsstrategi från upprättande av uppsamlingsplatser och utrymningsplatser till
mottagning och inkvartering samt återflytt. Det beskrivs även organiserad personsanering
av utrymmande.

8.3

Inomhusvistelse och jodtabletter

Länsstyrelsen beslutar om rekommendation om inomhusvistelse och intag av jodtabletter.
Beslut om intag av jodtabletter tas i samråd med medicinsk expertis från Region Halland.
Inomhusvistelse kan vara motiverat som enskild skyddsåtgärd, i kombination med intag av
jodtabletter eller som alternativ skyddsåtgärd om till exempel utrymning inte kan
genomföras.
Syftet med skyddsåtgärderna inomhusvistelse och jodtabletter är minska de negativa
hälsoeffekter hos berörd befolkning till följd av en kärnkraftsolycka på Ringhals så att
allvarliga akuta strålskador och långsiktiga skador, ex. cancer, kan undvikas.
Målsättningen är att skyndsamt kunna genomföra inomhushusvistelse, ofta i kombination
med intag av jodtabletter, i inre- och yttre beredskapszonen och planeringszonen efter larm
på Ringhals.
I Delplan Inomhusvistelse och jodtabletter beskrivs hur skyddsåtgärderna ska genomföras
utifrån åtgärder i enlighet med gällande lagstiftning. Planen tydliggör även vikten av
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kommunikation med berörda aktörer och allmänhet.

8.4

Livsmedelsrestriktioner

Vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning kan
livsmedelproduktionen påverkas. Livsmedel omfattar både mat och vatten. I det här
avsnittet finns beskrivningar av hur livsmedelsproduktionen kan påverkas vid en
kärnkraftsolycka. Faktan i avsnittet är inhämtat från rapporten 2017:27 Översyn av
beredskapszoner från strålsäkerhetsmyndigheten samt boken Produktion och hantering av
livsmedel vid nedfall av radioaktiva ämnen från Livsmedelsverket.
Vid en kärnkraftsolycka kan olika radionuklider påverka livsmedelsproduktionen i vissa
områden. Hur stora områden som kommer påverkas kan inte sägas på förhand eftersom
omfattningen och karaktären på utsläppet spelar roll. Stora områden kan komma att
påverkas vid ett större utsläpp av radioaktiva ämnen, för vissa livsmedel kan åtgärder
behöva vidtas i områden över 500 km. Efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl behövde
livsmedelsrestriktioner antas i delar av Sverige på grund av nedfallet av radioaktiva ämnen
som inträffade i delar av landet, ca 1000 km från Tjernobyl.
De radionuklider som kan komma att påverka livsmedelsproduktionen är bland annat jod
(I-131), cesium (Cs-134 och Cs-137) samt strontium (Sr-89, Sr-90). På kort sikt
(veckor/månader) påverkar alla tre radionukliderna livsmedel i form av mjölk,
bladgrönsaker och dricksvatten. På längre sikt (månader/år) är det främst cesium och
strontium som påverkar livsmedelsproduktionen eftersom jod (I-131) har relativt kort
halveringstid. På längre sikt påverkas främst mjölk (naturbete), kött, spannmål, potatis,
rotsaker, livsmedel från skog, insjöar och vattendrag.
För att människan inte ska exponeras för strålningen från livsmedel finns specifika
gränsvärden, som reglerar och begränsar människans exponering för jonserande strålning
från livsmedel samt för djur i foder. Det finns både gällande gränsvärden i EU och
specifika för Sverige. Vid utsläpp av radioaktiva ämnen kommer EUs gränsvärden för en
eventuell kärnteknisk olycka gälla i hela unionen efter det att beslut om dessa fattats av
EU-kommissionen, då kommer EUs gränsvärden vara överordnade de nu gällande svenska
gränsvärdena. Vid antagande av EU-gemensamma gränsvärden deltar
Näringsdepartementet och Livsmedelsverket inför beslut. Varje medlemsstat får avgöra om
gränsvärdet för flytande livsmedel ska tillämpas på dricksvatten. Det finns också specifika
gränsvärden för foder till djur.
Åtgärder som kan komma att behöva vidtas rör program för mätningar och kontroller,
något som kan vara en utmaning under händelsen på grund av omfattningen på arbetet.
Vidare kan åtgärder som saluförbud och kostråd vidtas, ett exempel är att snabbt införa
restriktioner för mjölk som når konsumenten snabbt. Motåtgärder inom djurnäring och
jordbruk är också viktigt för att begränsa upptaget av radioaktiva ämnen hos djur och
växter22.

