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Inledning

Föreliggande dokument utgör en delplan av Länsstyrelsen i Hallands läns ”Program för 
räddningstjänst - Vid utsläpp av radioaktiva ämnen” och beskriver skyddsåtgärderna 
Inomhusvistelse och Jodtabletter. Denna delplan tillsammans med andra delplaner, stödplaner 
och dokument, svarar mot de krav som ställs i lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt 
förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. 

Program för 
räddningstjänst

Utrymning
Inomhus-

vistelse och 
jodtabletter

Strålnings-
mätning  Kommunikation Sanering Länsstyrelsens 

fältplats Larm

Syfte och mål med inomhusvistelse och jodtabletter  
Syftet med skyddsåtgärderna inomhusvistelse och jodtabletter är att minska de negativa 
hälsoeffekterna hos berörd befolkning till följd av en kärnkraftsolycka på Ringhals eller annan 
inträffad kärnteknisk olycka i Sverige eller utomlands. Skyddsåtgärderna ska vägas mot andra 
lämpliga skyddsåtgärder, såsom utrymning. Målet är att säkerställa att de negativa effekterna 
på allmänhetens och berörda aktörers hälsa till följd av olyckan minimeras, oavsett 
skyddsåtgärd.

Det primära målet1 med inomhusvistelse och jodtabletter är att:

 Allvarliga deterministiska effekter2 kan undvikas

 Sannolikheten för stokastiska effekter3 kan minskas så långt det är möjligt och rimligt. 

Utöver detta är målsättningen även att: 

 Reducera den allmänna oron så långt som möjligt kopplat till kärnkraftsolyckan.

 Minska negativ psykologisk påverkan på allmänheten i övrigt.

1 Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM 2017:27
2 Akuta strålskador
3 Långsiktiga skador, ex. cancer. 
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Metod och tillvägagångssätt 
Delplanens omfattning och samverkande aktörer
Denna plan omfattar hela inre beredskapszonen (0-5 km) kring Ringhals kärnkraftverk, samt 
de delar av yttre beredskapszonen (5-25 km) som ligger inom Hallands län. Planen beskriver 
även övergripande hur Länsstyrelsen förhåller sig till de delar av yttre beredskapszonen och 
planeringszonen (25 – 100 km) som är placerade i andra län. Kronoberg, Västra Götaland, 
Jönköping, Skåne. 

Länsstyrelsens planering för inomhusvistelse och jodtabletter för Hallands län är gjord i 
samverkan med såväl andra kärnkraftslän, som med angränsade län som finns med i yttre 
beredskapszonen och planeringszonen kring Ringhals kärnkraftverk. 

Då flera andra aktörer i länet har en operativ roll i genomförande av skyddsåtgärderna är det 
av stor betydelse att deras beredskapsplanering överensstämmer med Länsstyrelsen i Hallands 
beredskapsplaner.

Kommunikation
Länsstyrelsen och berörda aktörer inom beredskapszonerna som ska ha en förmåga att agera 
vid en kärnkraftsolycka ska ha en kommunikationsplan. Det innebär att alla aktörer med 
uppdrag i skyddsåtgärden inomhusvistelse och jodtabletter för allmänheten på förhand ska 
planera för kommunikationen. Eftersom kommunikation är avgörande för skyddsåtgärderna 
inomhusvistelse och jodtabletter beskrivs nedan vad kommunikationen bör innehålla.

Kommunikation vid inomhusvistelse och jodtabletter

Kommunikation med berörda aktörer och allmänhet bör innehålla följande:

 Varför och vem som har beslutat om inomhusvistelse.

 Förklara att det handlar om att skydda allmänheten och varför det är bäst att vara 
inomhus vid en exponering.

 Informera hur intag av jodtabletter och extrautdelning ska genomföras.

 Hur länge en inomhusvistelse kan komma att pågå, vilka fördelar det är med en 
inomhusvistelse.

 Tydlig information och kommunikation till de arbetsgivare vars arbetstagare har sitt 
dagliga arbete inom beredskapszonerna, vilka restriktioner och beslut som gäller.

 Särskilt riktad kommunikation till dem som av olika anledningar, vid olika tider 
behöver bryta inomhusvistelsen, som lantbrukare med djur och arbetstagare i 
samhällsviktig verksamhet inom det exponerade området.
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 Informera att man genom basala hygienrutiner som att tvätta händerna, duscha och 
byta kläder minskar riskerna väsentligt för att oavsiktligt få i sig radioaktiva ämnen 
exempelvis i samband med måltider. 

 Informera om hur livsmedel och dricksvatten ska hanteras. 

 Uppmana till solidaritet – att hjälpa varandra. Samhällets resurser kommer behöva 
fokusera på de mest utsatta.

Skyddsåtgärd inomhusvistelse

Inomhusvistelse kan kombineras med flera skyddsåtgärder som kan vidtas vid en 
kärnkraftsolycka. På så sätt kan ett effektivt skydd till invånarna uppnås. 

Skyddsåtgärden inomhusvistelse kan exempelvis vara motiverat som enskild åtgärd, i 
kombination med intag av jodtabletter eller som alternativ skyddsåtgärd om till exempel 
utrymning inte kan genomföras. Inomhusvistelse i samband med kärnkraftsolyckor 
kombineras ofta med intag av jodtabletter. Det kan uppstå situationer då det inte är motiverat 
att utrymma men motiverat att rekommendera inomhusvistelse och intag av jodtabletter.

 Inomhusvistelse kan endast användas under en begränsad tid, 24 timmar, max 48 
timmar. 

 Samhällsviktig verksamhet måste säkerställas och upprätthållas. 

Skyddsåtgärden innebär:

 att stanna inomhus med stängda dörrar, fönster och avstängd ventilation i såväl 
bostadshus, kontorsbyggnader som produktionsanläggningar tills ny information 
meddelas genom VMA i radio och TV från Sveriges Radio P4 och från 
utomhusvarningssystem.

Inomhusvistelse kan även genomföras under andra samhällsstörningar.

Vid en kärnkraftsolycka kan den av Länsstyrelsen utsedda räddningsledaren fatta beslut om 
rekommendation om inomhusvistelse och intag av jodtabletter till berörda. Till sitt stöd har 
räddningsledaren ett kärntekniskt och radiologiskt underlag som tas fram av 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Målsättningen bör vara att inleda inomhusvistelsen innan 
exponeringen förväntas äga rum.

Beslut om inomhusvistelse
Länsstyrelsen beslutar om rekommendation om inomhusvistelse.



7

Att vistas inomhus minskar inandning av radioaktiva ämnen som förekommer i luften och 
begränsar den externa exponeringen från radioaktiva ämnen i luften och på marken4. 
Inomhusvistelse kan därför vara en effektiv åtgärd vid händelser som kan leda till utsläpp där 
radioaktiva ämnen sprids eller riskerar att spridas i luften, exempelvis genom en brand eller 
explosion.

Livsmedelsverket har tagit fram ett underlag som finns på deras webbplats under "Livsmedel 
vid kris". Livsmedelsverket har förberedda frågor och svar om skyddsåtgärder för livsmedel, 
t.ex. egna grödor och egen brunn. Här kan även budskapet om att man kan äta maten man har 
hemma ha en plats. Båda dessa budskap kan dessutom rymmas i den folder eller annat 
material som planeras för hushållen i de nya utrymningszonerna. 

Allmänheten har det primära ansvaret att skydda sitt liv och sin egendom. De har ett ansvar att 
förbereda sig för olika typer av samhällsstörningar såsom elavbrott eller avbrott i 
dricksvattenförsörjningen. När samhället drabbas av allvarliga störningar på grund av 
exempelvis en kärnkraftsolycka måste samhällets resurser prioriteras. 

Vid allvarliga samhällsstörningar kommer samhällets resurser i första hand att prioriteras till 
dem som har svårt att klara sig på egen hand. Därför är det viktigt att alla har en 
grundläggande beredskap för att klara sig själva över tid. Särskilt vad gäller mat, värme och 
information. Det innebär att allmänheten bör se till att ha egen beredskap för att kunna klara 
av en rekommenderad inomhusvistelse. 

Eventuella konsekvenser vid skyddsåtgärd inomhusvistelse  
En faktor som kan påverka hur länge en inomhusvistelse kan komma pågå är om en 
utrymning är möjlig att genomföra. Det kan vara så att andra omständigheter än 
kärnkraftsolyckan som omöjliggör en utrymning. Det skulle kunna vara allvarliga 
väderhändelser, exempelvis stormar, (Gävle 1998 och Gudrun 2005) som lamslår vägnät, 
bryter kommunikationsförbindelser med mera. 

Andra påverkande faktorer skulle exempelvis skulle kunna vara långvarig strömavbrott, 
avbrott i dricksvatten- och värmeförsörjning eller att samhällsviktig verksamhet inte kan 
upprätthållas (exempelvis att akutsjukvård eller personal från Hemtjänst inte kan ta sig till 
vårdbehövande). 

En försvårande faktor är också eventuell brist på dricksvatten om dricksvatten är/blir drabbat 
av radioaktivt nedfall. 

Säkerhetsrelaterade hot skulle också kunna medföra att utrymning inte är möjlig eller 
försvåras, på grund av bland annat stridsområden, fientlig aktivitet, terror. 

4 Beräkningarna utgår vidare från att inomhusvistelse i ett småhus minskar sköldkörteldosen till hälften jämfört 
med oskyddad vistelse utomhus samt att inomhusvistelse i lokaler som erbjuder bättre skydd, t.ex. källarplan i 
ett småhus eller flerbostadshus med filtrerad ventilation minskar sköldkörteldoser till en tiondel jämfört med 
oskyddad vistelse utomhus (Extrautdelning och intag av jodtabletter för allmänheten i samband med en svensk 
kärnkraftsolycka, SSM 2020:03). 
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Skyddsåtgärd jodtabletter

Sköldkörteln är känslig för strålning och ackumulerar radioaktiv jod vid inandning. Genom 
intag av jodtabletter med stabilt jod förebyggs upptag av radioaktiv jod i sköldkörteln. Efter 
uppmaning av länsstyrelsen bör jodtabletter tas innan radioaktivt utsläpp sker.

Barn och gravida (foster) ska prioriteras. För vuxna över 40 år har jodtabletter liten effekt. 
Intag av jodtabletter används sällan som enda skyddsåtgärd utan kombineras normalt med 
skyddsåtgärden inomhusvistelse eller utrymning.

Det bästa skyddet mot radioaktivt jod är om tabletter intas i förebyggande syfte. Om 
jodtabletter intas i tid och antas verka under den tid det finns lufburen radioaktiv jod minskar 
sköldkorteldosen. Tabletterna ger fullgott skydd under ett dygn och den optimala 
intagsperioden av jod är mindre än 24 timmar före, och upp till två timmar efter, förväntad 
exponering. Det skulle fortfarande vara rimligt att inta jodtabletter upp till åtta timmar efter 
beräknad exponering.5

Förhandsutdelning av jodtabletter
Länsstyrelsen förhandsutdelar jodtabletter i inre beredskapszonen (cirka 5 km från 
kärnkraftverket) och yttre beredskapszonen (cirka 5-25 km från kärnkraftverket) genom 
utskick till hushåll, ägare av fritidshus, förskolor och skolor, arbetsgivare/arbetsplatser och 
platser där många tillfälliga besökare kan vistas, till exempel campingplatser. Jodtabletter 
ersätts systematiskt och vid behov. 

Kompletteringsutdelning av jodtabletter
Länsstyrelsen har en rutin för att säkerställa tillgång till jodtabletter till allmänhet och berörda 
aktörer inom inre och yttre beredskapszon vid en eventuell kärnkraftsolycka. Jodtabletter ska 
kunna distribueras vidare till utrymningsplatser eller liknande för de som saknar egna 
förhandsutdelande jodtabletter. 

Begränsad extrautdelning av jodtabletter
Länsstyrelsen har en rutin för att extrautdela jodtabletter till allmänhet och berörda aktörer 
inom planeringszonen (cirka 25-100 km från kärnkraftverket).  

5 Extrautdelning och intag av jodtabletter för allmänheten i samband med en svensk kärnkraftsolycka, 
SSM 2020:03 

Beslut om intag av jodtabletter 
Länsstyrelsen beslutar, i samråd med medicinsk expertis från Region Halland, 
om intag av jodtabletter.  



9

Eventuella konsekvenser vid skyddsåtgärd jodtabletter 
Det kan också vara motiverat att endast fatta beslut om inomhusvistelse, exempelvis i 
situationer när begränsad extrautdelning av jod inte kan genomföras eller det inte finns jod i 
utsläppet. Beroende på utsläppsintervall kan det vara motiverat med inomhusvistelse fast det 
är stora störningar i samhället som gör att inomhusvistelsen kan bli en svår påfrestning. 
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Åtgärder inom beredskaps- och planeringszon
Nedan redovisas åtgärder för berörda aktörer som ska vidtas vid en kärnteknisk händelse 
utifrån länsstyrelsens ansvar enligt gällande lagstiftning. Åtgärderna har identifierats som stöd 
i planeringen men det kan tillkomma andra åtgärder som länsstyrelsen måste hantera. 
Innehållet i delplanen revideras vid behov. 

INRE BEREDSKAPSZON 
0-5 km från Ringhals
Vid larmnivå ”Förstärkt beredskap” från Ringhals

Beslut om att rekommendera inomhusvistelse behöver fattas i god tid för att informera berörda aktörer som 
kan komma att påverkas av ett utsläpp. Detta för att aktörerna ska kunna vidta förberedelser och verkställa 
skyddsåtgärden. Inomhusvistelsen ska inledas innan exponeringen förväntas äga rum och under en begränsad 
tid, 24 timmar, max 48 timmar. Annars måste utrymning övervägas. 

 Vid förstärkt beredskap påbörjas per automatik planering av utrymning av inre beredskapszonen. 

