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Bifogat program beskriver Länsstyrelsen Östergötlands arbetssätt, ansvar och roll vid 
sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnteknisk anläggning. Programmet är 
utarbetat i enlighet med lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt förordningen 
(2003:789) om skydd mot olyckor.  

Saneringsprogrammet har remitterats till berörda för synpunkter. 

Planen fastställs genom detta beslut. 

I den slutliga handläggningen av detta ärende har förutom föredraganden deltagit 
räddningstjänsthandläggare Carl Granström. 
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Region Östergötland,  
Polismyndigheten 
Länets kommuner 
Räddningstjänsten Östra Götaland 
Strålsäkerhetsmyndigheten 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB 
Jordbruksverket 
Livsmedelsverket 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Länsstyrelsen Kalmar län 
Länsstyrelsen Örebro län 

Länsstyrelsen Södermanlands län  

Länsstyrelsen i Västmanlands län  

 
 
Internt  
Saneringsledarna 
Länsledningen 
TiB-gruppen 
Försvarsdirektör 
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Detta saneringsprogram beskriver Länsstyrelsen Östergötlands arbetssätt, ansvar och 
roll vid sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnteknisk anläggning. 
Programmet är utarbetad i enlighet med lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt 
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. 

Programmet är förankrat i ”Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om 
länsstyrelsens beredskap för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en 
kärnteknisk anläggning” (SRV 2007:4) och handboken ”Sanering av radioaktiva ämnen 
– planeringsstöd för länsstyrelser vid kärnteknisk olycka” utgiven av Jordbruksverket, 
dåvarande Räddningsverket samt dåvarande Statens strålskyddsinstitut.  

Detta program vänder sig dels till de aktörer som kan bli inblandade i hanteringen efter 
en kärnteknisk olycka, dels till allmänheten. 

 

Enligt 4 kap. 15 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor ansvarar länsstyrelsen 
för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. Av 4 
kap. 21 § förordningen om skydd mot olyckor framgår att länsstyrelsen efter att ha hört 
berörda myndigheter, kommuner och landsting, skall upprätta ett program både för 
räddningstjänst, enligt 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och för 
sanering, enligt vad som avses i 4 kap. 8 § samma lag.  

Saneringsprogrammet ska användas som underlag av Länsstyrelsen Östergötlands 
saneringsorganisation. Saneringsprogrammet ska samordnas med beredskapen för 
länsstyrelsens räddningstjänst och krisberedskap. 

 

 

I Sverige finns tre aktiva kärnkraftsanläggningar för energiproduktion. Kärnkraftverken 
ligger i:  

 Ringhals, Varbergs kommun, Hallands län (ca 200 km från länsgränsen), 

 Simpevarp, Oskarshamns kommun, Kalmar län (ca 60 km från länsgränsen), 

 Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län (ca 200 km från länsgränsen).  

Kärnkraftverket i Barsebäck i Skåne bedriver sedan stängningen 2005 och fram till 
rivningen av anläggningen som beräknas kunna starta tidigast år 2017, endast service- 
och avställningsdrift.  

År 2015 fanns det 185 kärnkraftsreaktorer i drift i Europa. Totalt motsvarar dessa 
kraftverk en installerad kapacitet om 163 GW. Säkerheten vid världens kärnkraftverk 
varierar väsentligt. I före detta Sovjetunionen finns ett tiotal av dessa i drift av samma 
typ som Tjernobyl, varav vissa ligger ca 60 mil från Svenska fastlandet. Östergötland har 
också kust mot Östersjön där kärnenergidrivna fartyg kan förekomma.  
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Kärnreaktorer används även i vissa typer av satelliter och ubåtar. Kärnreaktorer finns i 
vissa äldre typer av satelliter. De radioaktiva ämnena avklingar normalt innan satelliten 
återinträder i atmosfären och i allmänhet sönderdelas satelliten innan den störtar mot 
jorden. Nya rymdsonders radionukleidbatterier innehåller plutonium-238 vilket kan 
innebära en hälsorisk om de inte förstörs vid återinträde i atmosfären. 

Till hotbilden hör också terroristangrepp mot transporter av radioaktiva ämnen eller 
mot kärnkraftverk. Detta skulle kunna få allvarliga och långsiktiga konsekvenser. 

 

I Simpevarp, norr om Oskarshamn,  finns lagringsanläggning (CLAB) för mellanlagring 
av använt kärnbränsle från Sveriges kärnkraftverk. I Forsmark finns 
slutförvaringsanläggning (SFR) för låg- och medelaktivt avfall, såsom skyddskläder och 
delar från kärnkraftverken.1 I Västerås finns Westinghouse som tillverkar kärnbränsle. 

 

Denna plan revideras minst vart fjärde år, alternativt efter relevant övning eller när 
förutsättningar ändras på betydande sätt.  

 

 

 

 

 

 

                                                 

1
 www.skb.se 
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Enligt 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska länsstyrelsen ansvara för 
räddningstjänst: 

 vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning, i sådan 
omfattning att särskilda åtgärder krävs för att skydda allmänheten eller, 

 då överhängande fara för ett sådant utsläpp föreligger.  

Presumtiv räddningsledare för räddningstjänst har utsetts av Länsstyrelsen Östergötland.  

Den förordnade räddningsledaren är totalansvarig för den operativa delen av 
räddningsinsatsen. Endast räddningsledaren kan fatta beslut om att avsluta 
räddningsinsatsen.2 

För arbete i stab och med räddningstjänst använder Länsstyrelsen Östergötland 
fastställd Krishanteringsplan. 

 

Enligt 4 kap. 8 § i lagen (2003:778) lagen om skydd mot olyckor ska den myndighet som 
regeringen bestämmer ansvara för saneringen efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en 
kärnteknisk anläggning. Enligt 4 kap. 15 § förordningen (2003:789) om skydd mot 
olyckor är länsstyrelsen den myndighet som ansvarar för saneringen. Lag och förordning 
syftar till att upprätthålla en samhällelig organisation som kan gripa in när den enskilde 
inte själv eller med hjälp av någon annan kan bemästra en saneringssituation. 

Med sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen avses sådana åtgärder som skall vidtas 
för att göra det möjligt att åter använda mark, vatten, anläggningar och annan egendom 
som förorenats genom utsläpp av radioaktiva ämnen.3 

Staten är skyldig att vidta sådana åtgärder endast i den utsträckningen detta är motiverat 
med hänsyn till: 

 följderna av utsläppet (exempelvis vid oacceptabel stråldos), 

 det hotade intressets vikt (exempelvis vid sänkt produktivitet i samhällsviktiga 
funktioner), 

 kostnaderna för insatsen (exempelvis för utrustning, personal, utbildning), 

 omständigheterna i övrigt (exempelvis de psykosociala effekterna på personal). 

Enligt 4 kap. 10 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor kan regeringen föreskriva 
eller besluta att en länsstyrelse ska, vid sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från 
en kärnteknisk anläggning, ta över ansvaret för saneringen inom flera län eller att någon 
annan statlig myndighet skall ta över ansvaret inom ett eller flera län. 

 

                                                 

2
 4 kap. 7 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 

3
 4 kap. 8 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 
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Regeringen är ansvarig för krishanteringen på nationell nivå. Regeringens ansvar gäller i 
första hand strategiska frågor. Ansvaret för ledning och samordning av det rent 
praktiska arbetet ligger på berörda myndigheter. Regeringen ansvarar övergripande för 
att krishanteringen är effektiv och att kriskommunikationen är trovärdig. Regeringen 
ansvarar även för vissa kontakter med internationella aktörer. 

Regeringskansliet stödjer regeringen i krishanteringsarbetet. Inom Regeringskansliet, 
liksom i övriga delar av samhället, ligger ansvarsprincipen till grund för arbetet vid 
kriser. Det innebär att det departement som ansvarar för en viss sakfråga under normala 
förhållanden hanterar den frågan även vid en kris. 