22

2017:27 Översyn av beredskapszoner, Strålsäkerhetsmyndigheten s.24
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Vid ett eventuellt nedfall av radioaktiva ämnen som påverkar livsmedelsproduktionen
kommer det krävas stora insatser från myndigheter.

8.5



Livsmedelsverket (SLV) ger bland annat information om gränsvärden, kostråd och
mätning av livsmedel.



Jordbruksverket (SJV) besluta om villkor för eller förbud mot införsel, utförsel,
tillverkning, utsläppande på marknaden, användning och bortskaffande av samt
annan befattning med foder eller ett visst parti av foder



Länsstyrelsen som ansvarar för räddningstjänst och är geografiskt
områdesansvariga i länet kommer ha en central roll i arbetet med exempelvis
kommunikation i frågan. Under hela olyckan behövs samverkan mellan ansvariga
myndigheter. Länsstyrelsen kommer initiera samverkan direkt.



Livsmedelsföretag ansvarar för att livsmedel som produceras och ges ut på
marknaden är säkra att konsumera. Detta behöver göras genom mätningar.



Kontrollmyndigheter (SLV, SJV, länsstyrelserna, kommuner,) ansvarar bland annat
för att kontrollera att livsmedel finns inom ramen för gällande gränsvärden.
Livsmedelsverket leder och samordnar livsmedelskontroll i hela Sverige. Se
ansvarsfördelning för kontroll mellan aktörer för olika delar i livsmedelskedjan23

Personsanering

Det finns två typer av personsanering – organiserad och enskild.
Organiserad personsanering
Personsanering som en person utför själv genom att duscha med tvål och
vatten på anvisad plats, t.ex. en sporthall eller ett badhus. Vid behov ingår
också byte av kläder.
Ansvaret för planeringen av organiserad personsanering i samband med
kärnkraftsolyckor ligger på länsstyrelsen.
Enskild personsanering
Personsanering som en person utför själv genom att duscha med tvål och
vatten på en plats som individen väljer själv. Enskild personsanering kan
också omfatta byte av kläder samt regelbunden tvätt av händerna.
Ansvaret för enskild personsanering ligger på individen.
Länsstyrelsen bör förbereda för organiserad personsanering för allmänheten som utrymts
från den inre beredskapszonen.

Produktion och hantering av livsmedel vid nedfall av radioaktiva ämnen, Livsmedelsverket,
2020 s. 38
23
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Gällande enskild personsanering förbereder Länsstyrelsen stöd till allmänheten som
drabbats vid en kärnteknisk olycka. Det kan exempelvis vara att erbjuda duschmöjlighet på
utrymningsplatser och delge information.
Vidare finns det behov för länsstyrelsen att förbereda information om åtgärder som
enskilda kan vidta i syfte att minska risken för intag av radioaktiva ämnen som eventuellt
skulle finnas på huden. Informationen kan behöva förberedas ut till stora avstånd kring
kärnkraftverket.
Behovet av organiserad personsanering, stöd till enskilda i frågan om enskild
personsanering och information till enskilda om åtgärder för att minska risken för intag av
radioaktiva ämnen som finns på huden varierar beroende på händelse och rådande
situation. Information bör prioriteras till gravida och barn på stora avstånd eftersom foster
och barn är extra känsliga för joniserande strålning.