 Om inte utrymning är möjlig, kan beslut om inomhusvistelse behöver fattas i tillräckligt god tid för 
att hinna informera allmänheten, vidta förberedelser och verkställa åtgärden. Rekommendationen om 
inomhusvistelse bör upphävas så snart utsläppet har passerat och det inte finns någon risk för 
ytterligare signifikanta utsläpp. Om utsläppet förväntas pågå under en lägre tid eller endast påverkar 
ett fåtal personer kan utrymning övervägas istället.

 Berörda aktörer behöver säkerställa att samhällsviktig verksamhet kan upprätthållas under beslut om 
rekommenderad inomhusvistelse.

Berörda aktörer inom beredskapszonerna aktiverar sina respektive kommunikationsplaner. Kommunikation 
kring inomhusvistelse och jodtabletter ska innehålla:

 Hur de som omfattas av en inomhusvistelse ska agera.

 Hur samhällsviktig verksamhet som måste fortgå ska kunna fortsätta att fungera vid beslut om 
inomhusvistelse.

 Hur en extrautdelning av jodtabletter ska genomföras.

 Hur livsmedel och dricksvatten ska hanteras. 

 Under vilka förutsättningar inomhusvistelse för exempelvis samhällsviktig verksamhet under något 
eller några dygn är möjlig.

 När beslut om inomhusvistelse upphävs, varför det upphävs och vad som kommer att ske. Hur en 
återanpassning till vardagen sker.

Vid larmnivå ”Haverilarm” från Ringhals
Ett utsläpp kan inte uteslutas inom 12 timmar. 

Kompletteringsutdelning av jodtabletter kan av tidsmässiga skäl eventuellt inte genomföras.
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YTTRE BEREDSKAPSZON 

5-25 km från Ringhals
Vid larmnivå ”Förstärkt beredskap” från Ringhals

Beslut om inomhusvistelse kan beslutas inom hela yttre beredskapszonen. Beslutet behöver fattas i 
tillräckligt god tid för att hinna informera allmänheten, vidta förberedelser och verkställa åtgärden. 
Rekommendationen om inomhusvistelse bör upphävas så snart utsläppet har passerat och det inte 
finns någon risk för ytterligare signifikanta utsläpp. Om utsläppet förväntas pågå under längre tid 
eller endast påverkar ett fåtal personer kan utrymning övervägas istället. 

 Berörda aktörer behöver säkerställa att samhällsviktig verksamhet kan upprätthållas under 
beslut om rekommenderad inomhusvistelse.

Beslut om att rekommendera inomhusvistelse behöver fattas i god tid för att informera berörda 
aktörer som kan komma att påverkas av ett utsläpp. Detta för att aktörerna ska kunna vidta 
förberedelser och verkställa skyddsåtgärden. Inomhusvistelsen ska inledas innan exponeringen 
förväntas äga rum.

Länsstyrelsen har förberett en kompletteringsutdelning av jodtabletter inom inre och yttre 
beredskapszonen till allmänheten och berörda aktörer för att distribueras vidare till 
utrymningsplatser eller liknande för de som saknar jodtabletter.

 Länsstyrelsen har en rutin för uthämtning av jodtabletter till kompletteringsutdelning från 
regionalt lager vid Hallands sjukhus Halmstad (se bilaga).

Berörda aktörer inom beredskapszonerna aktiverar sina respektive kommunikationsplaner. 
Kommunikation kring inomhusvistelse och jodtabletter ska innehålla:

 Hur de som omfattas av en inomhusvistelse ska agera.

 Hur samhällsviktig verksamhet som måste fortgå ska kunna fortsätta att fungera vid beslut 
om inomhusvistelse.

 Hur en extrautdelning av jodtabletter ska genomföras.

 Hur livsmedel och dricksvatten ska hanteras. 

 Förutsättningar att kunna genomföra inomhusvistelse för exempelvis samhällsviktig 
verksamhet under något eller några dygn.

 När beslut om inomhusvistelse upphävs, varför det upphävs och vad som kommer att ske. 
Hur en återanpassning till vardagen sker.

Vid larmnivå ”Haverilarm” från Ringhals
Ett utsläpp kan inte uteslutas inom 12 timmar. Kompletteringsutdelning av jodtabletter kan av 
tidsmässiga skäl eventuellt inte genomföras.
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PLANERINGSZON
25-100 km från Ringhals
Vid larmnivå ”Förstärkt beredskap” från Ringhals
Länsstyrelser och berörda aktörer i planeringszonen har förberett för inomhusvistelse och en 
begränsad extrautdelning av jodtabletter till allmänheten. 

Begränsad extrautdelning av jodtabletter

Länsstyrelsen har förberett en begränsad extrautdelning av jodtabletter i planeringszonen till 
allmänheten. 

Arbete pågår att ta fram en rutin för uthämtning av jodtabletter från det nationella lagret i 
samverkan med SSM, Socialstyrelsen, kärnkraftslänen Halland, Kalmar och Uppsala och 
berörda angränsande länsstyrelser. 

Vid larmnivå ”Haverilarm” från Ringhals
Ett utsläpp kan inte uteslutas inom 12 timmar. 

Begränsad extrautdelning av jodtabletter kan av tidsmässiga skäl inte genomföras.
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Bilaga 
Rutin/instruktion för Länsstyrelsen Halland

Bakgrund

Vid en akut händelse när jodtabletterna behöver hämtas.

1. Kontakta Region Hallands TIB, enligt ordinarie kontaktvägar. Berätta vilket eller vilka 
av sjukhusen där jodtabletterna ska tillgängliggöras.

2. Ta er till berört/berörda sjukhus där tabletterna ska hämtas. Ta med 
tjänstelegitimation. Se på bifogad karta för mötesplats, lastkaj som är närmst 
jodlagren.

Varbergs sjukhus

Kör till träslövsvägen, följ skyltning till godsmottagning.

Halmstad Sjukhus

Kör till Nyhamnsgatan. Lastkajen är skyltad Nymansgatan 14.



14

010- 224 30 00 • halland@lansstyrelsen.se • www.lansstyrelsen.se/halland

mailto:halland@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/halland


Delplan 
Strålningsmätning



1

Delplan Strålningsmätning
452-9608-2021
Länsstyrelsen i Hallands län



2

Innehållsförteckning
1. Inledning.................................................................................................................................. 4

1.1 Planens syfte....................................................................................................................... 4
1.2. Legala förutsättningar....................................................................................................... 4
1.3. Ekonomiska förutsättningar.............................................................................................. 5

2. Organisation och ledning....................................................................................................... 5
2.1. Länsstyrelsen i Hallands läns krisledningsorganisation.................................................... 5
2.1.1. Länsstyrelsen i Hallands läns organisation för strålningsmätning................................. 6
2.1.2. Mätledare........................................................................................................................ 7
2.1.3. Mätsamordnare............................................................................................................... 8
2.1.4. Mätstöd........................................................................................................................... 9
2.1.5 Mätpatrull........................................................................................................................ 9
2.2. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).................................................................................... 9
2.2.1. SSM på Länsstyrelsens fältplats................................................................................... 10
2.2.2. Nationellt expertstöd.................................................................................................... 10
2.2.3. Nuklidspecifika mätningar för beräkning av stråldos.................................................. 11
2.2.4. Beredskapslaboratorier................................................................................................. 11
2.3. Försvarsmakten............................................................................................................... 12
2.3.1 Elfsborgsgruppens CBRN-pluton................................................................................. 12
2.4. Sveriges geologiska undersökning (SGU)...................................................................... 12
2.5. Samverkan med angränsande län.................................................................................... 12

3. Strålningsmätning vid utsläppsfasen.................................................................................. 13
3.1. Gammastationer.............................................................................................................. 13
3.2. Luftprovtagare................................................................................................................. 15
3.2.1. Hantering av filter........................................................................................................ 15
3.3. Övergripande strategi för strålningsmätning vid utsläppsfasen...................................... 16

4. Strålningsmätning efter utsläpp.......................................................................................... 16
4.1. Mobilt dosratsinstrument................................................................................................ 16
4.1.1. Mätstråk........................................................................................................................ 17
4.1.2. Flygburna mätningar med mobilt dosratsinstrument................................................... 17
4.1.3. Referenspunkter för kalibrering................................................................................... 17
4.2. Övergripande strategi för strålningsmätning efter utsläpp.............................................. 18



3

5. Övriga strålningsmätningar................................................................................................. 19
5.1. Dosratsmätningar i enskilda punkter............................................................................... 19
5.1.1 SRV 2000...................................................................................................................... 19
5.1.2 Saphyrad S.................................................................................................................... 20
5.2. Nationella övervakningssystem...................................................................................... 20
5.2.1. Landsomfattande gammastationer............................................................................... 20
5.2.2. Luftfilterstationer......................................................................................................... 20

6. Sammanställning av strålningsmätning.............................................................................. 20
6.1 RadGIS............................................................................................................................. 20

7. Arbetsmiljö............................................................................................................................ 21
7.1. Arbetsmiljöansvar........................................................................................................... 21
7.2 Referensnivåer för arbete vid radiologisk nödsituation................................................... 22
7.3. Optimering av fältpersonalens strålskydd....................................................................... 22
7.4. Personlig skyddsutrustning............................................................................................. 23
7.4.1. Skyddsnivåer för insatspersonal................................................................................... 23
7.4.2. Beslut om skyddsnivå.................................................................................................. 23
7.5 Dosbelastning och dosprotokoll....................................................................................... 24
7.6. Persondosimeter.............................................................................................................. 24
7.6.1 Handhavande av dosimeter........................................................................................... 25
7.7. Avlösning av fältpersonal............................................................................................... 25
7.8. Avsök och sanering av personal...................................................................................... 25
7.9. Övning och utbildning..................................................................................................... 25

8. Strålningsmätning vid sanering........................................................................................... 25
8.1 Samverkan med saneringsledare...................................................................................... 26
8.2 Metoder............................................................................................................................ 26



4

1. Inledning 
Föreliggande plan är en delplan till Länsstyrelsen i Hallands läns ”Program för räddningstjänst 
– Vid utsläpp av radioaktiva ämnen”. Planen beskriver hur strålningsmätning ska genomföras 
inför, under och efter en eventuell kärnkraftsolycka med utsläpp av radioaktiva ämnen eller 
annan kärnteknisk olycka i Sverige eller utanför landets gränser. Planen riktar sig främst till 
Länsstyrelsens organisation för strålningsmätning och krisorganisation, men även berörda 
aktörer inom kommunala och statliga organisationer. Planen omfattar hela nedfallet av 
radioaktiva ämnen och är därmed inte avgränsad geografiskt till Hallands län.

Ett utsläpp från ett kärnkraftverk kan leda till att stora områden förorenas av radioaktiva 
ämnen. För att kartlägga vilka områden som förorenats krävs strålningsmätningar för att 
fastställa nedfallets utbredning och omfattning. Man kan även mäta vilka ämnen det är som 
avger den joniserande strålningen. I det tidiga skedet av räddningstjänstarbetet är 
strålningsmätning avgörande för att snabbt kunna skapa sig en bild av vilka skyddsåtgärder 
som behöver vidtas för drabbade områden. I saneringsskedet behövs strålningsmätning för att 
kunna identifiera vilka områden som kräver sanering.

1.1 Planens syfte 
Planen syftar till att skapa förmåga till strålningsmätning vid en kärnkraftsolycka med utsläpp 
av radioaktiva ämnen. Denna förmåga skapas genom att organisera resurser för 
strålningsmätningar. Mätresultaten från strålningsmätningarna ska sedan utgöra ett underlag till 
beslut om skyddsåtgärder samt att bidra till att målen med krishanteringen uppnås.

Planen omfattar kartläggning av hela nedfallet efter utsläpp oavsett vilket län det landar i, samt 
samordning av mätbehov från berörda län.

Arbetet kräver omfattande samordning av resurser och samverkan mellan aktörer för att 
effektivitet ska uppnås. Det är viktigt att alla inblandade i förväg känner till sina uppgifter och 
känner sig säkra i sina respektive roller. 

God arbetsmiljö är en av grunderna i det förberedande arbetet och under insats, då ett stort 
antal människor kommer att delta och delar av uppgifterna kan komma att utföras i miljö med 
joniserande strålning. 

I planen beskrivs även initial och förutbestämd mätstrategi, organisation, arbetssätt och 
arbetsmiljöarbete. Ytterligare syfte är att bidra till nationell och internationell information om 
händelsen.

1.2. Legala förutsättningar 
Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och förordningen (2003:789) om skydd 
mot olyckor (FSO) är länsstyrelsen ansvarig för räddningstjänst och sanering efter en 
kärnteknisk olycka. 
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Länsstyrelsen kan 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§).

1.3. Ekonomiska förutsättningar
Ersättning för kostnader för räddningstjänst och sanering efter ett utsläpp av radioaktiva ämnen 
från en kärnteknisk anläggning regleras genom LSO (2003:778) samt Atomansvarighetslagen 
(1968:45). 

2. Organisation och ledning 
2.1. Länsstyrelsen i Hallands läns krisledningsorganisation
Länsstyrelsen i Halland organiserar sig utifrån en förbestämd struktur vid samhällsstörningar. I 
Länsstyrelsens Stabsinstruktion samt Regional samverkansstrategi beskriver länsstyrelsen 
krisledningsorganisation internt och samverkan med andra aktörer. 

En kärnkraftsolycka skiljer sig något från andra typer av samhällsstörningar. Bland annat vad 
gäller de olika funktioner som kommer finnas i krisledningsorganisationen. Exempelvis 
tillkommer ledningsfunktionerna räddningsledare och saneringsledare. 
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Figur 1 Organisationsschemat visar hur krisledningsorganisationen vid en kärnteknisk olycka ser ut.

2.1.1. Länsstyrelsen i Hallands läns organisation för strålningsmätning

Länsstyrelsens organisation för strålningsmätning består av mätledare, mätsamordnare, mätstöd 
samt mätpatruller. Organisationen bemannas främst av länsstyrelsens personal, länets 
räddningstjänster och nationella experter och specialister. 