En chefstjänsteman för krishantering finns placerad i Justitiedepartementet. 
Chefstjänstemannen ska vid kriser bland annat säkerställa att arbetet dras igång snabbt 
och samordna och stödja krishanteringsarbetet inom Regeringskansliet. 
Chefstjänstemannen har till sin hjälp ett kansli för krishantering. Kansliets uppgifter är 
bland annat: 

- omvärldsbevakning, analys och lägesbild,  

- utveckling, utbildning, övning och uppföljning inom krishantering och 

- att vara en central kontaktpunkt internt i Regeringskansliet. 

Kansliet för krishantering bevakar dygnet runt hot- och riskutvecklingen både inom 
landet och internationellt och är en central kontaktpunkt i Regeringskansliet. Kansliet 
har också en viktig uppgift i att stödja departementen i deras arbete med att utveckla sin 
krishantering och kriskommunikation. 

Regeringens strategiska inriktning för Regeringskansliets arbete bereds av gruppen för 
strategisk samordning (GSS). Den består av statssekreterarna i samtliga departement 
som berörs av en allvarlig händelse. GSS sammankallas av inrikesministerns 
statssekreterare eller den statssekreterare som han eller hon utser. 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ansvar för frågor om skydd 
mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan 
myndighet har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter olycka eller kris. 
Enligt förordningen (2008:1002) med instruktion för MSB ska myndigheten bland annat 
att:  
- arbeta med samordning mellan berörda aktörer i samhället för att förebygga och 
hantera olyckor och kriser och att,  

- bidra till att minska konsekvenser av olyckor och kriser MSB ska utveckla och stärka 
samhällets förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser där farliga ämnen 
ingår.  

I en kärnteknisk olycka ska MSB ha förmågan att bistå med stödresurser samt stödja 
samordningen av berörda myndigheters åtgärder. MSB ska se till att berörda aktörer får 
tillfälle att:  

                                                 

4
 Nationell beredskapsplan för hantering av en kärnteknisk händelse (2015) 
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- samordna krishanteringsåtgärderna,  

- samordna information till allmänhet och media,  

- effektivt använda samhällets samlade resurser och internationella förstärkningsresurser, 

 - samordna stödet till centrala, regionala och lokala organ i fråga om information och 
lägesbilder. 

MSB ska ha förmågan att bistå Regeringskansliet med underlag och information i 
samband med en kärnteknisk olycka.  

MSB ska i förhållande till Europeiska kommissionen vara Sveriges kontaktpunkt och 
behörig myndighet för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets beslut 
1313/2013/EU av den 17 december 2013 om en civilskyddsmekanism för unionen. I 
uppgiften som behörig myndighet ingår möjligheten att begära bistånd från och lämna 
bistånd till de länder som deltar i samarbetet inom ramen för rådets beslut.  

MSB ingår i SSM:s Nationell Expertgrupp för Sanering, NESA, och ska också ge råd 
om genomförande av sanering. 

 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är expertmyndighet inom strålsäkerhet samt 
förvaltningsmyndighet för frågor om skydd av människors hälsa och miljö mot skadlig 
verkan av joniserande och icke-joniserande strålning, för frågor om säkerhet och fysiskt 
skydd i kärnteknisk och annan verksamhet med strålning samt för frågor om nukleär 
icke-spridning. Verksamhet med strålning regleras av SSM genom ett antal föreskrifter, 
baserade på strålskyddslagen (1988:220), strålskyddsförordningen (1988:293), lagen 
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet, förordningen (1984:14) om kärnteknisk 
verksamhet och miljöbalken (1998:808). 

Enligt förordningen (2008:452) med instruktion för SSM ska myndigheten samordna de 
beredskapsåtgärder som krävs för att identifiera, förebygga och detektera radiologiska 
och nukleära händelser och olyckor. Myndigheten ska i detta sammanhang:  

- ge råd om strålskydd och sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen, om en nukleär 
eller radiologisk nödsituation inträffar inom eller utom landet,  

- upprätthålla och leda en nationell organisation för expertstöd vid nukleära och 
radiologiska nödsituationer,  

- svara för teknisk rådgivning till de myndigheter som är ansvariga för hanteringen av 
konsekvenserna av en olycka i kärnteknisk verksamhet, om den inträffar inom eller 
utom landet,  

- svara för expertkompetens samt kunskaps- och beslutsunderlag inom 
strålskyddsområdet inklusive spridningsprognoser och strålskyddsbedömningar,  

- upprätthålla förmåga att inom strålskyddsområdet genomföra mätning, provtagning 
och analys i fält.  

Enligt instruktionen har SSM också ett särskilt funktionsansvar som behörig myndighet 
(Competent Authority) enligt Internationella atomenergiorganets (IAEA) konventioner 
om assistans och tidig varning vid nukleära eller radiologiska nödsituationer. Detta 
innebär att myndigheten bland annat ska förmedla till och ta emot information från 
IAEA om nödsituationer enligt konventionen om tidig varning och bistå Internationella 
atomenergiorganet vid sådana situationer enligt konventionen om assistans. Enligt 
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konventionen om assistans är SSM kontaktpunkt och har samordningsansvar för 
IAEA:s assistansprogram, RANET. SSM är också utsedd behörig myndighet 
(Competent Authority) för EU:s tidiga varning program ECURIE. Enligt FSO ska SSM 
ge råd om strålningsmätningar samt samordna och biträda med strålskyddsbedömningar 
vid kärnteknisk olycka.  

SSM ansvarar för den nationella expertgruppen för sanering (NESA) och ger råd om 
genomförande av sanering. 

 

Socialstyrelsen uppdrag är att värna om hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård 
och omsorg.  

Vid en olycka i en kärnteknisk anläggning kommer Socialstyrelsen att stödja hälso- och 
sjukvården med råd om medicinskt omhändertagande och kriskommunikation. 
Frågorna kommer att vara många och många kommer att bli oroliga oavsett om de bor 
nära eller långt bort från händelsen.  

Förutom omedelbar rådgivning och kriskommunikation kommer Socialstyrelsen att 
behöva arbeta med följderna av en olycka i en kärnteknisk anläggning under en lång 
period eftersom en sådan olycka kommer att påverka samhället, människor och 
sjukvården under mycket lång tid.  

 

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området och 
arbetar för en hållbar utveckling och för att uppfylla de övergripande målen för 
jordbruks-, livsmedels- och fiskeripolitiken. Enligt ansvarsprincipen behåller 
Jordbruksverket, vid en kärnteknisk olycka, de ansvarsområden som verket har ansvar 
för under normala förhållanden. Liksom andra berörda centrala myndigheter ska 
Jordbruksverket enligt 11§ förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd 
beredskap samverka med länsstyrelserna i deras roll som områdesansvarig myndighet 
och samverka med övriga statliga myndigheter, kommuner, landsting, sammanslutningar 
och näringsidkare som är berörda. Enligt regeringens skrivelse 2001/01:52, Beredskapen 
mot svåra påfrestningar på samhället i fred, ansvarar Jordbruksverket för att minska 
konsekvenserna för jordbrukssektorn vid nedfall av radioaktiva ämnen. Jordbruksverket 
ingår i NESA. Vid radioaktivt nedfall ska Jordbruksverket, på uppdrag av regeringen, 
lämna ett situationsanpassat underlag angående ersättning till enskilda. 

 

Livsmedelsverket ansvarar för tillämpningen av lagstiftning som gäller radioaktiva 
ämnen i livsmedel, inklusive dricksvatten, till exempel gränsvärden och utökad 
gränskontroll. Vid en kärnteknisk olycka kan EU-kommissionen besluta att Europeiska 
Rådets förordning 3954/87 som innehåller EU-gemensamma gränsvärden, träder i kraft. 
I dagsläget finns det svenska gränsvärden som beslutades efter händelsen i Tjernobyl 
(LIVSFS 1993:36 (H 60)).  

Livsmedelsverket är ansvarigt för kontroll av att gränsvärden inte överskrids. Kontroll 
kan göras i form av provtagning av livsmedel. Livsmedelsverket kan vid behov också 
utfärda särskilda kontrollprogram.  