8.6
Hantering av allvarliga deterministiska hälsoeffekter
Allvarliga deterministiska hälsoeffekter innebär skador som är livshotande eller bestående.
Vid en kärnteknisk olycka på något av de svenska kärnkraftverken kan det inom den inre
beredskapszonen uppstå allvarliga deterministiska hälsoeffekter. Därför ska det inom den
inre beredskapszonen genomföras utrymning i förebyggande syfte innan ett eventuellt
utsläpp sker.
Allvarliga deterministiska hälsoeffekter behöver hanteras inom sjukvården. Vid
samhällsstörningar gäller ansvarsprincipen24 och till vardags har Region Halland ansvar för
hälso- och sjukvård i regionen/länet. Det huvudsakliga ansvaret för hantering av allvarliga
deteministiska hälsoeffekter kommer därför vara på regionen.

Ansvarsprincipen innebär att den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden
även ansvarar för det under en krissituation.
24
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8.7 Kontrollmätning och Tidiga mätningar för individuell
dosuppskattning
Kontrollmätning
Mätning i syfte att upptäcka intern eller extern kontamination genom att
jämföra uppmätta värden med åtgärdsnivåer.
Tidiga mätningar för individuell dosuppskattning
Mätning i syfte att uppskatta individuell sköldkörtel*- eller helkroppsdos
från intern kontamination.
*Tidiga mätningar för individuell dosuppskattning av sköldkörteldos bör
genomföras inom fyra, maximalt sex, veckor efter exponering.

Ansvarsfördelningen av dessa skyddsåtgärder är fördelat mellan länsstyrelsen och
regionen.

9. Saneringsmetoder
Länsstyrelsen har en framtagen Saneringsplan som kompletterar informationen i detta
avsnitt. Nedan beskrivs hur Länsstyrelsen övergripande arbetar med sanering efter ett
nedfall av radioaktiva ämnen i länet.
Länsstyrelsen är ytterst ansvarig för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen,
Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 4 kap 15§. Sanering efter utsläpp av
radioaktiva ämnen innebär enligt LSO, 4 kap 8§ ”…sådana åtgärder som staten skall vidta
för att göra det möjligt att åter använda mark, vatten, anläggningar och annan egendom
som förorenats genom utsläpp av radioaktiva ämnen.”
Länsstyrelsen i Halland är endast är skyldig att vidta saneringsåtgärder i den utsträckning
detta är motiverat med hänsyn till:


följderna av utsläppet,



det hotade intressets vikt,



kostnaderna för insatsen, och



omständigheterna i övrigt

Detta innebär att det vid ett eventuellt utsläpp av radioaktiva ämnen finns behov av att göra
bedömningar utifrån de fyra ovanstående kriterierna.
Enligt FSO är länsstyrelsen utpekad som ansvarig för sanering vid ett utsläpp av
radioaktiva ämnen i länet men i MSBs allmänna råd SRVFS 2007:4 tydliggörs vikten av
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att ha saneringsledare utpekade, vad de ska ha för kunskap och position vid
saneringsarbetet. Länsstyrelsen i Halland har två utsedda saneringsledare. Saneringsledaren
ingår i länsstyrelsens krisledningsorganisation, Saneringsledaren är en av tre
ledningsfunktioner (räddningsledare och ansvarig geografiskt område är de övriga två.)
inom krisledningsorganisationen ansvarar för att leda och driva saneringsarbetet i Halland.
Saneringsledarna kallas in och utses av landshövdingen eller dennes ställföreträdare direkt
vid larm om en kärnkraftsolycka.
Vidare påbörjas saneringsarbetet på Länsstyrelsen i Halland i direkt anslutning till larm om
risk för eller pågående olycka. Detta eftersom Länsstyrelsen ser det som nödvändigt att i ett
inledande skede starta upp processen rörande sanering oavsett om ett utsläpp kommer ske
och vidare omfattningen av ett eventuellt utsläpp. Det förberedande arbetet för sanering är
avgörande att det börjar i tid för att skapa möjligheter för en god och effektiv hantering.
I ett inledande skede genomförs förberedelser inför de faktiska saneringsåtgärderna. När
det förberedande arbetet avslutas påbörjas saneringen i fält utifrån en aktörsgemensam
inriktning och saneringsstrategi. Vilka saneringsåtgärder som vidtas beror på omfattning av
nedfallet och omständigheterna i den rådande situationen. Det finns tre huvudsakliga
principer som kan väljas för att återställa mark, vatten, anläggningar eller annan egendom.
Detta är