Mätledaren ansvarar för verksamhetens strategi medan mätsamordnaren är taktiskt ansvarig för 
all strålningsmätning kopplad till länsstyrelsens organisation i fält. Mätpatrullerna genomför 
mätningar efter mätsamordnarens inriktning. Mätstödet stöttar mätsamordnare samt 
mätpatruller med flera arbetsuppgifter från Länsstyrelsens fältplats. Expertresurser från främst 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) stödjer den regionala mätorganisationen och bistår med 
analyser, råd och rekommendationer.

Den personal som verkar från länsstyrelsens ledningsplats (mätledare och SSM på distans) tar 
fram en långsiktig strategi för strålningsmätningar. Strategin ska vara grundad på 
räddningsledarens rådande inriktning och beslut i stort (BIS). Strategin verkställs av 
mätsamordnare vid Länsstyrelsens fältplats i samverkan med SSM:s mätledning och omsätter 
den till konkreta mätuppdrag för mätpatrullerna.
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Figur 2 Organisationsschemat visar hur Länsstyrelsens organisation för strålningsmätning ser ut med geografiska 
placeringar.

2.1.2. Mätledare 
Rollen som mätledare bemannas av personal som Länsstyrelsen i Hallands län sedan tidigare 
har avtal med. Mätledaren är placerad på länsstyrelsens ledningsplats. 

Mätledaren är funktionschef för funktionen Strålningsmätning i Länsstyrelsen i Hallands läns 
krisledningsorganisation. Mätledarens roll är att, utifrån räddnings- eller saneringsledarens 
inriktning, ta fram underlag för beslut avseende exempelvis skyddsåtgärder och sanering. 
Mätledaren kan vid behov förstärkas med mätledare från länsstyrelserna i Kalmar eller 
Uppsala. Funktionen Strålningsmätning ska tilldelas personal utöver mätledaren för att lösa 
delar av de uppgifter som mätledaren ansvarar för. 

Mätledarens främsta uppgift är att ta fram mätstrategier. Dessa strategier ska bygga på 
räddningsledares beslut i stort, underlag från den samlade lägesbilden, avseende exempelvis 
samhällsviktig verksamhet och behov hos kommunerna och andra regionala aktörer. Strategin 
ska även bygga på de mätrapporter som tas fram och de mätningar som genomförs och 
rapporteras från mätsamordnaren. För att tolka de radiologiska delarna av mätstrategin har 
mätledaren hjälp av SSM som bistår över videolänk. Denna videolänk kan även användas för 
att upprätta trepartssamtal med mätsamordnaren på fältplatsen. Mätstrategin ska vara långsiktig 
och övergripande samt leverera en tydlig inriktning för vilka behov av ytterligare mätningar 
som finns.

Mätledaren ansvarar för att läget med strålningsmätningarna beskrivs på stabsgenomgångar 
samt att den radiologiska lägesbilden lyfts över till den samlade lägesbilden. Mätledaren 
bevakar radiologiska frågor som kan vara av medialt intresse och rapporterar dessa till 
kommunikationsfunktionen. 
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Mätledaren är ansvarig för att begära resurser utanför länets gränser, nationellt och 
internationellt. Mätledaren ska göra fältplatsens platschef beredd på eventuella externa resurser 
som tillkommer till mätorganisationen. 

Mätledaren ska säkerställa att beslut tas om nivån på fältpersonalens skyddsutrustning 
tillsammans med mätsamordnaren. SSM kan bistå med rekommendationer avseende 
skyddsutrustning. Mätledaren ska även kunna förklara den radiologiska lägesbilden för 
räddningsledaren och säkerställa att räddningsledarens frågor kopplade till den radiologiska 
lägesbilden besvaras.

SSM är mätledare för den fältpersonal som ingår i det nationella expertstödet.

Mätledaren ska vara en kontaktpunkt för mätledare/indikeringsledare i andra län där 
Länsstyrelsen i Halland bedriver strålningsmätning. Eftersom strålningsmätningar kommer ske 
över flera län är det viktigt informera om aktuell strategi. Synpunkter behöver också inhämtas 
och höra övriga drabbade län för att kunna ge en väl avvägd inriktning till organisationen för 
strålningsmätning. 

2.1.3. Mätsamordnare 
Rollen som mätsamordnare bemannas i första hand av personal från Räddningstjänsten Väst 
och Räddningstjänsten Storgöteborg. Inledningsvis utses en mätsamordnare på respektive 
brandstation i Kungsbacka och Falkenberg som ansvarar för inledande åtgärder. Om inget 
annat anges blir den mätsamordnare som först är på plats på Länsstyrelsens fältplats aktiv 
mätsamordnare för länsstyrelsens mätorganinsation. Mätsamordnare från den räddningstjänst 
som ansluter senare agerar biträdande mätsamordnare och stödjer mätsamordnare i arbetet från 
Länsstyrelsens fältplats. 

Mätsamordnarens uppgift är att i samverkan med SSM leda de regionala resurserna i enlighet 
med mätledarens mätstrategi. Mätledarens strategi ska av mätsamordnaren omsättas till en 
taktik som tydligt beskriver hur mätuppdragen ska utföras och med vilka resurser som ska 
användas. För att kunna göra detta ska mätsamordnaren ha överblick av vilken personal som 
finns tillgänglig i fält samt vilken kapacitet och utrustning som personalen har.

Mätsamordaren bevakar och följer utvecklingen av det radiologiska läget och rapporteringen 
av mätvärden i RadGIS. Mätsamordaren ska även säkerställa att eventuella mätrapporter 
upprättas på fältplatsen och att mätledaren får ta del av dessa skyndsamt.

Mätsamordnaren ska säkerställa att personal i mätpatrullerna har förståelse för den framtagna 
mätstrategin så att en medvetenhet finns för varför mätningarna behöver genomföras. 

Mätsamordnaren (eller av mätsamordnaren utsedd) ska delta på de lägesgenomgångar som 
genomförs på Länsstyrelsens fältplats för att se till att mätorganisationens behov tillgodoses. 
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2.1.4. Mätstöd
Rollen som mätstöd bemannas i första hand av personal från Räddningstjänsten Väst och 
Räddningstjänsten Storgöteborg och är placerad på Länsstyrelsens fältplats och Ringhals 
Logistikcentral (LogC)1.

 Inledningsvis utses ett mätstöd från respektive brandstation i Kungsbacka och Falkenberg som 
arbetar med inledande åtgärder för att påbörja strålningsmätning. Mätsamordnarens behov styr 
hur många till antalet som behöver agera mätstöd men inledningsvis bör det finnas minst två 
till antalet. 

Mätstödets uppgift är inledningsvis att hantera material och utrustning i anslutning till 
räddningstjänstens brandstationer och när den är upprättad Länsstyrelsens fältplats. Mätstödet 
ska även se till att avlösning av personal går rätt till och att personer samt materiel blir avsökta 
och sanerade. 

Mätstödet ska bistå mätpatrullerna med samband, strålskydd och utrustning för 
strålningsmätning samt övrig uppkommen materiel. 

Mätstödet ska se till att referens- och kalibreringspunkter för mobila dosratsinstrument 
upprättas i anslutnings till fältplatsen. När SSM anslutit till Länsstyrelsens fältplats stödjer de 
länsstyrelsens organisation med upprättande och bemanning av referens- och 
kalibreringspunkter.

När resurser tillförs från andra län till länsstyrelsens mätorganisation är det mätstödet som i 
första hand ser till att den personalen får nödvändig utbildning och tilldelad utrustning. 

2.1.5 Mätpatrull
Mätpatrullerna bemannas initialt av utbildad personal från Räddningstjänsten Väst och 
Räddningstjänsten i Storgöteborg. Personalstyrkan kan efterhand utökas och omsättas med 
personal från andra kommuner, andra läns mätorganisationer, frivilliga och nationella resurser 
från andra myndigheter. 

Mätpatrullerna ska med tilldelad utrustning utföra strålningsmätning enligt mätsamordnarens 
instruktioner. 

För att ingå som personal i en mätpatrull ska man ha genomgått nödvändig utbildning i 
strålskydd samt hantering av dosratsinstrument. 

2.2. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 
SSM ansvarar 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 

1 Läs mer om Länsstyrelsens fältplats och LoGC i ”Programmet för räddningstjänt – Vid utsläpp av 
radioaktiva ämnen”. 



10

händelsen. Som grund för analys av de radiologiska konsekvenserna genomför SSM:s 
radiologiska analysfunktion strålskyddsbedömningar, spridningsprognoser och 
strålningsmätningar. SSM:s kärntekniska analysfunktion analyserar det tekniska läget vid 
kärnkraftverket och bedömer möjlig händelseutveckling. SSM:s och länsstyrelsens 
krisledningsorganisation står i nära kontakt med varandra under händelsen genom en 
direktuppkopplad videolänk.

En av SSM:s främsta uppdrag i arbetet med strålningsmätning är att bereda beslutsunderlag för 
mätledarna, samt att föreslå lämpliga åtgärder utifrån de resultat av strålningsmätningen som 
rapporteras in. SSM sammanställer kontinuerligt mätunderlag i form av dosrater och 
nuklidspecifika resultat i rapporter och kartbilder. Detta är ett viktigt underlag för att kunna 
fatta beslut om var riskområden finns, men även för att kunna fastslå var fler 
strålningsmätningar behövs och på lång sikt även var saneringsåtgärder måste genomföras.

2.2.1. SSM på Länsstyrelsens fältplats
Så snart det är möjligt kommer SSM samt nationella mätresurser att ansluta till Länsstyrelsens 
fältplats. SSM ska ge råd och rekommendationer till länsstyrelsens mätsamordnare samt leda 
och samordna de nationella mätresurserna. 

SSM ska tillsammans med länsstyrelsens mätsamordnare leda de samlade resurserna efter 
mätledarens strategi. Det krävs en kontinuerlig dialog mellan länsstyrelsens mätsamordnare 
och SSM:s motsvarighet.  

2.2.2. Nationellt expertstöd 
SSM upprätthåller och leder den nationella expertstödsorganisationen vid olyckor 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. 

Expertstödsorganisationen består av personer från SSM, SMHI, Linköpings Universitet, 
Göteborgs Universitet, Lunds universitet, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Umeå, 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala, Sveriges geologiska undersökning (SGU) i 
Uppsala, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Stockholm och Cyclife Sweden AB i 
Nyköping.

Expertstödsorganisationens mät- och analysuppgifter i fält inkluderar bland annat kartläggning 
av nedfall, provtagning, identifikation och kvantifiering av radioaktivt material, 
personavsökning och helkroppsmätning. De flesta aktörer som är bundna till organisationen 
kan bidra med fältmätningar. Bland annat finns fordon utrustade för strålningsmätning. 
Fordonen har bland annat utrustning för sökning efter strålkällor, kartering, provtagning och 
analys i fält. SGU kan även bistå med flygmätningar.
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Expertstödsorganisationens mät- och analysuppgifter i fasta laboratorier inkluderar bland annat 
beredning av prover, identifiering och kvantifiering av radioaktiva ämnen, helkroppsmätning 
och retrospektiv dosimetri. De flesta aktörerna knutna till organisationen kan bidra med 
laboratoriemätningar. Laboratorierna kan dessutom mäta halten radioaktiva ämnen som 
kommit in i kroppen via mat eller inandning med hjälp av en helkroppsmätare.

2.2.3. Nuklidspecifika mätningar för beräkning av stråldos
Vid kartläggning av det radioaktiva nedfallet efter en kärnkraftsolycka mäts dosraten från 
markbeläggningen i mikroSievert per timme (µSv/h). Skyddsåtgärder för allmänheten baseras 
dock oftast på den stråldos i milliSievert (mSv) som kommer erhållas under en viss tid, t.ex. 
det närmaste året. Stråldosen beräknas genom att multiplicera dosraten med tiden. Initialt 
består dock nedfallet av många olika radionuklider som alla ger sitt bidrag till dosraten.

De flesta av dessa radionuklider har kort halveringstid (tiden tills det radioaktiva ämnet 
minskat till hälften) och detta innebär att dosraten i det tidiga skedet efter olyckan snabbt avtar 
i och med att kortlivade radionuklider sönderfaller. För att kunna beräkna stråldosen behöver 
man därför känna till hur dosraten kommer avta med tiden. Genom att genomföra 
nuklidspecifika mätningar kan man identifiera de olika radionukliderna i nedfallet och mäta 
aktivitetsförhållandet mellan dessa. Med kännedom om radionuklidernas halveringstider kan 
man sedan beräkna hur dosraten avtar med tiden och således även beräkna den framtida 
stråldosen. I stråldosberäkningen behöver man även ta hänsyn till skyddsfaktorer vid 
inomhusvistelse eftersom dosraten från nedfallet är lägre inomhus än utomhus. Nuklidspecifika 
mätningar är även viktiga för att uppskatta framtida problem med radioaktiva ämnen inom 
livsmedelssektorn.

De regionala mätpatrullerna mäter dosraten från markbeläggningen medan nuklidspecifika 
mätningar och stråldosberäkningar utförs av SSM samt av SSM:s expertstödsorganisation.

2.2.4. Beredskapslaboratorier 
Beredskapslaboratorierna vid universitet, forskningsinstitut och statliga myndigheter är 
inriktade mot kvalificerad mätning av joniserande strålning och kvantifiering av radioaktiva 
ämnen. SSM har avtal med dessa för att säkerställa att kvalificerade resurser finns tillgängliga, 
insatsberedda och samordnade om en händelse inträffar med joniserande strålning, radioaktiva 
ämnen eller nukleära material.

Beredskapslaboratorierna finns i Malmö, Lund, Göteborg, Linköping, Uppsala, Studsvik och 
Umeå. SSM:s fordon för strålningsmätning finns vid beredskapslaboratorierna.
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2.3. Försvarsmakten
Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC) är Försvarsmaktens kunskapscentrum för skydd mot 
CBRN-händelser – Kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära händelser. SkyddC 
upprätthåller nationell och internationell beredskap samt ansvarar för produktion av specifika 
CBRN-förband. SkyddC utvecklar också CBRN-materiel och metoder. Vid CBRN-skolan 
utbildas och övas personal och enheter inom Försvarsmakten och krisberedskapsområdet. 