Livsmedelsverket ska också ge information till kontrollmyndigheter, 
livsmedelsproducenter, handel och konsumenter i samband med en olycka. Det kan till 
exempel handla om riskvärderingar, gränsvärden och mätning av livsmedel.  
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Vidare ska det finnas en planering för att kunna ge berörda aktörer stöd i hanteringen av 
konsekvenserna av en kärnteknisk olycka. Som ett led i detta arbete ingår att samverka i 
beredskapsplanering, projekt och deltagande i övningar. Vid en kärnteknisk olycka 
samverkar Livsmedelsverket i huvudsak med SSM, Jordbruksverket, berörda 
länsstyrelser och kommuner, Sveriges lantbruksuniversitet, Totalförsvarets 
forskningsinstitut och MSB. 

Livsmedelsverket ingår i SSM: s nationella expertgrupp för sanering (NESA). 

 

Vid Polismyndigheten ansvarar den operativa enheten i polisregionen för den regionala 
krisberedskapen, insatsförmågan, ledningscentralen och Polismyndighetens 
kontaktcenter. På nationell nivå ansvarar den nationella operativa avdelningen (Noa) för 
Polismyndighetens övergripande krishantering. Här finns nationella resurser som 
nationella insatsstyrkan, nationella bombskyddet och Polisflyget. Vid en kärnteknisk 
olycka ansvarar Polismyndigheten för avspärrning- och utrymning samt registrering i 
samverkan med andra aktörer. 

 

Arbetsmiljöverket ansvarar för information och råd i frågor som har med arbetsmiljö 
och arbetarskydd att göra efter en kärnteknisk olycka. De utarbetar även föreskrifter för 
arbetsmiljö. 

 

SMHI har ansvar för att räddningsledning och expertmyndigheter fortlöpande får 
väderprognoser. SMHI tar emot larm vid en utländsk kärnteknisk olycka och man har 
ständig beredskap för att göra dagliga beräkningar av spridning av utsläpp från en 
kärnteknisk olycka oavsett om den är inhemsk eller har skett utomlands. 

 

Kustbevakningen ansvarar för miljöräddning till sjöss och bistår länsstyrelsen med bland 
annat att varna sjöfarande och genomföra utrymning till sjöss, samt omdirigera 
sjögående trafik. Utrymningsarbetet sker i samråd med polisen. 

 

Sjöfartsverket har ansvaret för att planera, leda och organisera den svenska sjö- och 
flygräddningstjänsten i svenskt territorialvatten, visst internationellt vatten och de tre 
största svenska insjöarna (Vänern, Vättern och Mälaren). Sjöfartsverket har ett 
sambandsansvar till sjöss via Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC). Sjö- och 
flygräddningscentralen är samlokaliserad med Kustbevakningens ledningscentral för 
region Sydväst samt med Sjöbevakningscentralen i Göteborg inom Försvarsmakten. 

Huvuduppgiften på flygräddningssidan är samordning av såväl civil som militär 
flygräddning, vilken i huvudsak sköts av Sjöfartsverkets helikopterverksamhet. 
Räddningscentralen har också översikt över och kan systematiskt prioritera för tillfället 
tillgängliga helikopterresurser för skogsbrandbekämpning. Sjöfartsverket kan hos 
Försvarsmakten utverka tillstånd för flygning med statsluftfartyg i svenskt luftrum. 
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Trafikverket upprätthåller en grundläggande beredskap för att samhällsviktiga 
transporter ska kunna utföras, bland annat genom byggande och drift av statliga vägar 
och järnvägar och genom att via överenskommelser med flygplatshållare säkerställa att 
det finns ett nationellt nät av flygplatser. 

 

Svenska kraftnät har som huvuduppgift att förvalta, driva och utveckla stamnätet för el 
(kraftledningar för 220 kV och 400 kV) med tillhörande anläggningar samt 
utlandsförbindelser. Svenska kraftnät har också systemansvaret för det svenska 
elsystemet. Svenska kraftnät har sektorsansvar för elförsörjningen enligt 
krisberedskapsförordningen. 

Enligt lagen om effektreserv ansvarar Svenska kraftnät för att det finns en reserv 
tillgänglig om det uppstår effektbrist i landet. Därför ingår Svenska kraftnät avtal med 
elproducenter, elleverantörer och elanvändare om att ställa produktionskapacitet till 
förfogande eller möjlighet att reducera förbrukning. Elsystemet tål bara måttliga fall i 
frekvensen. Större frekvensfall leder främst till att kraftstationer måste frånkopplas för 
att undvika att de skadas. Det förvärrar i så fall effektbristen vilket kan leda till 
omfattande elavbrott i stora delar av landet. Följden kan bli stopp för 
industriproduktionen, stillastående kommunikationer, utkylning av bostäder och andra 
svåra påfrestningar för samhället. 

En frånkoppling tillämpas endast i nödsituationer, till exempel om elförsörjningen är 
allvarligt störd och andra åtgärder inte räcker till. Då kan man rädda större delen av 
kraftsystemet genom att frånkoppla en del av förbrukningen. 

 

Försvarsmakten ska enligt myndighetsinstruktionen kunna ”.. med myndighetens 
befintliga förmåga och resurser kunna lämna stöd till civil verksamhet.” Då 
verksamheten enligt denna plan har sin utgångspunkt i lagen om skydd mot olyckor ska 
stöd lämnas om ett deltagande ”.. inte allvarligt hindrar dess vanliga verksamhet.” 

FM har för ämnesområdet särskilt kvalificerade enheter med stående beredskap. 
Exempel på enheter framgår av stycke 4.6. 

Ytterligare förutsättningar för Försvarsmaktens stöd framgår av förordningen 
(2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet. 

 

I Hälso- och sjukvårdslagen står att landstingen ska ha en katastrofmedicinsk beredskap, 
i föreskriften SOSFS 2013:22 beskrivs detta ytterligare. Landstingens och regionernas 
krishantering regleras även i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Enligt LEH är 
landstingen/regionerna skyldiga att förbereda sig och ha en plan för hur extraordinära 
händelser ska hanteras.  

Vid en kärnteknisk olycka ska landsting lämna lägesrapporter och information till 
Socialstyrelsen och länsstyrelsen. Samtliga landsting och regioner har en 
krishanteringsplan och ständig katastrofmedicinsk beredskap. I den katastrofmedicinska 
beredskapen ingår en särskild sjukvårdsledning (krisledning) på regional nivå med 
uppgift att fördela landstingets eller regionens samtliga resurser (främst sjukvård och 
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kollektivtrafik). Fördelningen syftar till att optimera det medicinska omhändertagandet 
och se till att störningen påverkar den ordinarie verksamheten i så liten utsträckning 
som möjligt. 

I ”Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Region Östergötland” beskrivs även 
hanteringen av en händelse med radioaktiva ämnen. Larmvägar och etablering av 
särskild sjukvårdsledning sker enligt rutin vid alla typer av händelser. 

 

Kommuner har många verksamheter som måste fungera även vid en kärnteknisk olycka, 
till exempel äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola. 

Kommunen ansvarar för och leder sin egen verksamhet. Kommunen har en central roll 
vid hanteringen av samhällsstörningar, bland annat genom bestämmelserna i bland annat 
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- 
och sjukvårdslagen (1982:763). Kommunen är dessutom geografiskt områdesansvarig 
för den verksamhet som olika aktörer bedriver i kommunen och ska verka för att 
åstadkomma inriktning och samordning. Kommunerna är även skyldiga att medverka i 
planering och genomförandet av räddningstjänsten och saneringen efter en kärnteknisk 
olycka. 

Kommuner ska lämna lägesrapporter och information till länsstyrelsen vid en 
kärnteknisk olycka. 

 

De kärntekniska anläggningarna ansvarar för att följderna av en olycka begränsas så 
mycket som det är möjligt och att berörd anläggning återförs till ett stabilt tillstånd. 
Anläggningarna ansvarar även för skydds- och räddningsåtgärder inom 
anläggningsområdet för egen och kontrakterad personal som i vissa fall arbetar utanför 
anläggningsområdet. Kärnkraftverken ska ge larm om höjd beredskap eller haverilarm 
efter fastställda larmkriterier. Kategori II-anläggningarna ska ha möjlighet att vid behov 
utlysa områdeslarm.  