avklingning,



skärmning,



dekontaminering.

Dessa kan brytas ner i mer specifika metoder, vilken metod som används och i vilka
områden beror på omfattningen av nedfallet och typ av område som exempelvis tätorter,
jordbruksmark eller skogsmark. En närmare beskrivning om Länsstyrelsen i Hallands
bestämmelser kring ansvaret för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen finns
beskrivet i Delplan Sanering.
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Figur 4 Bilden visar hur saneringsarbetet förhåller sig till tiden i olyckan och statlig räddningstjänst

10.

Andra frågor av betydelse för beredskapen

10.1 Bistånd till andra länsstyrelser
Länsstyrelsen i Halland har enligt FSO 4 kap 29§ tillsammans med övriga kärnkraftslän
samt Länsstyrelsen i Skåne och Västerbottens län i uppgift att bistå andra länsstyrelser i
fråga om räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen. Länsstyrelsen i Halland ska
organisera personalberedskapen utifrån denna uppgift.
Den struktur och förmåga som beskrivs i detta program är också vad Länsstyrelsen i
Halland kan bistå andra länsstyrelser med vid en kärnteknisk olycka och ett eventuellt
utsläpp av radioaktiva ämnen. Bistånd kan endast ställas till förfogande under förutsättning
att Hallands län inte är drabbat av en samhällsstörning.
Exempel på bistånd:


Ställa personal från länsstyrelsens organisation för strålningsmätning till
förfogande, exempelvis mätpatruller,



bistå med stabspersonal,
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upprätta sin upplysningscentral för allmänheten och därmed avlasta drabbat län,



stöd på distans genom att upprätta en speglad stab,



bistå i ärenden som rör löpande verksamhet,



förmedla upparbetade kontakter mellan drabbat län och centrala myndigheter.

10.2 Arbetsmiljö
10.2.1 Strålskydd för arbetstagare under radiologiska nödsituationer och
omgivning med joniserande strålning
För att optimera strålskyddet för arbetstagare och allmänhet finns referensnivåer att
förhålla sig till. Referensnivåer är ett verktyg för strålskyddet att förhålla sig till vad gäller
stråldoser både för arbetstagare och allmänhet. Under radiologiska nödsituationer finns det
risk att referensnivåerna överstigs, därav ska referensnivåerna användas som målsättning i
arbetet.
I radiologiska nödsituationer gäller referensnivåer för


Allmänheten

Enligt Strålskyddsförordningen 3 kap 8§ 100 mSv effektiv dos (för händelser på ett
kärnkraftverk som inte beaktats i kärnkraftsreaktorns konstruktion) och för alla andra
händelser 20 mSv.