Vid CBRN-förbandet finns mobila laboratorier för analys av CBRN-ämnen i fält. 
Laboratorierna är inrymda i containers för att göra dem lätta att transportera. Med den 
utrustning som finns kan till exempel prover från jord, luft, vatten och vegetation analyseras. I 
det nukleära labbet (N-lab) mäts gammastrålning baserat på gammaspektrometri och med dessa 
instrument får man information om varje gammastrålande nuklid i provet. 

Utöver detta har förbandet även möjlighet att bistå med patruller för detektion av dosrater. 
Dessa patruller kan även utföra provtagning. Förbandet har även en särskild grupp för sanering 
och har egen ledningsförmåga dygnet runt, där data och insamlad information kan bearbetas. 
Förbandet har även möjlighet att gå in och stödja andra staber med allt från stabschefer till RN-
experter. 

2.3.1 Elfsborgsgruppens CBRN-pluton
Elfsborgsgruppens CBRN-pluton består av hemvärnspersonal som i förlängningen kan 
bemanna mätpatruller i Länsstyrelsens organisation för strålningsmätning. Personalen 
är övad för att arbeta i den här typen av miljöer och har därför en vana vid 
skyddsutrustning vid en radiologisk nödsituation. Plutonen har egna instrument men 
kan efter kortare utbildning även utrustas med Länsstyrelsens mätinstrument. CBRN-
plutonen har även kunskap om sanering av personal, fordon och annan utrustning. 

För att begära stöd från Försvarsmakten ska länsstyrelsen i första hand ta kontakt med 
Västra militärregionens vakthavande befäl. 

2.4. Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Flygmätningar görs för att snabbt kunna kartlägga den radioaktiva markbeläggningen över 
stora områden. Flygmätningar kan hitta områden med hög markbeläggning och skapa en bra 
översikt över nedfallet på ett sätt som är svårt vid markmätningar. Resurser för flygmätningar 
finns i första hand hos Sveriges geologiska undersökning, SGU. Även FFK (Frivilliga 
flygkåren) kan användas för flygmätning. Flygmätning startar först då man säkerställt att det 
inte finns något luftburet utsläpp.

2.5. Samverkan med angränsande län 
För att kartlägga nedfallet ska strålningsmätningar kunna ske i hela planeringszonen. Det 
innebär att utöver Hallands län så ska förmåga finnas att kartlägga även i Västra Götalands-, 
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Jönköpings- Kronobergs- och Skåne län. Samverkan för gemensam inriktning och prioritering 
av mätbehoven i hela planeringszonen sker genom samverkansmöten mellan 
mätledarna/indikeringsledarna i länen. Länsstyrelsen i Hallands län leder de mobila 
dosratresurserna i hela planeringszonen. 

Förmågan till punktmätning i enskilda mindre områden (punktmätning) ska finnas i Sveriges 
alla län, vilket innebär att länen i planeringszonen har förmågan i det egna länet. Länsstyrelsen 
i Hallands län har en förstärkt förmåga till punktmätning som kan användas i hela 
planeringszonen enligt en gemensam inriktning och prioritering.

3. Strålningsmätning vid utsläppsfasen
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 genomföra dessa strålningsmätningar finns 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 
förberedas och inte, i normala fall, inledas förrän nedfall skett och koncentrationen av luftburen 
aktivitet avtagit. 

3.1. Gammastationer 
Runt Ringhals kärnkraftverk finns 30 fasta mätstationer utplacerade, 18 i en inre ring på 
ungefär 5 km avstånd från verket och 12 i en yttre ring i nära anslutning till tätorter. 
Gammastationernas dimensionering och placering har tagits fram av SSM tillsammans med 
Länsstyrelsen2.
Mätstationer i den inre ringen har till syfte att tidigt upptäcka, verifiera och följa ett utsläpp och 
ge information om när utsläpp startar och upphör utanför anläggningen. Mätstationer i den yttre 
ringen har till uppgift att följa utsläppet och ta fram ett underlag för uppskattning av externdos 
till allmänheten och insatspersonal. Mätdata från gammastationerna ger ett underlag för att 

2 Strålsäkerhetsmyndigheten, ”Projekt för implementering av fasta gammastationer i kärnkraftlänen”. 
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verifiera om de brådskande skyddsåtgärder som genomförts är rätt dimensionerade samt om de 
behöver utökas eller eventuellt kan avbrytas. Mätdata från gammastationerna kan också 
tillsammans med spridningsprognoser ge en god uppfattning om var senare 
strålningsmätningar, för att kartlägga nedfallet initialt, bör koncentreras.

Gammastationerna mäter strålning dygnet runt innan, under och efter ett utsläpp. Mätdata 
skickas kontinuerligt till SSM:s databas och görs tillgängligt för länsstyrelsen via RadGIS (se 
kapitel 6.1.).

Figur 3 Karta över utplacerade gammastationer runt Ringhals kärnkraftverk. 

3.2. Luftprovtagare 
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För att möjliggöra uppskattningar av den sammanlagda erhållna stråldosen till allmänhet och 
arbetstagare i radiologiska nödsituationer i samband med plympassage behöver 
gammastationsmätningar kompletteras med luftprovtagning. 

Luftprovtagningens syfte är att: 
 Uppskatta inhalationsdoser
 Utsläppets kvot mellan gasformig och partikulär jod 
 Depositionshastigheten av radioaktiva ämnen på marken 
 Nuklidinnehåll i utsläppet.

I samband med larmnivå haverilarm eller efter beslut från mätledare påbörjar respektive 
räddningstjänst utplacering av luftprovtagare runt anläggningen. Luftprovtagarna ska vara på 
plats och inleda provtagning innan ett eventuellt utsläpp sker och ska därefter vara i drift till 
dess att utsläppet upphört. 

Luftprovtagarna bör placeras vid befintliga fasta gammastationer vid de tätorter som finns 
kring kärnkraftverket. De bör också placeras på ett sådant avstånd mellan luftprovtagarna att en 
eventuell plympassage mäts effektivt. Luftprovatagarna har därför redan förutbestämda 
placeringar för att snabbt göra en korrekt utplacering. 

Efter utplacering av luftprovtagare är inriktningen att tillhörande partikel- och kolfilter byts av 
mätpatrull en gång per dygn om inget annat anges från Länsstyrelsens mätledare. 
Bytesintervallet kan förkortas eller förlängas vid behov, till exempel vid förändringar i 
vindriktning eller andra inträffade händelser på kärnkraftverket. Tätare filterbyten kan behövas 
för att fastställa tidpunkter och varaktighet för plympassagen och för att ge information om 
eventuella skillnader i nuklidsammansättning i utsläppets olika faser. Förlängda bytesintervall 
kan bli aktuella i områden som ligger utanför vindriktningen samt i utsläppets senare skede, då 
läget kan ha stabiliserats. Länsstyrelsens mätledare beslutar om eventuell avveckling av 
utplacerade luftprovtagare. 

3.2.1. Hantering av filter
Använda filter ska förpackas i transportpåse och tillhörande transportrör. Blankett 
Kolfilterpatron ska medfölja filtret i transportröret och blankett Luftprovtagare ska fästas 
utanpå transportröret. Hantera alltid använda filter med skyddsutrustning och skyddsmask. 
Filtren från luftprovtagare transporteras till länsstyrelsens fältplats, där beslut om vidare 
transport till laboratorium för analys tas.

3.3. Övergripande strategi för strålningsmätning vid utsläppsfasen
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 Mätledaren ska med stöd av SSM avgöra vilka eventuella åtgärder man 
behöver vidta utifrån räddningsledarens beslut och behov.

 Räddningstjänsten placerar ut luftprovtagare på förutbestämda platser. 

 Påbörja övervakning av fasta mätstationer för att säkerställa funktion och följa 
utsläpp. 

 Från larm till eventuellt utsläpp ska materiel för strålningsmätning förberedas.

4. Strålningsmätning 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. Strålningsmätningar ska användas som underlag för var ytterligare 
skyddsåtgärder behöver genomföras. Utöver att identifiera områden med hög markbeläggning 
är det också viktigt att identifiera områden med lägre markbeläggning än förväntat. I ett sådant 
område behövs strålningsmätningar för att bedöma om en återflytt av utrymda är möjlig. Målet 
är att ingen person ska få en högre dos än 20 mSv under det första året, mätningarna bör i 
första hand koncentreras till områden där människor fortfarande vistas, till exempel där 
inomhusvistelse är rekommenderat.

Storskalig kartering av nedfall är också viktigt för att kunna informera och redogöra händelsens 
konsekvenser då efterfrågan på information kommer vara mycket stor. 

Initialt ska strålningsmätningar baseras på information från spridningsprognoser tillsammans 
med mätresultat från gammastationer. Mobila mätningar utförs med mätsystem som placeras i 
bil eller flygplan. 

4.1. Mobilt dosratsinstrument 
Det mobila dosratsinstrumentet gör det möjligt för länsstyrelsens organisation för 
strålningsmätning att vara flexibel och mäta där ett behov uppstår. Instrumentet möjliggör 
också att mäta över mycket stora avstånd och utanför planeringszonen om ett sådant behov 
uppstår. 

De mobila dosratinstrumenten består av väska med mätinstrument, dator för visning av 
mätresultat och för injustering, GPS/4G antenn. Instrumentet monteras i fordon och justeras in 
vid referenspunkt med känd dosrat. Mätningar utförs kontinuerligt under körning. Uppmätta 
värden överförs med automatik till i RadGIS för visualisering och analys.

4.1.1. Mätstråk 
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För att förenkla ledning av mätresurser och öka effektiviteten i de mobila mätningarna, samt 
säkerställa en önskvärd geografisk täckningsgrad finns framtagna mätstråk på förhand. 
Mätstråken finns förinlagda på det mobila dosratsinstrumentets dator för att underlätta 
mätpatrullens navigering. 

Mätstråken är uppdelade i två olika kategorier:

1. Grov kartering 

Mätstråk i kategorin Grov kartering används i syfte att utföra en första grov 
kartläggning baserat på de spridningsprognoser som finns tillsammans med mätresultat 
från gammastationer. Mätstråken i den här kategorin sträcker sig över stora geografiska 
områden över hela planeringszonen. 

2. Fin karting 

Mätstråk i kategorin Fin kartering används i syfte att utföra en finare kartläggning där 
tätbefolkade områden och samhällsviktig verksamhet är prioriterad. Mätstråken är 
utformade efter befintliga och förberedda utrymningsområden för att lätt avgöra om 
vidtagna skyddsåtgärder är tillräckliga eller om ytterligare krävs, mer om 
utrymningsområden finns i delplanen för utrymning.  

4.1.2. Flygburna mätningar med mobilt dosratsinstrument 
Möjligheten finns att genomföra mätningar med till exempel Frivilliga Flygkåren genom att 
placera ett mobilt dosratsinstrument i ett flygplan. Den här typen av mätningar bör dock endast 
användas i syfte att uppskatta nedfallets relativa utbredning för att förenkla för de bilburna 
mätningarna. 

Flygburna mätningar ska i första hand genomföras av nationella resurser för att kunna 
säkerställa en god kvalité i de mätningar som utförs. 

4.1.3. Referenspunkter för kalibrering
För att kunna säkerställa korrekta resultat från strålningsmätningar behövs referenspunkter. Vid 
händelse av en kärnkraftsolycka med utsläpp och nedfall som följd behövs tre olika 
referenspunkter: 

 Kalibreringspunkt 

 Kontrollpunkt

 Bakgrundspunkt.

Eftersom typ av fordon och instrumentets placering kan variera behöver instrumentet kalibreras 
innan användning. Instrumentet ska kalibreras mot en kalibreringspunkt som etableras i 
närheten av Länsstyrelsens fältplats. Om inte Länsstyrelsens fältplats är etablerad och 
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mätningar behöver inledas ska räddningstjänsterna i Väst och Storgöteborg etablera egna 
referenspunkter. 

Efter genomförd kalibrering bör mätningar regelbundet genomföras i en gemensam 
kontrollpunkt, för att säkerställa korrekthet och konsistens i data från alla mätpatruller. Genom 
att kontrollera att alla mätpatruller erhåller samma resultat vid en kontrollpunkt, minskar risken 
för felaktiga data. Mätningar i kontrollpunkt kan även användas för att kontrollera att fordon 
inte kontaminerats i sådan utsträckning att mätningarna påverkats. Mätning i kontrollpunkt ska 
genomföras direkt före och efter den dagliga mätinsatsen.

För att säkerställa om ett fordon kontaminerats behövs en bakgrundspunkt. En bakgrundspunkt 
upprättas i ett område med så låg markbeläggning som möjligt. 

Mätsamordnare tillsammans med ett mätstöd ser till att nödvändiga referenspunkter blir 
etablerade innan påbörjad mätinsats. En dialog med länsstyrelsens mätledare bör ske om det 
finns en osäkerhet kring lämpliga platser. Är SSM och den nationella organisationen för 
expertstöd på plats ska de tillsammans med länsstyrelsen etablera och upprätthålla 
referenspunkter. 

4.2. Övergripande strategi för strålningsmätning efter utsläpp
 Etablera Länsstyrelsens fältplats som utgångspunkt för strålningsmätning. 

 Etablera referenspunkter för mobila dosratsinstrument.

 Fortsatt filterbyte och underhåll av luftprovtagare. 

Påbörja mobila mätningar enligt följande prioritering: 

1. Identifiera områden där utrymning på grund av markbeläggning behöver 
prioriteras.

2. Identifiera övriga områden där utrymning på grund av markbeläggning är 
motiverad.

3. Identifiera områden där dosreducerande åtgärder för att optimera 
strålskyddet eller åtgärder inom livsmedelsproduktion kan behövas.