För att hantera en nödsituation ställer SSM krav på beredskapen vid de kärntekniska 
anläggningarna. Dessa krav omfattar att förebygga eller begränsa skadorna av en 
nödsituation med säkerställande av säkerheten för all personal på anläggningen. 
Myndigheten ställer omfattande krav på den tekniska säkerheten och det fysiska skyddet. 
Myndighetens krav inom beredskapsområdet omfattar bland annat: 

- förberedda handlingsprogram i form av bredskapsplaner, 

- rutiner vid anläggningarna för att hantera driftstörningar och haverier, 

- rapportering av avvikelser,  

- utbildning av personal vid anläggningarna. 

SSM har gett ut följande föreskrifter angående dessa krav: SSMFS 2008:1 SSMs 
föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i kärntekniska anläggningar SSMFS 2014:2 
SSMs föreskrifter om beredskap vid kärntekniska anläggningar 

 

SOS Alarm svarar för alarmeringstjänster i förhållande till länsstyrelser och andra 
myndigheter i enlighet med bolagets alarmeringsavtal med staten och i enlighet med de 
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avtal som bolaget träffat med respektive myndighet. Bolaget ansvarar även för det 
nationella informationsnumret 113 13. 

 

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre 
folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att 
främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. 

Folkhälsomyndigheten har internationell rapporteringsskyldighet till World Health 
Organisation (WHO) genom internationella hälsoreglementet (IHR). 
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Länsstyrelsen ansvarar enligt lagen om skydd mot olyckor samt förordningen om skydd 
mot olyckor för räddningstjänst respektive sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen 
från en kärnteknisk anläggning.  

Med kärnteknisk anläggning avses, enligt 2 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet: 

 anläggning för utvinning av kärnenergi, såsom kärnkraftsreaktor, 

 anläggning i vilken en självunderhållande kärnreaktion kan ske, såsom 
forskningsreaktor, 

 anläggning för utvinning, framställning, hantering, bearbetning, förvaring som 
avses bli bestående (slutförvaring) eller annan förvaring (lagring) av kärnämne, 

 anläggning för hantering, bearbetning, lagring eller slutförvaring av kärnavfall. 

Kärnladdningar eller smutsiga bomber omfattas inte av begreppet kärnteknisk anläggning i 
lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Däremot hör kärnenergidrivna satelliter och 
ubåtar till de kärntekniska anläggningarna. 

Vid olyckor med radioaktiva ämnen utanför kärnteknisk anläggning, exempelvis i 
samband med transport av radioaktivt gods, ansvarar verksamhetsutövaren för en 
eventuell sanering5 om inte regeringen föreskriver annat.6 I det akuta skedet har 
räddningstjänsten ansvaret för att hantera olyckan7. 

Sanering av utrustning som använts i räddningsinsatser eller av människor omfattas inte 
av begreppen sanering enligt lagen (2003:778) och förordningen (2003:789) om skydd 
mot olyckor. Länsstyrelsen ansvarar med andra ord inte för denna sanering.  

När det gäller personsanering har den enskilde ett ansvar för att sanera sig själv, vilket 
oftast kan ske med lätta medel genom klädbyte och genom att tvätta sig noga. 
Länsstyrelsen har ansvar för att informera hur den enskilde kan sanera sig. När det gäller 
skadade eller sjuka som söker vård ansvarar landsting eller region för personsaneringen. 
Vid evakuering som en del i länsstyrelsens räddningstjänstansvar så måste personerna 
kontrolleras och eventuellt saneras innan transport. Länsstyrelsen har ett 
arbetsgivaransvar och ansvarar därmed för sanering av personal inom egen 
räddningstjänst- och saneringsorganisation som t. ex. varit inne i kontaminerade 
områden. 

 

Omfattningen av en sanering beror i hög grad på händelsens karaktär. Det är därför 
svårt att säga hur mycket tid och resurser som länsstyrelsen förväntas avsätta vid en 
eventuell sanering. 

Omfattningen på saneringsåtgärderna kan variera under arbetets gång och således göra 
olika mycket anspråk på länsstyrelsens verksamhet och personal. 

                                                 

5
 2 kap. 8 § Miljöbalken.  

6
 4 kap. 8 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.  

7
 1 kap. 2 § och 3 kap. 7 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 
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I händelse av utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning ansvarar 
länsstyrelsen för räddningstjänst och sanering.  

Vid räddningstjänstinsatser där länsstyrelsen är ansvarig myndighet organiseras arbetet i 
en krishanteringsorganisation. Länsstyrelsens krishanteringsplan/-program beskriver 
krishanteringsorganisationens sammansättning och arbetssätt när den verkar. 

Vid en saneringsåtgärd där länsstyrelsen är ansvarig myndighet organiseras arbetet i en 
saneringsorganisation (se bilaga 2). Beredskapen för sanering efter utsläpp av radioaktivt 
ämne samordnas med övrig beredskap för länsstyrelsens räddningstjänst och 
krisberedskap. 

Saneringsorganisationen organiseras enligt följande. 

 

Länsledningen är ansvarig för saneringsarbetet och utser saneringsledare. Länsledningen 
svarar för att tillgängliga resurser säkerställs och samordnas samt bevakar att kunskapen 
om sanering bibehålls inom organisationen.  

Länsledningen beslutar om: 

 att påbörja och avsluta sanering, 

 inriktning för saneringsverksamheten, 

 begäran till Strålsäkerhetsmyndigheten om att den nationella expertgruppen för 
sanering (NESA8) skall sammankallas, 

 ingrepp i annans rätt eller om vem som utöver länsledningen får besluta om 
sådant ingrepp,  

 ersättning för utrustning som tagits i anspråk för sanering. 

 

Saneringsledaren tillsätts av länsledningen och har det strategiska ansvaret vid 
saneringen. Saneringsledaren ska ha god kännedom om länet och om regionala 
förutsättningar, grundläggande kunskap om joniserande strålning, ha kännedom om 
saneringsmetodik avseende för- och nackdelar samt ha god kunskap om berörda aktörer 
och deras uppgifter.9 

Saneringsledaren ansvarar för förberedelserna för en eventuell sanering.  

Saneringsledaren ska: 

 fatta strategiska beslut gällande saneringen samt följa upp hur besluten 
genomförs, 

                                                 

8
 Nationella expertgruppen för sanering ingår i SSM:s beredskapsorganisation. 

9
 SJV, SRV, SSI (2007) Sanering av radioaktiva ämnen. 
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 ansvara för planeringen och genomförandet av saneringsåtgärderna samt 
uppföljningen av åtgärdernas effekt, 

 initiera utbildning för berörd personal, 

 förbereda informationsåtgärder i samverkan med länsstyrelsens 
informationsavdelning, 

 underrätta länsledningen om hur verksamheten fortskrider, 

 samverka med NESA, berörda län samt övriga myndigheter och organisationer. 

 

 

Länsstyrelsens saneringsstab består av personal som normalt arbetar med frågor om 
bland annat miljö, information, juridik, ekonomi, lantbruk, djurskydd och livsmedel 
förutom räddningstjänst och krisberedskap. När ytterligare kompetens behövs kan 
organisationen utökas med ytterligare intern eller extern personal. Stabens byggs upp för 
långsiktighet och kan till en början samordnas med ordinarie krishanteringsorganisation. 

Stabens huvudsakliga arbetsområden och uppgifter är fördelade över olika funktioner: 

 saneringsfunktion med operativ chef (se nedan), 

 kommunikationsfunktion, 

 omvärld, läge och analysfunktion, 

 samverkansfunktion, 

 expedition, 

 teknik och service. 

 

Stabschefen utses av länsledningen och har till uppgift att: 

 leda och samordna arbetet i staben, 

 omsätta beslut i order, 

 hålla föredragningar för saneringsledaren, 

 besluta själv enligt delegation, 

 kontrollera att order blir genomförda, 

 kontrollera att saneringsarbetet dokumenteras. 

Stabschefen måste ha god framförhållaning i saneringsinsatsen, t ex genom att följa upp 
läget och fastställda beslut, beakta alternativa händelseförlopp samt vid behov föreslå 
beslutsfattare att ta nya beslut. Stabschefen bör ha erfarenhet av att leda en stab, ha 
stabschefsutbildning och kunna motivera och inspirera. 