Arbetstagare

I första hand gäller dosgränser enligt Strålskyddsförordningen 2 kap 2§ men om dessa inte
kan underskridas i en radiologisk nödsituation får länsstyrelsen fastställa referensnivåer
med utgångspunkt i Strålskyddsförordningen 3 kap 9§
Referensnivåerna får
1. inte överskrida en effektiv dos på 100 millisievert, eller
2. överskrida en effektiv dos på 100 millisievert men inte 500 millisievert,
om det behövs för att rädda liv, förhindra allvarliga strålningsrelaterade
hälsoeffekter eller förhindra att katastrofartade förhållanden uppstår.
Sådana referensnivåer fastställs efter samverkan med Strålsäkerhetsmyndigheten.
Stråldosen ska genom optimering av strålskyddet hållas så låg som möjligt hos varje
arbetstagare och om möjligt underskrida 20 mSv. Vid stråldos över 20mSv gäller
frivillighet.
I strålskyddslagen (2018:396), 4 kap samt Strålskyddsförordningen (2018:506) 2-3 kap,
finns bestämmelser som exempelvis regler kring graviditet och amning, information om
hälsorisker och skyddsåtgärder, frivillighet, behovet av att övervaka exponering med
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individuell mätning och regler kring stråldoser och referensnivåer.
Vid sanering som genomförs när den radiologiska nödsituationen avslutats (Befintliga
exponeringssituationer – Omgivning med joniserande strålning) gäller inte samma
bestämmelser som under radiologiska nödsituationer. Detta går också att läsa om i Delplan
Sanering.

10.2.2 Två kategorier av arbetstagare som kan komma att beröras vid en
radiologisk nödsituation
Det finns två identifierade kategorier av arbetstagare som kan komma att beröras vid en
radiologisk nödsituation och som inte omfattas av en verksamhet med joniserande
strålning25.
1. Insatspersonal som utför uppgifter på uppdrag av den myndighet som leder
räddningstjänsten.
Den här personalgruppen utgör arbetstagare som utför uppgifter som direkt handlar om att
avhjälpa den radiologiska nödsituationen.
2. Övriga arbetstagare som utför ordinarie arbetsuppgifter som inte kan avbrytas där
uppgifterna utförs på uppdrag en myndighet med ansvar för dessa uppgifter även
under en kris.
I den här kategorin kan det variera vilka och hur många arbetstagare som påverkas.
Kategorin omfattas av arbetstagare som trots skyddsåtgärder behöver genomföra olika
arbetsuppgifter i ett område. Det kan exempelvis beröra vissa samhällsviktiga
verksamheter. Arbetstagare som genomför uppgifter i områden där det inte fattats beslut
om skyddsåtgärder bör inte betraktas som arbetstagare i radiologisk nödsituation.

10.2.3 Arbetsmiljöansvar
Arbetsmiljöansvar finns kvar som till vardags hos alla arbetsgivare. Den arbetsgivare som
har anställt en person har även ansvar för arbetsmiljön för denna. Arbetsgivarna ansvarar
därmed för den anställdes eller inlånad personals säkerhet och hälsa under utförande av
arbete.
Vid en kärnteknisk olycka kommer länsstyrelsen samordna arbetsmiljöarbetet enligt
Arbetsmiljölagen (1977:1160) AML 3 kap 7e§.
Länsstyrelsen samordnar arbetsmiljöarbetet för den personal som ingår i den förberedda
25

Se beskrivning i begreppslista
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beredskapsplaneringen för kärnteknisk olycka. Det är exempelvis organisation för
strålningsmätning eller andra aktörer som på uppdrag av länsstyrelsen genomför arbete
inom ramen för den statliga räddningstjänsten.
Arbetsgivare som har en roll i den förberedda beredskapsplaneringen för kärnteknisk
olycka behöver inför en händelse ansvara för att signalera behov av utbildningar och
övningar för att kunna fullfölja sitt eget arbetsmiljöansvar. Arbetsgivaren ska även delta i
dialogen om utvecklingsmöjligheter i utbildningar, övningar, utrustning och planverk för
att förbättra förutsättningar för att hantera arbetsmiljöansvaret på bästa sätt.