4. Identifiera områden med begränsat nedfall för att bedöma om återflyttning 
kan ske där utrymning genomförts baserat på prognoser, samt för att stilla 
oro hos befolkningen.
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5. Övriga strålningsmätningar 

5.1. Dosratsmätningar i enskilda punkter 
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. Mätningar på enskilda punkter utförs i första hand 
med SRV2000, Saphyrad S eller liknande instrument. Länsstyrelsens organisation för 
strålningsmätning ska ha förmågan att genomföra dosratsmätningar i enskilda punkter.

Dosratsmätningar i enskilda punkter behövs dels för att fastställa referensvärden för kalibrering 
till mobila mätningar, dels för att verifiera och komplettera de mätningar som utförts. 

Behov kan även finnas av att informera om strålningsnivåerna på till exempel skolgårdar eller 
vid andra typer av samhällsviktig verksamhet, både inom områden som inte behöver utrymmas 
och i områden som kan komma att utrymmas men där utrymningen ännu inte verkställts. 
Denna typ av mätningar kan vara av stor vikt för att upprätthålla allmänhetens förtroende och 
därigenom möjliggöra att beslutade skyddsåtgärder efterlevs och uppfattas som tillräckliga. 

Mätningar i enskilda punkter ska inte användas för att dra slutsatser om strålningsnivåer över 
större områden. På grund av olika faktorer som nederbörd, vindförhållanden, topografi, 
vegetation och bebyggelse uppvisar markbeläggningen av radioaktiva ämnen ofta en 
förhållandevis stor lokal variation. För att kunna dra slutsatser om strålningsnivåer över större 
områden behöver därför ett stort antal punktmätningar genomföras. 

När efterfrågan ökar bör andra regionala och lokala berörda aktörer från främst kommuner i 
planeringszonen tillföra resurser till länsstyrelsens organisation för strålningsmätning i den 
mån det är nödvändigt. Samtliga kommuner i Sverige ska ha en förmåga att genomföra 
dosratsmätningar i enskilda punkter och det är en resurs som ska beaktas när det fortsatta 
arbetet planeras. 

Mätningar i enskilda punkter ska inte rapporteras i RadGIS, eftersom detta skulle kunna leda 
till att strålningsnivåer under- eller överskattas. I ett inledande skede ska resultat av 
punktmätningar fyllas i ett separat protokoll och överlämnas till mätsamordnare. 

5.1.1 SRV 2000
SRV2000 är ett robust men relativt långsamt instrument som mäter gammastrålning, både dos 
och dosrat. SRV 2000 instrumentet samlar på sig dos som är en indikation på mätpatrullens 
persondos. SRV 2000 är reserv till nyare handinstrument och kan används främst för 
punktmätningar och för personligt skydd.
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5.1.2 Saphyrad S
Saphyrad S är ett nytt handinstrument som succesivt kommer att ersätta SRV-2000. 
Instrumentet har positionering av mätplats (GPS), sparar mätdata (dos, dosrat, position, tid) i 
minne, kan kopplas till dator för visning av mätdata, kan kopplas till 12V eller 230V AC. 
Instrumentet har samma användningsområde som SRV-2000 och kommer finnas som resurs i 
Sveriges samtliga kommuner. 

5.2. Nationella övervakningssystem 
Frånsett den strålningsmätning som bedrivs i länsstyrelsens regi finns det ett antal system som 
administreras och sköts på nationell nivå. Dessa system kan vara mätledaren till stor hjälp som 
komplement till de regionala resurserna efter en kärnteknisk olycka.

5.2.1. Landsomfattande gammastationer
För att få larm om ökade strålnivåer inom Sverige har SSM ett landsomfattande nätverk av 
gammastationer utplacerade i landet. Dessa ska tidigt kunna ge larm på förhöjda strålnivåer för 
att kunna upptäcka utsläpp från andra länder. 

Gammastationerna mäter kontinuerligt strålningsnivån och rapporterar automatiskt in 
mätresultat i RadGIS. De kan däremot inte avgöra vilka ämnen som ger upphov till eventuella 
förhöjningar av strålningsnivån.

5.2.2. Luftfilterstationer  
Som komplement till de landsomfattande gammastationerna finns luftfilterstationer utplacerad 
i Sverige med förmågan att avläsa nuklidfördelningen i ett radioaktivt nedfall. Stationerna drivs 
av FOI på uppdrag av SSM. 

Stationerna har lite olika egenskaper men bygger på samma princip, en vakuumpump suger 
stora mängder luft genom ett partikelfilter. Filtret analyseras för att se vilka ämnen som har 
fastnat, samt i vilken koncentration ämnena finns i förhållande till varandra. Känsligheten hos 
instrumenten är stor och extremt låga koncentrationer kan upptäckas.

6. Sammanställning av strålningsmätning

6.1 RadGIS
RadGIS är ett system som upprätthålls av SSM för registrering, lagring och visualisering av 
data från strålningsmätningar. I RadGIS kan man registrera mobila dosratsmätningar, 
dosratsmätningar i enskilda punkter och nuklidspecifika mätningar. Från den mobila 
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dosratmätningen samt fasta gammastationer går mätdata med automatik till RadGIS. Från 
RadGIS kan data sedan exporteras för vidare analyser. 

Strålningsmätningar som inte är representativa för den radiologiska lägesbilden ska inte 
registreras i RadGIS, det kan till exempel vara punktmätningar som genomförts inomhus eller i 
nära anslutning till byggnader. 

Figur 4: Flöde av mätdata i RadGIS

7. Arbetsmiljö 
7.1. Arbetsmiljöansvar
Vid en kärnteknisk olycka kommer länsstyrelsen samordna arbetsmiljöarbetet för den 
personal som ingår i länsstyrelsens organisation för strålningsmätning. 
Arbetsmiljöansvaret ligger alltid på arbetsgivaren, som ansvarar för den anställdes 
eller inlånad personals säkerhet och hälsa under utförande av arbete.

Arbetsgivarens ansvar innebär att denna inför en händelse ansvarar 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. Arbetsgivaren ska även följa upp arbetet under insats 
för att säkerställa att det samordnade arbetsmiljöarbetet utförs enligt gällande 
lagstiftning. Länsstyrelsen samordnande ansvar omfattar följande: 

 Att kontinuerligt tillhandahålla adekvata utbildningar och ansvara för att rätt 
utbildningsnivå säkerställs (grund- och befattningsutbildning).
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 Att kontinuerligt tillhandahålla relevanta övningar (ex mätövningar).
 Att tillhandahålla rätt utrustning för mätpatruller (skyddskläder, 

mätinstrument, dosimetrar, jodtabletter mm).
 Säkerställa att riktlinjer och regler förmedlas till berörda 

(planverk/instruktioner).
 Ge samordnad information och lägesbild vid en skarp händelse.
 Länsstyrelsens krisorganisation kontinuerligt övas internt för att klara en skarp 

händelse.
 Återkoppla ovanstående i ömsesidig dialog med berörda aktörer.

7.2 Referensnivåer för arbete vid radiologisk nödsituation 
Referensnivån är inte en gräns för stråldos, utan ett verktyg för optimering av 
strålskyddet före och under en pågående insats. Genom att etablera, kommunicera och 
förankra en målsättning i form av referensnivån, tydliggörs en ambitionsnivå för 
strålskyddet som både arbetsgivare och arbetstagare kan förhålla sig till. 

Referensnivån ska sättas så låg som möjligt och kan sättas under stråldosen 20 mSv.
Stråldosen ska genom optimering av strålskyddet hållas så låg som möjligt hos varje 
arbetstagare och om möjligt underskrida 20 mSv effektiv dos. Vid stråldos över 20 
mSv gäller frivillighet. 

I en radiologisk nödsituation där det inte är möjligt att underskrida dosgränsen 20 
mSv, som anges i 2 kap. 2 § Strålskyddsförordningen får den som ansvarar för 
räddningsarbetet fastställa referensnivåer för den exponering som arbetstagare utsätts 
för.

Referensnivåerna får:
1. inte överskrida en effektiv dos på 100 mSv, eller
2. överskrida en effektiv dos på 100 mSv men inte 500 mSv, om det behövs för 

att rädda liv, förhindra allvarliga strålningsrelaterade hälsoeffekter eller 
förhindra att katastrofartade förhållanden uppstår.

7.3. Optimering av fältpersonalens strålskydd
Vid en berättigad insats ska strålskyddet vara optimerat. Optimering av strålskydd är 
en process för att identifiera bästa möjliga strålskydd i en given situation. Det görs, så 
långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, genom att:

 Begränsa sannolikheten att någon blir exponerad
 Begränsa antalet personer som exponeras
 Begränsa storleken på den individuella stråldosen 



23

7.4. Personlig skyddsutrustning 
För att arbeta vid en radiologisk nödsituation ska man vara medveten om riskerna och 
hur man ska skydda sig, detta får man i samband med grund- och 
befattningsutbildning eller motsvarande utbildning. 

Full skyddsutrustning består av:
 Skyddsoverall 
 Hel skyddsmask 
 Handskar 
 Skoskydd 
 (Personlig dosimeter) 

Skyddsmask ska bäras om det föreligger risk för luftburen aktivitet.

7.4.1. Skyddsnivåer för insatspersonal 
För insatspersonal som utför insats i miljö med risk för joniserande strålning finns 
skyddsnivåer som beskriver vilken skyddsutrustning länsstyrelsen tillhandahåller som 
ska användas mot kontaminering.

 Skyddsnivå 1, skydd mot extern kontaminering
Skyddsoverall, dubbla handskar, dubbla skoskydd.

 Skyddsnivå 2, skydd mot extern och intern kontaminering
Skyddsoverall, dubbla handskar, dubbla skoskydd, hel skyddsmask med filter.

Dosimeter ska alltid användas oavsett skyddsnivå.

7.4.2. Beslut om skyddsnivå
Vid osäkerhet ska mätpatruller alltid bära full utrustning enligt skyddsnivå 2 om inget 
annat anges. 

Mätsamordnaren ska ge information om skyddsnivå innan påbörjat arbetspass för 
fältpersonal. Innan mätsamordnaren fattar beslut om lättnader i skyddsutrustning ska 
samverkan ske med länsstyrelsen mätledare samt SSM. 

Vid förmedling av beslut om skyddsnivå 1 bör påpekas att eget beteende är avgörande 
för att undvika intern kontaminering. Man kan få i sig radioaktiva ämnen genom mat, 
vätska eller om man vidrör ansiktet med kontaminerade handskar eller händer.
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Vid skyddsnivå 1 gäller:
 Om beslut om skyddsnivå 1 förmedlats till insatspersonal
 Om risk för intern kontaminering inte föreligger.

Vid skyddsnivå 2 gäller:
 Inledningsvis om ingen annan skyddsnivå är beslutad och förmedlad
 Vid risk för intern kontaminering
 I områden där inrymning skett.

Olika skyddsnivåer kan beslutas i olika områden.

Vid val av skyddsutrustning ska man alltid beakta de rekommendationer som man gett 
till allmänheten. Att bära full skyddsutrustning i områden där det inte genomförts 
några skyddsåtgärder kan sända fel signaler. 

7.5 Dosbelastning och dosprotokoll 
Under insats ansvarar länsstyrelsens mätsamordnare för personal i mätpatrullernas 
stråldoser, detta för att i god tid kunna se förhöjda värden och planera för avlösning av 
personal. Ingen får påbörja nytt arbetspass i riskområde utan att ha fått sin 
dosbelastning utvärderad. På grund av detta måste det föras dosprotokoll för anställda, 
inlånad personal och för frivillig personal som ingår i länsstyrelsens mätorganisation. 
Protokollet ska fyllas i efter avslutat arbetspass. I protokollet ska det anges dosvärde, 
personnummer, namn och dosimeterns nummer. Där ska även föras in den tid 
patrullen varit på uppdrag och de värden som patrullens dosimetrar visar. 

Dosprotokollen administreras av mätsamordnaren (eller av mätsamordnaren utsedd) 
för att kontinuerligt kunna kontrollera den ackumulerade dosen som finns för en 
enskild individ i mätpatrullen. 

7.6. Persondosimeter 
Direktvisande dosimeter med förinställda larmnivåer används som persondosimeter i 
Hallands län. 

Utöver att visa aktuell persondos kan persondosimetern avläsas och registrera dos till 
en central server. Avläsning av dosimeter till central server ska ske parallellt med att 
protokoll förs, för att säkerställa att personalens dos kan utvärderas och sammanställas 
även om den centrala servern inte är tillgänglig. 

Dosimetrar och avläsningsutrustning finns utplacerade hos räddningstjänsterna i 
Falkenberg och Kungsbacka samt Länsstyrelsens fältplats. 
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7.6.1 Handhavande av dosimeter 
Personal som beordras tjänstgöra inom ett riskområde ska ha sin dosimeter på sig. 
Dosimetern ska bäras i en plastficka utanför skyddskläderna så att skärmen alltid är 
synlig. Instruktioner för handhavande av persondosimeter (DMC3000) finns 
tillsammans med dosimetern. 

 Efter avslutat arbetspass ska användaren av aktuell dosimeter personligen åka för att 
få sin dosimeter avläst på avläsningsplats för dosimetrar. När användaren lämnar sin 
dosimeter för avläsning ska denne legitimera sig. Dosimetern nollställs och kan sedan 
lämnas ut till ny eller samma användare.

7.7. Avlösning av fältpersonal
Mätsamordnaren ansvarar för att insatspersonalen avlöses i god tid så att beslutad 
referensnivå inte överskrids. Personal i fält ska känna till vilken referensnivå som är 
beslutad och följa sin egen dosbelastning. Om inte annat beslut fattats, gäller 
referensnivå 20 mSv effektiv maximal stråldos. Vid 10 mSv varnar dosimetern med 
ljud, ljus och vibrationer. Insatspersonalen ska då meddela arbetsgivaren om att bli 
avlösta.

7.8. Avsök och sanering av personal 
Efter utförd strålningsmätning ska de som arbetat bli avsökta. Detta för att upptäcka 
om person eller fordon blivit kontaminerade. Avsök och sanering kommer i första 
hand ske på Ringhals LogC som är grupperade vid eller i närheten av Länsstyrelsens 
fältplats. 