 

Den operativa chefen utses av länsledningen med uppgiften att: 
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 leda fältorganisationernas praktiska arbete, 

 omsätta saneringsledarens beslut i praktiska termer,  

 hålla stabsledningen underrättad om det pågående saneringsarbetet. 

Den operativa chefen behöver inte tillhöra länsstyrelsens ordinarie organisation men bör 
ha erfarenhet av stabsarbete och att leda liknande arbete. Den operativa chefen bör 
också ha kännedom om regionala förhållanden.  

Exempel på operativa chefer är personer som normalt arbetar som befäl inom 
räddningstjänst, arbetsledare inom bygg- och saneringsbranschen eller motsvarande.10 

 

Vid en händelse med utsläpp av radioaktiva ämnen ska länsstyrelsen samverka med 
aktörer på lokal, regional och nationell nivå. 

Enligt lagen om skydd mot olyckor är kommuner och statliga myndigheter skyldiga att 
med personal och egendom delta vid en sanering. Detta gäller dock endast under 
förutsättning att de har lämpliga resurser och att deltagandet inte allvarligt hindrar den 
vanliga verksamheten.11 

Länsstyrelserna i Halland, Kalmar och Uppsala län, samt Skåne och Västerbottens län 
ska bistå andra länsstyrelser i frågor som avser räddningstjänst enligt 4 kap. 29 § i 
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. 

Regionalt aktiveras ”Samverkan Östergötland” vid denna typ av händelse, initialt för att 
få en gemensam lägesbild och senare för djupare samverkan i händelsen. I ”Samverkan 
Östergötland” ingår representanter för Polismyndigheten, Region Östergötland, länets 
kommuner, Försvarsmakten och Länsstyrelsen Östergötland. Samverkan kan utökas 
med fler aktörer vid behov. Olika sambandsmedel, t ex telefon och RAKEL, kan 
användas för samverkan beroende på behovet av robusthet. 

Expertis inom strålskydd finns inom Region Östergötland. Denna kommer att vara en 
viktig resurs i händelse av utsläpp från kärnteknisk anläggning. 

 

De som har kontrollansvar samt ansvar för beslut för omhändertagande av djur i 
normalfallet, dvs innan händelsen har samma ansvar efter en kärnteknisk olycka. 

                                                 

10
 SJV, SRV, SSI (2007) Sanering av radioaktiva ämnen. 

11
 6 kap. 7 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 
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Under saneringsarbetet används länsstyrelsens ordinarie sambandsmedel om inte annat 
föreskrivs, dvs e-post och telefon.  

 

WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem framtaget för att underlätta 
informationsdelning mellan aktörerna i det svenska krishanteringssystemet före, under 
och efter en kris. 

Inom länet används WIS för att dela information vid en större händelse och för att 
spara och sprida dokumentation från samverkansmöten och möten med Östgöta TiB-
grupp till samverkande aktörer. 

I händelse av en olycka vid en kärnteknisk händelse sätts troligen en nationell händelse 
upp i WIS. Länsstyrelsen avser att följa och att aktivt delge information i en sådan 
händelse. 

 

Länsstyrelsen Östergötland kan använda sambandsmedel RAKEL för eventuell 
kriskommunikation. Regional samverkan för krisberedskap vid kärnteknisk olycka och 
användande av Rakel utförs inom ramen för Samverkan Östergötland och på samma 
sätt som för övriga större händelser i länet. 

Nationell samverkan sker på nationella talgrupper.  

 

Länsstyrelsen Östergötland har möjlighet att vid behov använda säkra kryptografiska 
funktioner. 
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I Östergötland utförs mätning av bakgrundsstrålning på ett antal platser i länets samtliga 
kommuner. Mätningarna genomförs på samma ställen var sjunde månad och underlaget 
rapporteras till länsstyrelsen. Underlaget av avsett att användas som jämförelsevärden i 
händelse av ett nedfall av radioaktiva ämnen över länet. Härigenom kan också små 
förhöjningar av strålningsnivåerna fastställas.  I händelse av en olycka kan kommunerna 
även använda utrustningen för att göra mätningar på andra ställen än de så kallade 
referenspunkterna. 

Kommunerna rapporterar in mätningar i Strålsäkerhetsmyndighetens system. 
Länsstyrelsen stödjer kommunerna och kvalitetsgranskar inrapporterade värden. 

Mätning av radioaktivitet i vatten, odlingsbar mark samt livsmedel initieras av 
Länsstyrelsen. Centrala myndigheters riktlinjer samt regionala och lokala mätresultat 
utgör underlag för hur länge mätning ska pågå. 

 

 

SSM ansvarar för att samordna de nationella mätresurserna och har till uppgift att 
samordna de beredskapsåtgärder som krävs för att förebygga, identifiera och upptäcka 
nukleära eller radiologiska händelser som kan leda till skador på människor och miljö. 

Vid en kärnenergiolycka tillhandahåller SSM utsläppsprognoser och råd om 
strålningsmätningar, samt samordnar och bidrar med strålskyddsbedömningar. 
Därutöver ger SSM råd och rekommendationer till de myndigheter som ansvarar för 
räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen samt till övriga berörda 
aktörer. 

Vid räddningstjänståtgärd ska SSM ge råd om strålningsmätningar, samordna och 
biträda med strålskyddsbedömningar. Strålsäkerhetsmyndigheten förvaltar mätresurser 
som ingår i den nationella strålsäkerhetsberedskapen. Därutöver finns 
beredskapslaboratorier som är inriktade mot kvalificerad mätning av joniserande 
strålning och kvantifiering av radioaktiva ämnen.12 En av dessa finns i länet vid 
Linköpings Universitet. 

En kontinuerlig strålningsmätning sker idag vid ett antal fasta mätstationer 
(gammastationer) i landet, varav en station finns i Norrköping i Östergötlands län. 
Mätstationerna mäter nivån på strålning främst från radioaktiva ämnen på marken. Vid 
förhöjd strålningsnivå larmar stationerna automatiskt tjänstemannen i beredskap (TiB) 
vid SSM. 

 

                                                 

12
 www.stralsakerhetsmyndigheten.se 



 

21 

 

 

Länsstyrelsen Östergötland har informationspolicy för extern och intern 
informationshantering. Informationspolicyn finns på Länsstyrelsen Östergötlands 
intranät. 

 

Länsstyrelsen Östergötland har en fastställd kriskommunikationsplan. Denna ligger till 
grund för länsstyrelsens informationsverksamhet vid räddningstjänst krisberedskap och 
sanering. 

 

Länsstyrelsen ansvarar för att meddelanden och budskap når ut till allmänheten. 
Myndigheten måste aktivt sprida informationen. 

Olika informationskanaler används exempelvis Sveriges Radio P4 Östergötland och 
andra etermedia, massmedia, pressmeddelanden, presskonferens, sociala medier, 
webben, trycksaker eller seminarier. För att nå ut på rätt sätt och till rätt personer och 
funktioner måste informationsgången planeras.  

Kommunikationschefen på länsstyrelsen har det övergripande samordningsansvaret för 
myndighetens medieaktiviteter. Tjänstemän vid länsstyrelsen ska samråda med 
kommunikationsfunktionen innan kontakt tas med media.  
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Vid saneringsarbete kan länsstyrelsen använda intern kompetens men även ta hjälp av 
extern expertis. Medarbetare på länsstyrelsen har kompetens inom sina respektive 
sakområden och tillgång till externa personnätverk inom sitt område. Medarbetare som 
är aktiva i händelsen ska få relevant information avseende strålskydd. 