10.3

Utbildning och Övning

Förmågan för länsstyrelsen och övriga berörda aktörer att hantera ett utsläpp av radioaktiva
ämnen, behöver regelbundet säkerställas och utvecklas. Länsstyrelsen ska regelbundet
utbilda och öva inom ramen för detta.
I länsstyrelsens regionala fleråriga utbildnings- och övningsplan finns planerade
utbildningar och övningar rörande kärnenergiberedskapen redovisade.
Länsstyrelsen följer systematiskt upp och säkerställer att det finns rätt kompetens bland
länsstyrelsens personal, inklusive presumtiva räddningsledare, saneringsledare och
mätledare. Interna, regionala och nationella utbildningar.
Detta Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner ska utgöra ett underlag vid
utbildning och övning som rör beredskap för kärnteknisk olycka.
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11.

Begreppslista

Begrepp

Definition/beskrivning och kommentar

Beredskapszoner

Beredskapskapszoner är geografiska områden kring
vissa verksamheter med joniserande strålning inom
vilka skyddsåtgärder förbereds.

Deterministiska hälsoeffekter

Deterministiska hälsoeffekter är hälsoeffekter som
karakteriseras av en tröskeldos och där allvarligheten
ökar med ökad stråldos.

Dosgräns

Stråldoser som inte får överskridas för en enskild
person under en bestämd tidsperiod. Strålskyddslagen
3 kap 8§

Geografiskt områdesansvar

Se avsnitt 2.3 i detta program.

Halveringstid

Halveringstiden är den tid som det tar innan
radioaktiviteten hos ett radioaktivt ämne minskat till
hälften.

Haverifilter

Ett filter för att rena radioaktiva ämnen vid en
tryckavlastning av inneslutningen. Tryckavlastningen
kan vara nödvändig för att skydda inneslutningen som
är den sista barriären. Haverifiltret medför att
konsekvenserna för omgivningen kan begränsas i
händelse av ett svårt haveri. Haverifiltren installerades
på alla svenska kärnreaktorer efter det svåra haveriet i
Three Mile Island (Harrisburg) 1979. Filtret bygger på
konventionell skrubberteknik.

Indikering

Strålningsmätning

Inriktnings- och
samordningsfunktion

En grupp aktörer som träffar överenskommelser om
inriktning och samordning

Joniserande strålning

Strålning som har tillräckligt med energi för att lösgöra
elektroner ur ett ämnes atomer eller slå sönder
molekyler. Joniserande strålning i form av alfa, beta,
gamma och neutroner uppkommer när radioaktiva
ämnen sönderfaller. Joniserande strålning kan också
produceras på konstgjord väg med hjälp av
röntgenutrustningar eller acceleratorer.

Länsstyrelsens
krisledningsorganisation

Länsstyrelsens organisation för ledning och samverkan
vid samhällsstörningar som drabbar Hallands län eller
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annan del av Sverige och som kräver att länsstyrelsen
samverkar och/eller leder och samordnar åtgärder för
att hantera
Kärnteknisk anläggning

Sammanfattande benämning på anläggningar där man
utvinner kärnenergi (kärnkraftverk), tillverkar
kärnbränsle, upparbetar kärnbränsle eller hanterar eller
lagrar kärnavfall. Även forskningsreaktorer räknas hit.

Kärnkraftsolycka

Med kärnkraftsolycka avses en olycka som inträffar på
ett kärnkraftverk i Sverige eller utomlands.

Kärnteknisk olycka

Med kärnteknisk olycka avses en olycka som inträffar
på en kärnteknisk anläggning. En kärnteknisk
anläggning är enligt Lag (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet
2 § I denna lag avses med
1. kärnteknisk anläggning:
a) anläggning för utvinning av kärnenergi
(kärnkraftsreaktor),
b) annan anläggning i vilken en självunderhållande
kärnreaktion kan ske, såsom forskningsreaktor,
c) anläggning för utvinning, framställning,
hantering, bearbetning, förvaring som avses bli
bestående (slutförvaring) eller annan förvaring
(lagring) av kärnämne, och
d) anläggning för hantering, bearbetning, lagring
eller slutförvaring av kärnavfall,

Larmnivåer

En del av haveriberedskapen och referens för gradering
av åtgärder vid onormala händelser på en kärnteknisk
anläggning. Det finns tre larmnivåer: upplysning,
förstärkt beredskap och haverilarm.