7.9. Övning och utbildning 
Länsstyrelsen tillsammans med räddningstjänsternas instruktörer tillhandahåller grund- och 
befattningsutbildningar för de som kan komma att behöva göra en insats i en miljö med 
joniserande strålning. Övningar genomförs regelbundet hos räddningstjänsterna och i 
länsstyrelsens regi.

8. Strålningsmätning vid sanering 
Föreliggande plan beskriver huvudsakligen den strålningsmätning som genomförs i direkt 
anknytning till en kärnkraftsolycka vid Ringhals. Arbetet med strålningsmätning är dock en 
långdragen process som är sammankopplad med det saneringsarbete som måste utföras efter 
olyckan. Syftet med den inledande strålningsmätningen är att få en övergripande bild av var det 
radioaktiva nedfallet har tagit vägen. På längre sikt är syftet istället att hitta eventuella hotspots 
(områden där strålnivåerna är avsevärt högre) samt att bidra till att friklassa områden efter 
genomförd sanering. 
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Saneringen bör påbörjas redan under pågående statlig räddningtjänst och arbetet med att 
hantera olyckan. Räddningsledaren och verksamhetshavaren kan behöva områden sanerade för 
att lösa sina uppgifter. När den statliga räddningstjänsten har avslutats så kvarstår en så kallad 
befintlig exponeringssituation och arbetet fortsätter troligtvis med att sanera där det finns motiv 
för detta. Enligt Lag (2203:778) om skydd mot olyckor fortsätter länsstyrelsen att vara ansvarig 
myndighet även om statlig räddningstjänst avslutats, med rätt att rekvirera de resurser som 
krävs för att genomföra sanering efter ett nedfall av radioaktiva ämnen. Det är inte längre ett 
arbete där livräddning är det främsta syftet, utan målet är istället att underlätta för samhället att 
återhämta sig. Saneringsåtgärder vidtas med hänsyn till flera parametrar, bland annat utifrån 
LSO 4 kap 8§ och länsstyrelsens målsättning med sanering. Se vidare ställningstaganden om 
sanering i Saneringsplan. Arbetet är långsiktigt och det skulle troligen komma att ta flera år 
innan saneringsarbetet efter en kärnteknisk olycka är avklarat.

8.1 Samverkan med saneringsledare 
Under saneringsarbetet är samverkan och samarbete mellan saneringsledaren och mätledaren 
avgörande. Saneringsledaren har det övergripande strategiska ansvaret för hur saneringsarbetet 
ska fortgå. Mätledarens roll är fortsatt att fördela länets tillgängliga resurser för 
strålningsmätning på bästa sätt, samt att föra logg och ha en översikt av den genomförda 
strålningsmätningen och det pågående arbetet. 

SSM kommer att vara en fortsatt viktig aktör för samverkan för den regionala organisationen 
för strålningsmätning. SSM fortsätter att bistå med expertstöd kopplat till analys av inkomna 
mätresultat, samordning av expertstödsorganisationen, föreslagna åtgärder och kontakt med 
Internationella atomenergiorganet (IAEA). Saneringsledarna har i sin tur hjälp av den 
nationella expertgruppen för sanering (NESA) som nås via Myndigheten för Samhällsskydd 
och Beredskaps (MSB) Tjänsteperson i Beredskap (TiB).

8.2 Metoder
Arbetssättet vid strålningsmätning under saneringsskedet skiljer sig från hur strålningsmätning 
bedrivs under räddningstjänstarbetet. Prioriteringar kommer ange i vilken ordning samt vilka 
områden som är aktuella att sanera. Alla nedfallsdrabbade områden i form av mark, vatten, 
anläggningar och övriga områden som staten ska sanera utifrån LSO 4 kap 8§ kommer inte 
saneras på samma gång. 

Mätningarna kommer att bli betydligt mer koncentrerade, bland annat ska hus mätas av för att 
säkerställa att de är fria från kontamination eller håller sig under bestämda nivåer. 

I samband med saneringsarbetet kommer ett antal resurser att finnas tillgängliga som kanske 
inte finns disponibla under ett inledande skede. Flygmätningar kommer att vara av stor vikt för 
att få en översikt av hur nedfallet ser ut.
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1. Inledning
1.1 Syfte
Dokumentet beskriver övergripande upprättandet av Länsstyrelsens fältplats på 
Munkagårdsgymnasiet samt vilken grundläggande service som kommer finnas på platsen. 
Det beskriver också översiktligt Ringhals logistikcenter. Det är sedan upp till varje 
organisation som bedriver verksamhet vid främre leding att upprätta egna mer detaljerade 
instruktioner.

1.2 Bakgrund
Föreliggande dokument utgör en delplan av Länsstyrelsen i Hallands läns Program för 
räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen och svarar tillsammans med andra 
operativa planer, stödplaner och dokument, mot de krav som ställs i lag (2003:778) om skydd 
mot olyckor samt förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

2. Länsstyrelsens fältplats
Länsstyrelsen har efter samråd med andra deltagande myndigheter beslutat att placera en 
Länsstyrelsens fältplatsfunktion i nära anslutning till Ringhals logistikcenter. På så sätt kan 
delar av anläggningarna samutnyttjas. 

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

Länsstyrelsens fältplats är placerat på Munkagårdsgymnasiet i Tvååker (bild 1). Skolan ägs 
av Region Halland och är en gymnasieskola inriktad på gröna utbildningar och lantbruk. På 
skolan finns det gott om djur t ex kor, grisar och djurparksdjur. Lokalerna lämpar sig bra för 
syftet med Länsstyrelsens fältplats. Här finns en stor skolbyggnad för stabsarbete inklusive 
hörsal och restaurang. På området finns idrottshall med omklädningsrum. Då det är en 
lantbruksskola är omklädningsrummen av typen med en ren och en smutsig sida. Vidare 
finns stora ytor för fordon och tillfört material och möjlighet att ta ner helikoptrar.



Bild 1. Länsstyrelsens fältplats på Munkagårdsgymnasiet.

2.1 Ledningsförhållanden
Länsstyrelsens avsikt är inte att bygga upp parallella staber i Halmstad (på 
Länsledningsplatsen) och vid Länsstyrelsens fältplats på Munkagårdsgymnasiet. Den 
statliga räddningstjänsten och insatser inom ramen för geografiskt områdesansvar leds från 
ledningsplatsen på Länsstyrelsen i Halmstad. På samma sätt kommer polis, Region Halland 
och Försvarsmakten ha staber på ordinarie ledningsplatser.

På Länsstyrelsens fältplats leds personalen i fält, t. ex. vid strålningsmätning och 
avspärrning. Tillkommande nationella resurser väljer själva i vilken omfattning man vill 
leda från Länsstyrelsens fältplats. Dock ska samverkanpersonal alltid placeras hos 
Länsstyrelsen.



2.2 Dimensionering
Nedanstående siffror är en uppskattad basbemanning. LogC och Länsstyrelsens fältplats 
dimensioneras för att klara av personal- och materialflöde till/från Ringhals och inre 
beredskapszonen (tabell 1). För att klara av att hantera det personalflödet behövs 
personalresurser på LogC och Länsstyrelsens fältplats. Dessa redovisas i Tabell 2. Båda 
tabellerna utgår ifrån att man arbetar i 12 timmars skift och beskriver personalbehovet per 
dygn.

Tabell 1. Personalflöde genom LogC/Länsstyrelsens fältplats per dygn

Aktör Uppgift Personalantal*skift
Ringhals Kontrollrum 40*2

Bevakning 20*2
KC 15*2
Tekniskt stöd 20*2
Underhållspersonal 100*2

Polis Vägavspärrning 6*2
Utrymning 50*2

Räddningstjänst 50*2

Försvarsmakten Vägavspärrning 20*2

Strålsäkerhetsmyndigheten Fältpersonal 4
Summa per dygn = totalt 
ca 650

Tabell 1. Personalflöde genom LogC/Länsstyrelsens fältplats per dygn

Tabell 2. Personalbehov på LogC/Länsstyrelsens fältplats per dygn
Aktör Personalantal*skift

Ringhals 12*2

Polis 7*2

Räddningstjänst 10*2

Försvarsmakten 21*2

Länsstyrelsen (inkl. 
Regionala 

resursgruppen)

10*2

Summa per dygn = totalt ca 100



2.3 Aktivering
Etablering av Länsstyrelsens fältplats på Munkagårdsgymnasiet påbörjas direkt vid larm 
om Förstärkt Beredskap eller Haverilarm från Ringhals. Full funktionalitet finns dock inte 
förrän Ringhals finns på plats, d.v.s. senast 24 timmar efter beslut av Ringhals att etablera 
LogC.

3. Logistikcenter (LogC) 
Ringhals skall enligt föreskrift SSMFS 2014:2 ha en förberedd plats för ett logistikcenter. 
Detta skall kunna upprättas inom 24 timmar från beslut.
Logistikcentret ska kunna utgöra brytpunkt för transport av personal och utrustning till och 
från anläggningen. Tillståndshavaren (RAB) ska vidta förberedande åtgärder för att vid 
behov kunna etablera ett logistikcenter inom ett dygn från fattat beslut i KC ledningsstab.

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 sanera fordon och utrustning

Logistikcenter är placerat vid Scania lastbilar i Himle. Logistikcenter är inrymt i det som 
till vardags är Scania lastbilar i Himle (bild 2). Det är en serviceanläggning för lastbilar 
med tillhörande kontorslokaler. Platsen är väl anpassad för LogC, det finns tvättanläggning 
för sanering av fordon, omklädningsrum för personsanering och stora inhägnade ytor för 
tillfört materiel. Alldeles bredvid finns Björkängs vägkrog med ytterligare asfalterade ytor 
och restaurang.



Bild 2. Logistikcenter i Himle



Bild 3. Placeringen av Logistikcenter i Himle och Länsstyrelsens fältplats på Munkagårdsgymnasiet. 



4. Ansvar och roller
4.1 Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen bedriver i huvudsak sin verksamhet från ledningsplatsen på Länsstyrelsen i 
Halmstad. Den verksamhet som bedrivs från Munkagårdsgymnasiet är framförallt 
logistikinriktad, d.v.s. personal för själva driften av Länsstyrelsens fältplats. 

Innan en händelse ansvarar Länsstyrelsen för:
- Hyreskontrakt för lokalerna samt att huvudbyggnaden förses med reservkraft
- Att det finns tillgång till internetförbindelse för deltagande organisationer via Region 

Hallands fibernät. Eventuella backuplösningar i form av 3G/4G eller satellit ansvarar 
respektive organisation för

- Att det i konferensrum finns tillgång till projektorer

Vid en händelse:
- Samverkan - Håller i gemensamma lägesgenomgångar
- Ansvarar för mathållning
- Ansvarar för sovplatser
- Ansvarar för reception
- Ansvarar för säkerhet
- Ansvarar för gemensam IT

Personal
Länsstyrelsens grundbemanning på Länsstyrelsens fältplats är:

- 1 Platschef
- 1 biträdande platschef
- 1 person från länsstyrelsens krisledningsorganisation
- 1 Logistikansvarig (Kommendant)
- 1 biträdande logistikansvarig
- + frivilligresurser (Regionala Resursgruppen) för reception, logi m.m.

4.2 Räddningstjänsten
På Länsstyrelsens fältplats finns de delar av räddningstjänsten som åt Länsstyrelsen utför 
strålningsmätning. Mätsamordnare och mätstöd grupperar på Länsstyrelsens fältplats. 
Mätpatrullerna utgår också från Munkagårdsgymnasiet. De kan dock initialt utgå från 
Falkenberg och Kungsbacka brandstationer fram tills Länsstyrelsens fältplats är upprättat.

Personal
Räddningstjänstens grundbemanning på Munkagårdsgymnasiet är:

- 2 Mätsamordnare
- 2 Mätstöd
- Mätpatruller 

4.3 Polisregion väst
Polisen har på Länsstyrelsens fältplats personal som kan utrusta och informera de poliser 



med tilldelade arbetsuppgifter som skall in i inre beredskapszonen och arbeta.

Personal
Ej fastställt.

4.4 Försvarsmakten
Vid Länsstyrelsens fältplats finns det personal som:

- Leder de som arbetar med avsökning och sanering vid LogC (stöd för Ringhals)
- Leder de som bistår Polisen med avspärrning och utrymning

Personal
- Platschef
- För vägavspärrning 80 pers.
- CBRN pluton 40 pers.

4.5 Region Halland
Region Halland har i grundplaneringen endast funktioner som normalt jobbar på 
Munkagårdsgymnasiet på plats. Det är:

- IT-tekniker
- Vaktmästeri
- Skolbespisning
- Djurskötare 

Personal
Ej fastställt.

4.6 Övriga organisationer
Det är svårt att i förväg veta vilka organisationer som kan tänkas delta vid en kärnteknisk 
olycka. Platsen för Länsstyrelsens fältplats är vald för att kunna hantera mer personal och 
materiel än vad som tas upp i detta dokument. Det finns gott om lokaler att ha stabsutrymmen 
i. På platsen finns stora ytor att ställa upp containrar och maskiner finns på plats. Hela 
Länsstyrelsens fältplats kan alltså utökas vi behov. 

5. Lokaler på Länsstyrelsens fältplats
Byggnaden delas in i tre tillträdeszoner (bild 4). 

 Det röda området gäller tillträde för personal från myndigheter som arbetar på 
platsen. Även personal som skall in till inre eller yttre beredskapszonen har vid 
behov tillträde, t ex vid genomgångar m.m.

 Det orangea området gäller tillträde för personal som arbetar på platsen samt för 
personal som ska till/från inre eller yttre beredskapszonen

 Det gröna området gäller tillträde för media och entreprenörer. Allmänheten har 
inte tillträde till Munkagårdsgymnasiet



Bild 4. Munkagårdsgymnasiet med organisationsplacering

Den korridor som är planerad för myndigheter (1–6) består dels av klassrum möblerade för 
ca 20 sittande, dels av mindre grupprum. Ett mindre rum kan då användas för stabsarbete 
och det större för genomgångar med avlösande personal.