 

 

Vid behov har länsstyrelsen möjlighet att nyttja externa verksamheter och organisationer 
som besitter kunskap och utrustning som kan komma till användning vid 
saneringsarbetet. För att få fram personella och materiella resurser har länsstyrelsen som 
ansvarig myndighet för saneringen möjlighet att göra ingrepp i annans rätt.13 

Enligt lagen om skydd mot olyckor är en statlig myndighet eller en kommun skyldig att 
med personal och egendom delta i en räddningsinsats på anmodan av räddningsledaren 
och vid sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen på anmodan av den myndighet som 
ansvarar för saneringen. En sådan skyldighet föreligger dock endast om myndigheten 
eller kommunen har lämpliga resurser och ett deltagande inte allvarligt hindrar dess 
vanliga verksamhet. 14 

Lagen säger därutöver att statliga myndigheter, kommuner och enskilda skall på begäran 
av en myndighet som ansvara för räddningstjänst eller sanering efter utsläpp av 
radioaktiva ämnen, lämna upplysningar om personal och egendom som kan användas i 
räddningstjänsten eller vid sanering.15 Förslag på kontakter för rekvirering finns i 
tabellen i avsnitt 8.2.2. 

 

För att få en uthållig saneringsledning sökes bistånd från i första hand icke drabbade 
kärnkraftslän, ÖSAM länen och övriga länsstyrelser. Samverkan med andra län och 
berörda myndigheter kan lämpligen påkallas genom deras TiB-funktion. 

 

Den enskilde kan utföra vissa saneringsåtgärder inom det egna jordbruket, den egna 
bostaden och trädgården enligt råd och anvisningar som utfärdas vid en händelse. 

Se vidare handboken Sanering av radioaktiva ämnen utgiven av Jordbruksverk, 
dåvarande Räddningsverket och dåvarande Statens Strålskyddsinstitut december 2007, 
angående rekommenderade metoder för sanering och strålskydd.  

                                                 

13
 Kap. 6 § 2 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 

14
 Kap. 6 § 7 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 

15
 Kap. 6 § 8 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 
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Länsstyrelsen ska ta ställning till hur bistånd från andra län ska förvaltas och fördelas. 
Det finns möjlighet till internationell hjälp via EU eller från FN:s kärnenergiorgan 
IAEA (International Atomic Energy Agency). 

Enligt lagen om skydd mot olyckor får en statlig myndighet som ansvar för 
räddningstjänst, i den utsträckning som följer av överenskommelser som Sverige ingår 
med Danmark, Finland, Island och Norge, begära bistånd från eller lämna bistånd till 
utländska myndigheter vid räddningsinsatser. I andra fall får regeringen eller den 
myndighet regeringen bestämmer, begära eller lämna internationellt bistånd vid 
räddningsinsatser enligt internationella överenskommelser som Sverige ingått.16  

All begäran om internationellt bistånd stäms av med och går via tjänsteman i beredskap 
på MSB. Saneringsledare bedömer om behov finns för bistånd. 

 

Strålningsmätning utförs av länets kommuner var sjunde månad. Även 
Strålsäkerhetsmyndigheten utför mätningar. Se kapitel 5 om strålningsmätning. 
 
Dosimetrar kan lånas av Länsstyrelsen i Uppsala, Kalmar, Halland eller Skåne som 
tillsammans har några tusental dosimetrar. De skickas in för avläsning en gång i 
månaden, registrering av dosnivåerna för saneringspersonalen är viktigt. På Studsviks 
persondosimetrilaboratorium i Solna finns det fler TLD dosimetrar som länsstyrelsen 
kan beställa. Dosimetrar av den direktvisande elektroniska modellen, finns det ett 
femtiotal av hos Stockholms Brandförsvar, polisen och landstinget. 

I Uppsala finns det ett par företag som säljer dosimetrar (Gammadata och Canberra). 

 

För en saneringsåtgärd behövs personal och materiel. Med stor sannolikhet kan dessa 
hämtas från samhällets normala resurser. För åtgärdslista och förslag på utrustning se 
kapitel 8 om sanering. 

                                                 

16
 Kap. 9 § 1 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 
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Upphandling av material och personal bedöms bli en omfattande uppgift vid en 
eventuell saneringsåtgärd. För länsstyrelsen gäller lagen (2007:571) om offentlig 
upphandling vid köp av varor och tjänster. Lagen anger krav på annonsering samt på 
korrekt formell hantering innan en anbudsgivare kan tilldelas ett kontrakt. 

I vissa situationer är det möjligt att använda så kallad direktupphandling vilket möjliggör 
upphandling av vara eller tjänst utan annonsering, direkt från leverantör.17 
Direktupphandling får bland annat användas:  

 om kontraktets värde uppgår till högst ca 505 000 kr (2014-07-01),  

 om det är absolut nödvändigt att tilldela ett kontrakt men synnerlig brådska, 
orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses av myndigheten, gör det 
omöjligt att hålla tidsfristerna vid annonsering eller,  

 om det finns synnerliga skäl. 

Direktupphandling kan också vara möjlig vid vissa andra speciella omständigheter enligt 
4 kap. 5-9 §§ jämfört med 15 kap. 3§ lagen om offentlig upphandling. 

 

                                                 

17
 Kap. 15 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 
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För att skapa bäst förutsättningar för saneringsarbetet behövs en välarbetad arbetsplan. 
Det kan dock föreligga svårigheter i att färdigställa en arbetsplan innan inträffandet av 
utsläpp av radioaktiva ämnen. 18 

Följande är förslag på arbetsgång. 

 

Lägesbilden är viktig för att kunna fatta riktiga och konsekventa beslut. Frågor som bör 
besvaras är: 

 Vad har nedfallet för egenskaper?  

- Identifiera doshastigheten19, de radioaktiva ämnenas 
nuklidsammansättning, stråldos på kort och lång sikt och riskbilden för 
människor. 

 Vad har blivit kontaminerat?  

- Identifiera typ av naturomgivning och verksamhet som påverkats av 
nedfallet samt beläggningens geografiska omfattning. 

 Vilka områden är prioriterade att sanera? 

- Peka ut prioriterade områden och verksamheter. Regionala förhållande 
avgör prioriteringsordningen (se kapitel 9). 

 Vilka väderförhållanden råder? 

- Vädersituationen har stor betydelse för den radioaktiva 
kontaminationens geografiska och topologiska spridning. 

 För hur länge sedan skedde nedfallet? 

- Det blir svårare att sanera radioaktiva ämnen från en yta ju längre tid 
man väntar. 

 

Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendation ska alla ansträngningar sättas in för 
att förhindra allvarliga deterministiska hälsoeffekter20, åtgärderna vara berättigade och 
ska medföra mer nytta än skada, samt åtgärderna så långt som möjligt optimeras så att 
de medför ett så positivt resultat som möjligt.21 

                                                 

18
 SJV, SRV, SSI (2007) Sanering av radioaktiva ämnen. 

19
 Doshastigheten uttrycker hur stor strålningsdos en människa får inom en viss tid. Doshastighetens 

enhet är sievert per timme (Sv/h). 
20

 Skador av joniserande strålning vilka uppträder när dosen överskrider ett tröskelvärde, som är olika  

                       för olika hälsoeffekter och där allvarlighetsgraden ökar med ökande stråldos. 
21

 SJV, SRV, SSI (2007) Sanering av radioaktiva ämnen. 
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Innan eventuella saneringsåtgärder sätts in behöver några grundläggande frågor beaktas: 

 Hur stor är den avstyrda dosen22 i förhållande till kostnaden för insatsen? Finns 
andra alternativ som ger större effekt för en mindre insats eller kostnad. 

 Gör åtgärderna det omöjligt att genomföra andra effektivare åtgärder i 
framtiden? 

 Är åtgärden tekniskt genomförbar? 

 Är åtgärden laglig? 

 Vilken miljöpåverkan för åtgärden med sig? 

 Hur ska eventuellt avfall hanteras? 

 Kommer de boende, de som arbetar i området, lantbrukare och konsumenter att 
acceptera åtgärden? 

 Hur ska åtgärderna kommuniceras med allmänheten? 

 

 

Om en saneringsåtgärd blir aktuell finns det tre huvudsakliga saneringsprinciper att 
applicera för att återställa mark, vatten, anläggningar och egendom efter ett nedfall av 
radioaktivt ämne: 

 Avklingning/självsanering. Inga särskilda åtgärder vidtas (eventuell 
avspärrning av området). 

 Avskärmning/inkapsling. Det radioaktiva materialet skärmas eller kapslas in, 
till exempel genom att det förs längre ner i jordprofilen. 