Länsstyrelsens fältplats

Se avsnitt 3.4 i detta program.

Oberoende härdkylning

Ett robust och oberoende system för inpumpning av
vatten för kylning av reaktorhärden. Med oberoende
menas här andra befintliga system eller
elmatningsvägar. Systemet ska efter fel i all annan
härdkylning kunna hålla härden kyld i 72 timmar utan
hjälp från någon annan aktör utifrån, exempelvis
samhället. Systemet ska också kunna hantera extrem
yttre påverkan, d.v.s. betydligt kraftigare
väderförhållanden, havsvattennivåer och jordbävningar
än övriga säkerhetssystem. OBH är utformat för att
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kunna hantera härdkylningen om all elmatning är
borta, både yttre nät och ordinarie reservkraft, eller om
det inte går att använda havet för att kyla reaktorerna.
OBH finns installerat på samtliga kärnkraftsreaktorer i
drift.
RadGis

Strålsäkerhetsmyndighetens databas för registrering,
lagring och visualisering av data från
strålningsmätningar

Radioaktiva ämnen

Innehåller atomer med instabila atomkärnor som
strävar efter att nå ett stabilt tillstånd genom att
sönderfalla. Begreppet används oftast både för
radioaktivt material och för radionuklider.

Radiologisk nödsituation

Begreppet är definierat i bland annat Förordning
(2003:789) om skydd mot olyckor.
4 kap 17§ Med radiologisk nödsituation avses vid
tillämpning av 18-20 §§ en plötsligt inträffad händelse
som
1. inbegriper en strålkälla,
2. har medfört eller kan befaras medföra skada, och
3. kräver omedelbara åtgärder.
(Definitionen träder i kraft 2022-07-01)

Samhällets skyddsvärden

Människors liv och hälsa, Samhällets funktionalitet,
Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och
rättigheter, Miljö och ekonomiska värden, Nationell
suveränitet

Samhällsviktig verksamhet

Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet,
tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller
säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för
samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet.
Se även avsnitt 2.3 i detta program.

Strålskyddsåtgärder/skyddsåtgärder Strålskyddsåtgärder avser åtgärder som vidtas för att
minska människors pågående eller potentiella
exponering för joniserande strålning.
Stab

En enhet/stödfunktion med allsidig kompetens som
biträder en högre chef eller annan beslutsfattare med
insamling och bearbetning av beslutsunderlag,
ordergivning, samverkan, dokumentation och
information. Staben leds av en stabschef.

Stokastiska hälsoeffekter

Stokastiska hälsoeffekter är slumpmässiga
hälsoeffekter som kan uppstå på sikt som en följd av
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exponering för joniserande strålning. Sannolikheten att
de ska inträffa ökar med ökande stråldos, men
allvarligheten av hälsoeffekten om den inträffar är
oberoende av stråldosens storlek. Ett exempel på en
stokastisk hälsoeffekt är cancer.
Stråldos

Stråldos är absorberad, intecknad, ekvivalent eller
effektiv dos.

Tjänsteperson i beredskap

Länsstyrelsen har dygnet runt, året runt en
Tjänsteperson i beredskap (TiB).

Verksamhet med joniserande
strålning

Innefattas i en kategori kallat ”planerade
exponeringssituationer” enligt EUs strålskyddsdirektiv.
I denna kategori utgår man från dosrestriktioner som
arbetstagare inte får överskrida. I dessa verksamheter
är går det att kontrollera nivåerna löpande.
Verksamheter som ingår är drift av kärnkraftverk eller
verksamheter med strålning på sjukhus
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