I entrén till skolan (7) går det lätt att ställa fram bord så att den kan användas som reception. 

Skolans hörsal (8) är fullt utrustad för att användas för större personalgenomgångar eller 
presskonferenser.

Matsal (9), hit går det att komma direkt utifrån om man vill minska på antalet personer som 
rör sig i lokalerna.

Den bortersta korridoren (10) består av enskilda kontor och mindre grupprum. I 
grundplaneringen sitter ingen extern personal här men rummen kan tas i anspråk vid behov.

Ringhals placerar en del av sin verksamhet i separat byggnad (tekniksalar på 
Munkagårdsgymnasiet).

1. Räddningstjänst
2. SSM
3. Försvarsmakten
4. Länsstyrelsen
5. Polisen
6. Gemensamma 

stabsutrymmen
7. Reception
8. Hörsal
9. Matsal
10.Övriga 

organisationer

11

22

33

4

5

5
5

5

6

6

7

89

10



6. Samband 
Varje organisation ansvarar för att sitt interna samband fungerar, både mot sina 
ledningsplatser och mot personal i fält. Länsstyrelsen tillhandahåller internetanslutning via 
fiber. I reserv finns 4G-modem i begränsad omfattning. Varje organisation bör ha egen 
reservkommunikation.

Länsstyrelsen har en (1) utrustning för satellitkommunikation.
Länsstyrelsen har en Rakelrepeater för DMO-kommunikation till Logistikcenter i reserv.
Länsstyrelsen kommer vid Förstärkt Beredskap/Haverilarm begära av MSB att en MOBAS 
placeras i reserv vid Länsstyrelsens fältplats.

För samband mellan deltagande myndigheter inom Länsstyrelsens fältplats kommer FRO att 
hantera analog radio.

Telefonlistor och Rakeltalgrupper (Nat Blå och Nat Vit) upprättas/tilldelas på plats.

7. Lägesgenomgångar
Minst två gemensamma lägesgenomgångar kommer hållas varje dygn. Antal och tid 
anpassas efter behov på plats.

Dessa genomgångar syftar till att:
1. Ge en allmän lägesbild över händelsen, Länsstyrelsen och Polisen presenterar 

alltid. Övriga efter behov

2. Redovisa läget på Länsstyrelsens fältplats, avseende mat, logi, dosimetri, 
övriga förnödenheter

3. Klargöra behov från deltagande organisationer de närmsta 24 timmarna 
avseende mat, logi, lokaler och andra förnödenheter

4. Klargöra preliminärt behov från deltagande organisationer 24–72 timmar 
avseende mat, logi, lokaler och andra förnödenheter

5. Klargöra samverkansbehov på plats

6. Klargöra ev. punkter att redovisa till Länsstyrelsen stab i Halmstad

Genomgångarna berör alltså primärt förhållandena på Länsstyrelsens fältplats och logistik 
och inte vilken omfattning och inriktning insatsen i stort skall ha.

Mall för lägesgenomgång finns framtaget i ett separat dokument.
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Bakgrund
Denna plan utgör en delplan till Program för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva 
ämnen. Länsstyrelsen ansvarar för att larma berörda organisationer vid Förstärkt beredskap 
eller Haverilarm. Länsstyrelsen har avtal med SOS Alarm som är den organisation som 
praktiskt utför larmningen. Denna larmplan beskriver vilka organisationer som larmas, 
vilken teknik som används och instruktionen till SOS Alarm.

Omfattning
Denna larmplan omfattar:

 Larmning av nationella aktörer
 Larmning av regionala och lokala aktörer
 Larmning av Länsstyrelsens personal

Denna larmplan omfattar inte:
 Intern larmning inom respektive organisation
 Larmning av räddningstjänstresurser och ambulansresurser

Larmnivåer
Det finns två fastställda larmnivåer, varpå händelsens karaktär avgör vilken av de två 
larmnivåerna som ska utlösas av kärnkraftverkets personal. De två larmnivåerna är 
Förstärkt beredskap och Haverilarm.

Generellt om larmning
Respektive organisation larmas en gång och med samma meddelande. Ett undantag är 
nationella myndigheter med en tydlig regional roll i kärnkraftberedskapen; Polisen, 
Försvarsmakten och Trafikverket. Dessa larmas dubbelt. För organisationer som har egna 
avtal med SOS Alarm används de larmvägar respektive organisation kommit överens om. 
För organisationer som ej har egna avtal med SOS Alarm används SOS Alarms 
inkallningstjänst. Respektive organisation blir uppringd på de telefonnummer man lämnat 
till Länsstyrelsen.

Samtliga organisationer larmas vid båda larmnivåerna.

Samverkanskonferens
För att spara tid i uppstartsskedet kallas det till en första regional samverkanskonferens 
redan i larmmeddelandet. Denna hålls 2-2 ½ timmar efter första larmet. Vid första 
konferensen kommer länsstyrelsen informera om vad som hänt. Övriga organisationer 
förväntas inte lämna lägesrapporter vid detta tillfälle och utrymmet för frågor kommer vara 
begränsat. Larmade myndigheter/organisationer förutsätts aktivera sina planer direkt vid 
larm, inte invänta den första samverkanskonferensen. På motsvarande sätt kommer det 
genomföras en nationell samverkanskonferens. Denna planeras och genomförs av MSB.



Larmning
Larmning av SOS Alarm
Varje händelse inleds med att Ringhals larmar SOS Alarm och berättar vad som inträffat 
och vilken larmnivå som gäller. Behandlas ej i denna plan.

Larmning av Sveriges Radio Sändningsledning
SR Sändningsledning larmas direkt av Ringhals. Behandlas ej i denna plan.

Larmning av nationella aktörer
MSB och SOS Alarm har arbetat fram en nationell larmplan som kan användas vid t ex
kärntekniska olyckor eller andra större händelser. Den omfattar alla TiB myndigheter 
enligt ”Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters 
åtgärder vid höjd beredskap”. I denna larmlista ingår även samtliga länsstyrelser. Denna 
lista hålls uppdaterad av MSB och SOS Alarm.

Larmning av regionala och lokala aktörer
Regionala och lokala aktörer larmas av SOS Alarm enligt denna plan. Länsstyrelsen håller
kontaktlistan hos SOS Alarm uppdaterad Se bilaga xx.
Notera att kommuner i angränsande län inte kommer larmas via denna larmplan, med 
undantag Marks kommun. Det är upp till varje länsstyrelse att larma sina kommuner.

Larmning av länsstyrelsens personal
Länsstyrelsens personal larmas av SOS Alarms inkallningstjänst. Länsstyrelsen håller 
larmlistan hos SOS Alarm uppdaterad.

Specialfall
Denna larmplan bygger på att Ringhals larmar om Förstärkt beredskap eller Haverilarm 
direkt från normal verksamhet. I det fall det går från först Förstärkt beredskap till 
Haverilarm kommer staber redan att vara etablerade. Detsamma kan gälla även innan 
Förstärkt beredskap. Larmkedjorna i denna instruktion kommer alltid att aktiveras även om 
staberna är bemannade. Kompletterande kontakter mellan staber kommer dock också att 
ske.
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Principskiss över larmade aktörer vid en kärnkraftsolycka på Ringhals.
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Inledning
I samband med en kärnteknisk olycka där det finns risk för utsläpp av radioaktiva ämnen till 
omgivningen, är kraven höga på information och kommunikation till de som kan komma att 
påverkas av utsläppet. Därför är det är av största vikt att de ansvariga myndigheterna på 
nationell, regional och lokal nivå agerar samlat och i största möjliga utsträckning hänvisar till 
Länsstyrelsens kommunikation. Länsstyrelsen har enligt LSO det övergripande 
samordningsansvaret i frågor som rör räddningstjänst och sanering inom det geografiska 
områdesansvaret.

Länsstyrelsens kommunikationsarbete utgår så väl i vardagen som vid kris utifrån en 
kommunikationsfunktion som byggs ut vid behov. Funktionens arbete vid en kärnteknisk 
olycka innefattar dels information till allmänheten. Och dels kommunikation till Länsstyrelsens 
medarbetare samt berörda aktörers medarbetare inom kärnenergiberedskapen samt analys och 
omvärldsbevakning.

Allt kommunikationsarbete grundar sig i Länsstyrelsens kommunikationspolicy med 
tillhörande styrdokument.

Förhandsinformation till allmänheten
Broschyren Vid larm från Ringhals kärnkraftverk har delats ut till boende i den inre och yttre 
beredskapszonen. Utdelning sker i samband med att jodtabletter delats ut till allmänheten.
Vidare har broschyren "Råd till lantbrukare vid larm från kärnkraftverket" delats ut till 
lantbrukare i den inre beredskapszonen och i samband med utdelning av RDS-mottagare har 
särskilda broschyrer medföljt där även en del uppgifter om beredskapen framgått. Den lokala 
säkerhetsnämnden i Varbergs och Kungsbackas kommuner har ett särskilt ansvar att förmedla 
information från ansvariga myndigheter och kärnkraftverket till allmänheten. Lokala 
säkerhetsnämnden anordnar återkommande offentliga möten med allmänheten där 
Länsstyrelsen är inbjuden att delta.

Information finns också tillgängligt via www.lansstyrelsen.se/halland.

Information till allmänheten vid larm
Av larmmeddelandet från Ringhals vakthavande ingenjör, VHI till SOS Alarm ska framgå om 
larmet avser en hotsituation (förstärkt beredskap) eller en utsläppssituation (haverilarm). 
Larmnivåer och vilka åtgärder som följer beskrivs närmare i Program för räddningstjänst.
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. Det textade 
meddelandet följs av en kartbild vilken visar alarmeringsområdet (den inre beredskapszonen). 
Meddelandet sänds oavsett tid på dygnet men viss tidsfördröjning kan förväntas vid larm som 
sker utanför sändningstid.

Frågor från allmänheten kan besvaras av en upplysningscentral på Länsstyrelsen. Den är den 

http://www.lansstyrelsen.se/halland
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del av Länsstyrelsens kommunikationsfunktion och fyller en viktig funktion i att följa upp 
vanligt förekommande frågor och svar. Målet är att kunna besvara dessa vanligt förekommande 
frågor, vidarebefordra uppmaningar och upplysningar samt ta emot och registrera inkomna 
frågor vid en händelse. Upplysningscentralen kan utökas med stöd av SOS Alarms 
larmnummer 113 13, i sociala medier och med en FAQ på Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/halland. Utöver ovanstående delges allmänheten information på 
utrymningsplatserna som upprättas vid en kärnteknisk olycka.

Kommunikation under svåra förhållanden
Radioaktiv strålning påverkar människor olika beroende på exempelvis ålder, graviditet eller 
annan hälsostatus. Vid en kärnteknisk olycka är det därför viktigt att snabbt kunna identifiera 
dessa grupper, om det inte gjorts före en händelse för att exempelvis kommunicera ut rätt 
skyddsåtgärder för att på så vis uppnå bästa effekt av skyddsåtgärder.

Vid en samhällsstörning påverkas även de som har specifika behov, det kan vara 
funktionsnedsättningar, läs och skrivsvårigheter eller liknande. Detta ställer höga krav på att 
kommunikationen präglas av enkelhet och förtroende vilket i förlängningen ställer krav på 
valet av kommunikationskanaler samt aktörernas samverkan kring denna kommunikation. 
Informationen ska ges ut i klarspråk, för att så många olika målgrupper som möjligt ska kunna 
ta till sig av budskapet.

Strävan från aktörer ska vara att i så stor utsträckning som möjligt svara på det som efterfrågas 
men om det inte finns möjlighet för detta, ska det hänvisas till lämplig informationskälla. 

Särskild information till sjötrafik 
Förberedda meddelanden vid larm till sjöfarande uppläses i radio respektive textas i TV i 
anslutning till förberedda meddelanden till allmänheten. Vid en kärnkraftsolycka kan Joint 
Rescue Coordination Center (JRCC) sända Viktigt meddelande till allmänheten på de 
kortvågsfrekvenser som passas av den internationella sjöfarten.

Information till lantbrukare
En särskilt viktig grupp i informationshänseende är lantbrukare som i sin verksamhet blir 
berörda av ett nedfall med radioaktiva ämnen. Om en olycka skulle inträffa och utsläpp av 
radioaktiva ämnen skulle ske i sådan mängd att särskilda insatser krävs, måste åtgärder 
förberedas för djurens skötsel och vård.

Strävan bör vara att så långt som det är möjligt bibehålla normala rutiner. Djurens skötsel får 
emellertid aldrig försämras i sådan grad att djuren utsätts för lidande. Särskild information som 
är riktad till lantbrukare har tagits fram av Jordbruksverket.

Länsstyrelsens kommunikationskanaler 
Huvudkanalen för Länsstyrelsens kommunikation med allmänhet, andra organisationer och 
media är webbplatsen www.lansstyrelsen.se/halland. Den är även Länsstyrelsens viktigaste 
kanal vid en kris eftersom den klarar ställda krav på tillgänglighet, prestanda, belastning och 
säker drift, i vardag och vid påfrestningar av systemet. Via webbplatsen går det också att nå 
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våra övriga digitala kanaler.

Sociala medier är en effektiv kanal för att öppna upp en dialog med omvärlden.
Länsstyrelsen i Hallands län kan via sociala medier sprida information
om händelsen och uppmaningar till allmänheten. Utöver det finns det även
möjlighet att svara på frågor som ställts på sociala medier av allmänheten eller
media. Det är därmed viktigt att sociala medier är under ständig bevakning
och att det sker en kontinuerlig uppdatering av dem.

Genom att nyttja sociala medier är förhoppningen att en snabb och omfattande
spridning kan uppnås. Informationen som delas via sociala medier ska vara
kort, koncis och den ska hänvisa var ytterligare information finns att hämta.
Länsstyrelsen arbete i sociala medier beskrivs i Riktlinjerna för arbete i sociala medier.