 Dekontaminering/deponering. Det radioaktiva materialet avlägsnas helt eller 
delvis och deponeras på annan plats. 

Länsstyrelsen bör i sin planläggning fokusera på de saneringsåtgärder som kräver ett 
tidigt genomförande.23 

                                                 

22
 Med avstyrd dos menas den minskning av den totala dosen som följd av en viss åtgärd 

23
 SRV (2007) Statens räddningsverks allmänna råd. 
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Följande är förslag på åtgärd vid sanering efter spridning av radioaktivt ämne. För mer 
information se ”Sanering av radioaktivta ämnen” utgiven av Jordbruksverket, dåvarande 
Räddningsverket och dåvarande Strålskyddsinstitutet. När denna plan skrivs pågår 
revidering av ”Sanering av radioaktivt ämnen”, den färdiga skriften bör beaktas vid 
eventuella kommande händelser 

Åtgärder innanför streckat i nedanstående tabell kräver ett tidigt genomförande, helst 
inom några veckor. Övriga är kompletterande åtgärder som kan utföras senare. Det är 
sannolikt att operativ personal behöver utbildning innan saneringsarbetet kan påbörjas. 
Utbildningen sätts ihop i samverkan med myndigheter med expertkunskap inom 
området. 

 

Dammsugning av trottoarer och 
gator  

Gatusopningsmaskiner 
med uppsugningx 

Kommunal förvaltning, 
saneringsföretag, 
trädgårdsföretag 

Spolning av trottoarer och gator Spolningsutrustning Räddningstjänst, kommunal 
förvaltning, saneringsföretag. 

Gräsklippning Gräsklippare med uppsamlare Parkförvaltning, 
fotbollsklubbar, golfklubbar 

Klippning och fällning av träd 
och buskar 

Motorsågar, yxor, skärmaskiner, 
rep, stegar, lyftkranar, 
flismaskiner, lastbilar. 

Parkförvaltning, 
trädgårdsföretag 

Borttagning av snö Traktorer, frontlastare  Kommunal förvaltning, 
Trafikverket, lantbrukare, väg- 
och byggentreprenörer 

Spolning av tak Spolningsutrustning, 
högtryckstvätt, stegar, 
lyftkranar, säkerhetsutrustning 

Räddningstjänst, 
saneringsföretag 

Avlägsna ytskikt Spade, skottkärra, grävmaskiner Byggentreprenörer 

Plöjning Plogar Byggentreprenörer , lantbrukare 

Treskiktsgrävning Spade  Byggentreprenörer , lantbrukare 
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Stäng av centralventilation 
(gäller under pågående utsläpp) 

- - 

Byte/rengöring av 
ventilationsfilter 

- - 

Dammsugning av golv, möbler 
och väggar 

Städutrustning - 

Våttorka hårda ytor Städutrustning - 

Tvätta kläder/textilier Tvättmaskin - 

  

Hantering av fast avfall Deponi under jordlager 

Lerjord avskärmar effektivt 

Gräv-/schaktningsföretag, 
saneringsföretag 

Hantering av avfall i vätskeform Avledning till avlopp 

Filtrering 

Utfällning 

Kommunal förvaltning,  

Hantering av snö Dumpning i hav/flod 

Kontrollera töspridning 

Gräv-/schaktningsföretag 

Hantering av vegetation Flisning 

Kompostering/jäsning 

Energiproduktion 

 

Hantering av 
jordbruksprodukter 

Förbränning 

Kompostering  

Rötning 

Lantbrukare 

Sopförbränningsanläggningar 
(förbränning) 

Källa: Sanering av radioaktiva ämnen (SJV, SRV, SSI, 2007). 

 

Den personal som genomför saneringen kan komma att utsättas för förhöjda stråldoser. 
Där det finns risk för att personal utsätts för joniserande strålning gäller utöver 
arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) och arbetsmiljöverkets föreskrifter även 
strålskyddslagen (SFS 1988:220), strålskyddsförordningen (SFS 1988:293) och av 
Strålskyddsinstitutet meddelande föreskrifter. 

 

Samtliga saneringsmetoder, undantaget avklingning, ger upphov till mycket stora 
volymer av avfall. Merparten av avfallet kommer att vara kontaminerat. Länsstyrelsen i 
egenskap av saneringsledande myndighet är ansvarig för att fatta beslut om hur avfallet 
ska hanteras. 

Allt kontaminerat avfall som uppstår i samband med sanering efter en kärnteknisk 
olycka är kärnavfall (2 § 3 b § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, 
kärntekniklagen). För att hantera, bearbeta, transportera eller på annat sätt ha kontakt 
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med kärnavfall krävs som huvudregel tillstånd enligt kärntekniklagen. Tillståndsfrågor 
prövas av SSM. Det finns undantag från tillståndskravet enligt kärntekniklagen (4–15 §§ 
kärnteknikförordningen). Det innebär att SSM kan utfärda föreskrifter om undantag 
eller efter en bedömning i det enskilda fallet meddela dispens från krav på tillstånd enligt 
kärntekniklagen för befattning med till exempel lågaktivt kärnavfall. Om ett undantag 
från tillstånd enligt kärntekniklagen är tillämpligt krävs dock tillstånd enligt 
strålskyddslagen, om det inte också har meddelats undantag med stöd av den senare 
lagen. Undantag enligt strålskyddslagen gäller radioaktiva ämnen vars aktivitet eller 
specifika aktivitet inte överstiger vad som framgår av bilagan till strålskyddsförordningen 
(1988:293) (jfr 2 § första stycket 1 strålskyddsförordningen). Hantering och 
omhändertagande av avfall som överskrider dessa nivåer kräver således tillstånd enligt 
strålskyddslagen, om inte SSM meddelat föreskrifter om undantag eller i det enskilda 
fallet beslutat om dispens. Merparten av avfallet efter en kärnteknisk olycka kan antas 
vara just lågaktivt. Saneringsledaren beslutar om hur avfallshanteringen ska gå till, efter 
samråd med SSM och Naturvårdsverket. Naturvårdsverket har ett ansvar då 
avfallshanteringen måste ske i enlighet med miljöbalken, då denna lagstiftning gäller fullt 
ut vid sidan av kärntekniklagen och strålskyddslagen. Även SSM har ett tillsynsansvar 
enligt miljöbalken, i frågor som rör joniserande strålning. 

Allt radioaktivt avfall och material omfattas av de allmänna skyldigheterna, även slam 
från reningsverk och aska från sopförbränning. Det vill säga att var och en som befattar 
sig med avfallet ska iaktta de försiktighetsåtgärder som krävs. Om avfallet ligger över 
undantagsnivåerna krävs dessutom tillstånd för hantering och annan befattning. 
Särskilda föreskrifter kommer troligen att behövas för hanteringen av olika typer av 
avfall. För naturligt förekommande radioaktivt material gäller föreskriften SSMFS 
2011:4 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om naturligt förekommande radioaktivt 
material. 

Privatpersoner kan till viss del bistå i saneringsarbete, exempelvis med att samla ihop 
kontaminerad snö eller jord på den egna tomten. Privatpersoner får däremot inte 
transportera avfallet utan särskilt tillstånd från SSM. 

Transporten av avfallet är problematisk. Andra transportvägar än de anvisade lederna 
för farligt gods kan komma att behöva användas för att transportera avfallet. 
Länsstyrelsen ger dispens för detta då man är bemyndigad att utfärda lokala 
trafikföreskrifter. Trafikverket bistår med omdirigering och lämplighetsbedömningar av 
vägarna för dessa transporter. SSM ger dispens i enlighet med lagen (2006:263) om 
transport för farligt gods. Ett så kallat ADR-intyg, utfärdat av MSB, krävs för att köra 
transporter med saneringsavfall. 

