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Vid larm från 
kärnkraftverket 
i Oskarshamn 
– gör så här
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Signalen – Viktigt meddelande till 
allmänheten (VMA)

Gör så här om du hör signalen för viktigt 
meddelande till allmänheten (VMA)
Är du utomhus
Du varnas med signalen ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA).  
Ton i 7 sekunder, tystnad i 14 sekunder, ton i 7 sekunder o.s.v.

• Gå in. Stäng dörrar, fönster och ventilation och lyssna på Sveriges 
Radio P4 Kalmar för att få reda på vad du ska göra. Information om att 
faran är över kommer att ges via Sveriges Radio P4 Kalmar.

7 sek
14

7
14

7

Viktigt meddelande
-både i fred och krig

Faran över

30–40 sek lång signal
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Är du inomhus
Du varnas genom att RDS-mottagaren startar 
och Sveriges Radio P4 Kalmar läser upp  
ett meddelande.

• Stäng dörrar, fönster och ventilation.  
Då begränsar du halten av radioaktiva 
ämnen i inomhusluften.

• Lyssna på Sveriges Radio P4 Kalmar.  
Där får du höra vad som hänt och vad du bör göra.

• Hjälp andra. Släpp till exempel in personer som behöver skydd inomhus.

• Stanna inne tills du får andra instruktioner genom  
Sveriges Radio P4 Kalmar.

Om du behöver mer information om händelsen
Om du inte var hemma när ett VMA sändes kan du få information och  
följa händelsen på:

• Sveriges Radio P4 Kalmar

• Krisinformation.se – via app, webb eller sociala medier

• SVT – www.svt.se, text-TV sidan 100 och 599, i appen SVT Nyheter

• 113 13 (SOS Alarms informationsnummer).

Skydda djuren
• Håll sällskapsdjur inne.

• Lyssna på Sveriges Radio P4 Kalmar för att få råd om betesdjur,  
grisar och andra husdjur.

Åtgärder som kan bli aktuella:

• Ta in djur som är ute, i första hand mjölkkor.

• Stäng om möjligt dörrar och fönster till djurstallar och lador med foder.

• Undvik att använda vatten från grunda öppna vattensamlingar eller diken.

http://Krisinformation.se
http://www.svt.se
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Test av varningssystem
Test av varningssystemen genomförs första helgfria måndagen i mars, 
juni, september och december månad i hela Sverige.
Utomhusvarningssystem:
Testas klockan 15.00 med larmsignalen för ”Viktigt meddelande till  
allmänheten” (VMA). Provet avslutas med signalen för ”Faran över”.
Inomhusvarningssystem (RDS-mottagare):
Testas klockan 19.00 och sändningsledningen på Sveriges Radio läser upp ett 
meddelande.

Utrymning
Om Länsstyrelsen Kalmar län beordrar utrymning
• Länsstyrelsen Kalmar län meddelar i Sveriges Radio P4 Kalmar vilka 

områden som ska utrymmas och ger anvisningar till dem som berörs.

• Om du har tillgång till eget fordon ska du köra till en utrymningsplats. 
Lyssna på Sveriges Radio P4 Kalmar så får du veta vilken/vilka 
utrymningsplatser som är öppna.

• Om du inte kan ordna transport själv ska du ta dig till närmaste 
uppsamlingsplats (markerade med U på kartan). Äldre och personer med 
funktionsvariationer kommer att få hjälp att utrymma.

• Ta med dina jodtabletter och andra mediciner vid utrymning.

• Barn i förskolor, skolor och fritidshem kommer att utrymmas 
tillsammans i sina klasser eller grupper till ett säkert område.  
Aktuell utrymningsplats/-er meddelas i Sveriges Radio P4 Kalmar.

• Boende i särskilda boenden med mera kommer att få hjälp att utrymma.

• Ta med sällskapsdjur.

• Lyssna på Sveriges Radio P4 Kalmar för att få råd om betesdjur, grisar 
och andra husdjur. Åtgärder som kan bli aktuella:

 - Lämna djuren i stallarna med vatten och foder för ett par dagar  
(hö och halm – inget kraftfoder).

 - Ge uppgifter om kvarvarande djur till personalen vid 
utrymningsstation eller till närmaste polis. 
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Viktiga platser vid utrymning

Inre beredskapszonen

UppsamlingsplatsU
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Jodtabletter
Du ska ta jodtabletter endast på uppmaning av Länsstyrelsen Kalmar län. 
Information får du via Sveriges Radio P4 Kalmar. 

Jodtabletterna mättar sköldkörteln med icke radioaktiv jod och hindrar 
sköldkörteln från att ta upp den radioaktiva joden. Vuxna över 40 år behöver 
inte ta jodtabletter eftersom vetenskapliga undersökningar har visat att 
det inte finns någon risk för denna åldersgrupp att få sköldkörtelcancer av 
radioaktivt jod.

Mer information och dosering finns 
i bipacksedeln samt på asken med 
jodtabletter. Kontakta Länsstyrelsen 
Kalmar län om du saknar eller behöver 
mer än en ask jodtabletter.

Kaliumjodid 
65mg

Vad man gör på kärnkraftverket vid en olycka
Vid en allvarlig störning samlas personal och besökare på 
kärnkraftverkets samlingsplatser. Samtidigt börjar kärnkraftverkets 
haveriberedskapsorganisation att arbeta med att hantera störningen. 
Beredskapsorganisationens uppgift är att:

• se till att reaktorn tas till ett kontrollerat och stabilt tillstånd

• förhindra eller begränsa utsläpp av radioaktiva ämnen till omgivningen.

All personal som inte behövs för detta arbete skickas hem, redan i 
ett tidigt skede – det kallas ”beordrad hemgång”. Detta görs för att 
beredskapsorganisationen ska kunna fokusera på sina uppgifter. Sådan 
”beordrad hemgång” tillämpas även vid större oväder, stormar eller andra 
störningar. Att personalen lämnar kärnkraftverket behöver därför inte 
betyda att händelsen påverkar allmänheten. Om allmänheten påverkas, 
används alltid VMA i form av utomhuslarm (Hesa Fredrik) och meddelande 
i Sveriges Radio P4 Kalmar.

Samtidigt som kärnkraftverket agerar samlas myndigheter för att hantera 
händelsen.
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Information på andra språk
Information om beredskap mot kärnkraftsolyckor finns att få hos 
Länsstyrelsen Kalmar län och Oskarshamns kommun.

Information about emergency preparedness for nuclear accidents can be 
obtained from Kalmar County Administrative Board and Oskarshamn 
Municipality.

Informationen zur Bereitschaft im Falle eines nuklearen-Unfällen erhalten 
Sie bei der Verwaltungsbehörde der Provinz Kalmar län und der Gemeinde 
Oskarshamn.



Mer information vid en  
olycka kan du få från:
Sveriges Radio P4 Kalmar
www.sverigesradio.se/kalmar

Länsstyrelsen Kalmar län: 
Telefon 010-223 80 00 
www.lansstyrelsen.se/kalmar

Oskarshamns kommun: 
Telefon 0491-880 00 
www.oskarshamn.se

Myndighetsgemensam krisinformation:  
www.krisinformation.se

http://www.sverigesradio.se/kalmar 
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar 
http://www.oskarshamn.se
http://www.krisinformation.se