Innan avfallet kan slutförvaras kommer det att deponeras på ett mellanlager. Med 
mellanlager avses lagring av avfall på en annan plats än den där avfallet har uppkommit. 
Den som bedriver kärnteknisk verksamhet har enligt kärntekniklagen ansvaret för 
mellanlager med kärnavfall som härrör från den primära kärntekniska verksamheten. 
Mellanlagret utgör i sig kärnteknisk verksamhet. Strålsäkerhetsmyndigheten har 
tillsynsansvaret för mellanlagret. 
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Östergötland kan delas upp i tre områden. Det centrala slättlandet och skogsbygden i 
norr och söder. Skogslandet i norra Östergötland är sjörikt och relativt glest befolkat. 
Avgränsningen mot de centrala slätterna utgörs till stor del av Motala Ström som för 
vatten från sjön Vättern, genom sjöarna Boren, Roxen och Glan, ut i Bråviken vid 
Norrköping. Mest utpräglat är slättlandskapet triangeln som bildas mellan Ödeshög, 
Linköping och Motala. Dock fortsätter det österut söder om sjöarna Glan och Roxen 
och avslutas med halvön Vikbolandet. Slätten domineras av jordbruk men innehåller 
även den störta delen av Östergötlands befolkning. Städerna Norrköping och Linköping 
dominerar i folkmängd och är även centra för den största delen av länets industrier. 
Området söder om slätten är dominerat av skog, är sjörikt, och är relativt glest befolkat. 

Aktuell information om boendeformer, jordtyper, markanvändning, befolkningstäthet 
mm finns i länsstyrelsens GIS-system. 

 

Hur länsstyrelsen kommer att prioritera saneringen beror i stor del på var, hur och hur 
stort nedfallet av radioaktiva ämnen är. I allmänhet kan man dock säga att viktiga 
samhällsfunktioner, samt områden där många människor vistas kommer att prioriteras i 
första hand. Beroende på årstid och storlek på området kan även jordbruksmark 
prioriteras.  

Viktiga frågor att få svar på innan sanering kan vara: 

Vad har blivit kontaminerat? 

På vilket sätt och i vilken omfattning påverkas människor och viktiga 
samhällsfunktioner? 

För hur länge sedan skedde nedfallet? 

Vilken årstid och vilket väderförhållande? 

Vad är kostnaderna för sanering? 

Vilka områden är prioriterande att sanera? 

Vilken nytta gör saneringen?  

Innan sanering kan börja måste särskilda saneringsplaner för kontaminerade områden 
upprättas. Alla områden som är kontaminerade delas in i underområden. Först måste 
följende underlag inhämtas: 

- dosrat och beräknad dosbesparing, 

- nukleidsammansättning i kontamineringen,  

- aktivitetsinnehållet angivet i kBq/m2, 

- bebyggelsekaraktär, hustyper mm, 

- samhällsviktig verksamhet, speciellt skolor, daghem och förskolor eftersom barn är 
mer utsatta för strålning på marken. 
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Uppgifter om de tre första punkterna fås genom strålningsmätningar och provtagningar 
i samarbete med SSM. Uppgifter om bebyggelsekaraktär fås ur ekonomiska kartan och 
fastighetsregistret samt ur Lantbruksregistret. 
Uppgifter om skolor, daghem och förskolor m.m. inhämtas från respektive kommun. 
För samhällsviktig verksamhet i övrigt kan resultat från projekt för prioritering av el 
användas. En översiktlig prioritering av samhällsviktig verksamhet finns även beskriven i 
Länsstyrelsens risk och sårbarhetsanalys som uppdateras årligen. 

Högsta prioriter ges till tätbebyggda områden med mycket aktivitetsinnehåll. 

För varje område görs sedan en detaljplan med angivande av saneringsmetod, tidplan, 
strålskyddsåtgärder och hur det kontaminerade materialet ska hanteras. 
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Den saneringsutbildning och de övningar som genomförs i beredskapssyfte bör 
samordnas med motsvarande utbildning för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva 
ämnen och övrig utbildning i hantering av omfattande olyckor och kriser. 

Det finns vanligtvis mer tid för förberedelser vid sanering än vid räddningsinsatser. 
Omfattningen av den utbildning som genomförs i beredskapssyfte blir därför 
förhållandevis liten i jämförelse med de utbildningsvolymer det kan bli fråga om inför 
faktiska saneringsåtgärder. 

I planeringsfasen riktas utbildningen mot utsedda saneringsledare. Utbildningen bör ge 
grundläggande kunskaper om joniserande strålning, saneringsmetoder, beslutsfattande, 
berörda aktörer och deras uppgifter samt informationshantering. 

Utbildning till saneringspersonal ges först då en olycka inträffat. Denna bör innefatta en 
grundutbildning inom strålskydd och anpassas efter valda saneringsmetoder. Vid 
utbildningar tar länet hjälp av Länsstyrelsen i Uppsala, Kalmar, Halland eller Skåne 
alternativt personal från Universitetssjukhuset i Linköping..  

Saneringsövningar bör inriktas på åtgärdsprioritering samt intern och extern samverkan. 
Övningarna bör även klargöra ansvar och befogenheter inom organisationen. 

Utbildningar och övningar sker inom ramen för Samverkan Östergötland.
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1 Besluta om saneringsledare. SB LL 

2 Besluta om begäran om att få disponera den 
nationella expertgruppen för sanering 

SL LL eller 
enligt LL:s 
delegation 

3 Besluta om rätt att fatta beslut om ingrepp i 
annan rätt (LSO 6:2). 

SL ” 

4 Besluta om inriktning av och genomförande 
av saneringsåtgärder 

SL ” 

5 Besluta om inriktning av och genomförande 
av informationsåtgärder 

SL ” 

6 Lämna fortlöpande information om 
strålningsnivåer, saneringsinsatser samt lämna 
råd om vistelse i områden med 
markbeläggning. 

SL ” 

7 Samarbeta med SOS Alarm angående det 
nationella informationsnumret 11313 för 
information till och från allmänheten. 

SL ” 

8 Informera allmänheten om kontaktvägar för 
mer information: 

 113 13 för upplysningar 

 Webbsidor 

 e-postadress 

SL ” 

9 Lämna fortlöpande information till 

 Text-TV 

 Radio 

 TV 

 Tidningar 

SL ” 

10 Fortlöpande uppdatera Länsstyrelsen 
webbplats på Internet 

SL ” 

11 Upphandling SL ” 

12 Lämna förslag till fortsatta 
strålningsmätningar och provtagningar 

SL ” 

13 Gör inventering av områden med 
markbeläggning. 

SL ” 

14 Bestäm i samverkan med nationella 
expertgruppen vilka områden som är aktuella 
för saneringsåtgärd. 

SL ” 

15 Upprätta en detaljplan för sanering av berörda 
områden 

SL ” 

16 Upphandla sanerings-, transport och 
deponeringsarbetet. 

SL ” 

17 Utforma annonser med information om 
strålskyddsläget. 

SL ” 
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18 Besluta om ersättning för utrustning och 
personal samt bedöm behov av bistånd. 

SL ” 

19 Följ fortlöpande upp kostandsläget för 
saneringsåtgärderna. 

SL ” 

LL  Länsledningen 

SL  Saneringsledaren 

SB  Strategisk beslutsfattare 
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1.  Har saneringsskedet föregåtts av räddningstjänst beslutar räddningsledaren när 
     räddningsinsatsen upphör.  

 

 

2.  Saneringsledaren beslutar (i förekommande fall), i samråd med räddningsledaren, när 
     saneringsskedet inleds 

 

 

3.  Uppskatta behovet av saneringsinsatser samt inventera lämpliga entreprenader. 

 

 

4.  Sammanställ information om lokala förhållanden (boendeformer, jordtyper etc) och 
överväg kontakt med Nationella expertgruppen för sanering ( NESA) och eventuellt 
andra berörda myndigheter, organisationer och företag. 

 

 

5.  Överväg att kalla in länsstyrelsens saneringsorganisation till ledningsplatsen. 

 

 

6.  Orientera och föredra ärendet för länsledningen. 

 

 

7.  Bedöm informationsbehovet i samråd med länsstyrelsens informationsfunktion. 

 

 

 

LÄS KRISHANTERINGSPLAN/PROGRAM AVSEENDE ORGANISATION 
OCH UPPGIFTER 

 

LÄS INSTRUKTION OM STABSARBETE 

 

LÄS  SANERINGSPROGRAM 