Information till massmedia
Media har en viktig roll som kanal till allmänheten vid en kärnteknisk olycka. Därför är det 
viktigt att arbetet med att hantera media är snabbt och sakligt för att nå dess fulla potential. 
Information från Länsstyrelsen till massmedia sker kontinuerligt under händelsens utveckling. 
Länsstyrelsen nyttjar ett antal kommunikationskanaler såsom pressmeddelanden, 
presskonferenser och intervjuer. Pressmeddelanden ska vid en händelse skickas med lämplig 
regelbundenhet, anpassad efter situationen och beskriva förändringar eller uppmaningar. 
Pressträffar eller presskonferenser är tillfällen då media ges möjlighet att träffa representanter 
för stabsledning eller räddningsledare för att ställa frågor.

Sveriges Radio har en särskild roll i kriskommunikationen i rollen som beredskapskanal som 
definieras i deras sändningstillstånd. Med anledning av detta har Sveriges Radio Halland bland 
annat en egen sändningsstudio i Länsstyrelsens länsledningsplats så att de snabbt och sakligt 
kan rapportera om det krishanterande arbetet.

Media i fält
Utöver att finnas tillgängliga på stabsplats där räddningsledare och andra nyckelpersoner i 
olyckshanteringen finns till hands, bör Länsstyrelsen ha en beredskap för att möta media på 
plats nära olyckan. Syftet med det är att erbjuda, framförallt media, att beskriva olyckan på ett 
närmare sätt samt erbjuda intervjuer med personal och berörda.

Kommunikationssamverkan med berörda myndigheter
Länsstyrelsens kommunikationssamverkan bygger på den samverkan som beskrivs i kapitel 3 i 
Program för räddningstjänst. I den regionala samverkan finns ett nätverk för kommunikatörer 
som arbetar med samhällsstörningar, kallat Kriskommunikationsnätverket. Utöver det finns det 
långtgående samverkan mellan kommunikationsfunktioner och motsvarande mellan 
länsstyrelserna. För nationell samverkan mellan myndigheter finns dels en samverkan mellan 
kärnkraftslänen i Halland, Kalmar och Uppsala län, Strålsäkerhetsmyndigheten, Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, MSB. Utöver det samordnar MSB en rad olika 
sektorsmyndigheter inom det så kallad RN-nätverket



Länsstyrelsen i Hallands län • Postadress: 301 86 Halmstad • Besöksadress: Slottsgatan 2
010- 224 30 00 • halland@lansstyrelsen.se • www.lansstyrelsen.se/halland

mailto:halland@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/halland


Delplan Sanering



2

Delplan Sanering
452-9608-2021
Länsstyrelsen i Hallands län



3

Innehåll

1. Inledning...................................................................................................................... 5
1.1 Syfte och målgrupp.................................................................................................. 6
1.2 Dokumentstruktur..................................................................................................... 6

2. Legala förutsättningar................................................................................................ 7

3. Målbild....................................................................................................................... 10

4. Organisation för sanering på länsstyrelsen i Halland........................................... 11
4.1 Krisledningsorganisation........................................................................................ 11
4.2 Krisledningsorganisation utifrån ett saneringsperspektiv...................................... 12

5. Olika skeden av saneringsarbetet............................................................................ 17
5.1 Länsstyrelsens förhållningssätt till olika skeden.................................................... 17
5.2 Förberedande analys............................................................................................... 18
5.3 Genomförande av saneringsåtgärder...................................................................... 20
5.4 Dokumentation och uppföljning............................................................................. 21

6. Förutsättningar för sanering................................................................................... 22
6.1 Övergripande om Hallands län............................................................................... 22
6.2 Prioritering av mark, vatten, anläggningar och annan egendom............................ 23

7. Godkännande av saneringsåtgärder och tillstånd för sanering........................... 25
7.1 Godkännande av saneringsåtgärder........................................................................ 25
7.2 Tillståndspliktig verksamhet.................................................................................. 25

8. Saneringsmetoder..................................................................................................... 26

9. Strålningsmätningar................................................................................................. 29

10. Referensnivåer, åtgärdsnivåer................................................................................. 30
10.1 Referensnivåer................................................................................................... 30
10.2 Åtgärdsnivåer..................................................................................................... 31

11. Resurser..................................................................................................................... 32



4

11.1 Personella resurser............................................................................................. 32
11.2 Materiella resurser............................................................................................. 33

12. Upphandling.............................................................................................................. 33
12.1 Upphandling av resurser för saneringsåtgärder................................................. 33

13. Avfall och deponier (mellanlager och slutförvar).................................................. 34

14. Arbetsmiljö................................................................................................................ 35

15. Samverkan................................................................................................................. 37
15.1 Samverkan på olika nivåer................................................................................ 37

16. Information och kommunikation............................................................................ 42



5

1. Inledning

En kärnteknisk olycka kan leda till att radioaktiva ämnen släpps ut, och som sedan sprids 
med vinden och vidare faller ner på marken och skapar en markbeläggning. Beroende på 
olyckans omfattning kan olika stora områden kontamineras av olika radionuklider 
(exempelvis cesium-137, jod-131) som sönderfaller och skapar joniserande strålning. Där 
strålningen är för hög kan sanering behöva genomföras. 

Länsstyrelsen är enligt Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 4 kap 15§ ansvarig 
för sanering efter ett utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning 
(exempelvis en kärnkraftsolycka). Till följd av detta uppdrag upprättar Länsstyrelsen i 
Halland en saneringsplan. Saneringsplanen utgör en fördjupning av den information om 
sanering som ingår i program för räddningstjänst och är därmed en delplan till Program för 
räddningstjänst. Saneringsplanen ska utgöra ett stöd både i det förberedande arbetet och vid 
en eventuell hantering av en samhällsstörning i form av ett nedfall av radioaktiva ämnen 
efter en eventuell kärnteknisk olycka. Planen visar hur Länsstyrelsen i Halland kommer 
arbeta med sanering och ska skapa förutsättningar att hantera en situation där det finns 
behov av att sanera efter ett nedfall av radioaktiva ämnen. Planen utgår från de regionala 
förutsättningarna som finns i Halland som geografiskt område. 

I den här planen kommer mycket av texten fokusera på utsläpp av radioaktiva ämnen från 
ett kärnkraftverk eftersom Ringhals kärnkraftverk finns lokaliserat i länet. Men planen som 
helhet utgör trots detta ett underlag för sanering oavsett var den kärntekniska olyckan 
inträffat. 

Länsstyrelsen ska arbeta för att på bästa möjliga sätt värna om samhällets skyddsvärden 
och möjliggöra att mark, vatten, anläggningar och annan egendom åter kan användas  i 
någon form. Grunden i det arbetet fastställs i den här saneringsplanen.

Planen ska regelbundet revideras, kommuniceras och prövas tillsammans med länets 
aktörer. Revidering av planen görs vartannat år eller vid behov. 

I arbetet med denna saneringsplan har hänsyn tagits till den nationella vägledningen för 
sanering1 som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ansvarar för.

1 De underlag från nationell vägledning för saneirng som varit till grund för denna plan publiceras 
på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida efter årsskiftet
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1.1Syfte och målgrupp 

Syfte

Syftet med planen är att ge en beskrivning av hur länsstyrelsen i Halland planerar att arbeta 
med sanering efter ett utsläpp av radioaktiva ämnen vid en kärnteknisk olycka. Planen ska 
skapa en förståelse för arbetet med sanering hos berörda aktörer och allmänheten. Syftet 
med planen är att ha en grundläggande plan för arbetet med sanering oavsett hur 
omfattande saneringsarbete som behöver genomföras.

Målgrupp

Planen riktar sig till ett flertal olika funktioner och aktörer. Saneringsplanen är en viktig del 
för Länsstyrelsen i Halland att delge hur arbetet med sanering efter utsläpp av radioaktiva 
ämnen från en kärnteknisk anläggning ska genomföras. Hela krisledningsorganisationen på 
länsstyrelsen i Halland är en målgrupp för planen, däribland beslutsfattare och utsedda 
saneringsledare på länsstyrelsen. Planen riktar sig också till andra berörda aktörer som 
berörs av beredskapen för kärnteknisk olycka. Det kan exempelvis vara angränsande 
länsstyrelser, kommuner och centrala myndigheter.

1.2 Dokumentstruktur 
Länsstyrelsen i Halland har flera olika dokument som rör hantering av en kärnteknisk 
olycka. Planerna ska användas vid en eventuell kärnteknisk olycka och efterföljande 
nedfall av radioaktiva ämnen samt utbildning och övning. 

Här nedan finns en beskrivning av dokumentstrukturen. 

Figur 1 Bilden nedan visar på Länsstyrelsen i Hallands planer rörande beredskap vid utsläpp av radioaktiva ämnen.  

Program för 
räddningstjänst

Utrymning
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vistelse och 
jodtabletter

Strålnings-
mätning Kommunikation Sanering Länsstyrelsens 

fältplats Larm
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Program för räddningstjänst utgör ett övergripande dokument som beskriver beredskapen 
som länsstyrelsen i Halland har för en kärnteknisk olycka. I programmet finns en 
övergripande beskrivning om sanering och de saneringsmetoder som kan komma att 
användas vid saneringsarbetet.

Saneringsplanen är den plan du läser just nu. Den här planen är till för att beskriva ramarna 
kring sanering och hur arbetet är tänkt att fungera på Länsstyrelsen i Halland.

Hänvisningar till de övriga delplanerna sker löpande i texten i detta dokument.

2. Legala förutsättningar
I det här kapitlet redovisas en övergripande beskrivning om grunderna för sanering. Det 
vill säga länsstyrelsens uppdrag och ansvar för sanering. Fler hänvisningar till lagstiftning 
kommer uppmärksammas löpande i övriga kapitel och avsnitt i denna plan.

Länsstyrelsen är ansvarig för sanering efter ett utsläpp av radioaktiva ämnen, FSO 4 kap 
15§. Ansvaret för genomförande av sanering samt med vilka grunder som ansvarig 
myndighet (länsstyrelsen) ska genomföra sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen 
regleras i lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt förordning (2003:779) om skydd mot 
olyckor. 

Bestämmelserna i lagen om skydd mot olyckor rörande sanering syftar inte till att befria 
den enskilde från ansvar och kostnader för ingripanden och i stället föra över ansvar och 
kostnader till samhället. Lagen syftar till att samhället ska hålla en organisation som kan 
gripa in när den enskilde inte själv eller med hjälp av någon annan kan bemästra en 
saneringssituation. Samhället ska ingripa när det framstår som rimligt att svara för de 
åtgärder som behövs för att avvärja eller begränsa skada.

Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder 
vid höjd beredskap samt i Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion är exempel 
på annan lagstiftning som reglerar länsstyrelsens uppgift vid samhällsstörningar. Exempel 
på bestämmelser i dessa två förordningar som är viktiga i ett saneringsarbete redovisas här 
nedan.

Under saneringsarbetet efter en kärnteknisk olycka är det lika viktigt som under 
räddningsinsatsen att länsstyrelsen är en sammanhållande funktion mellan olika aktörer 
inom det geografiska området. Detta tydliggörs också i Förordning (2015:1052) om 
krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap, 6§.  
Där finns det beskrivet att Länsstyrelsen ska vara en sammanhållande funktion mellan 
aktörer som finns lokalt i länet men även den nationella nivån.  Länsstyrelsen ska vara en 
sådan funktion vid situationer som uppstår hastigt, oväntat och utan förvarning, eller en 
situation där det finns ett hot eller en risk att ett sådant läge kan komma att uppstå eller 
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situationer som kräver brådskande beslut och samverkan med andra aktörer. En 
kärnteknisk olycka med efterföljande nedfall av radioaktiva ämnen som kan kräva sanering 
är ett exempel på en sådan situation. 

De uppgifter som tydliggörs i Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, 2§ är 
också viktiga för länsstyrelsen att beakta vid en kärnteknisk olycka och vidare sanering 
efter ett nedfall av radioaktiva ämnen. Det handlar bland annat om att främja länets 
utveckling, följa tillståndet i länet, underrätta regeringen om händelser som inträffat i länet, 
samordna olika samhällsintressen inom länsstyrelsens ansvarsområde och samverka med 
olika aktörer och ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. 

Som beskrevs inledningsvis i denna saneringsplan är definitionen av sanering enligt lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor 4 kap 8§ 

Med sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen avses 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 är enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 4 kap, 8§ endast 
skyldig att vidta saneringsåtgärder i den utsträckning detta är motiverat med hänsyn 
till nedan rekvisit/kriterier2:

- följderna av utsläppet,

Med följderna av utsläppet avses i första hand stråldoser som människor riskerar att 
utsättas för. 3

- det hotade intressets vikt,

Det hotade intressets vikt skulle bland annat kunna gälla frågor om egendomen 
behövs för samhällsviktig verksamhet. 4

- kostnaderna för insatsen, och

Att kostnaderna ska beaktas innebär att en dyr åtgärd som bortforsling av massor 
behöver vägas mot mindre effektiva men mindre kostsamma åtgärder. 5

- omständigheterna i övrigt.

Omständigheterna i övrigt handlar främst om huruvida åtgärden kan utföras av 
någon annan. 6 

2 Kursiv text i punktlistan utgör Länsstyrelsen i Hallands konstaterande utifrån dialog med 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
3 SOU 2021:10 s.83
4 SOU 2021:10 s.83
5 SOU 2021:10 s.83
6 SOU 2021:10 s.83
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Länsstyrelsen i Halland kommer efter ett nedfall av radioaktiva ämnen göra löpande 
bedömningar för att avgöra om länsstyrelsen är ansvarig för sanering utifrån de fyra 
ovanstående rekvisiten.  Länsstyrelsen kommer endast göra bedömningar utanför 
anläggningsområdet då anläggningsinnehavaren har ett primärt ansvar för saneringen inom 
anläggningsområdet.7  
Utifrån de ovanstående rekvisiten har Länsstyrelsen i Halland gjort bedömningen att mark, 
vatten, anläggningar eller annan egendom som saneras ska kunna användas på nytt i någon 
form. Mark, vatten, anläggningar eller annan egendom behöver därmed inte återställas till 
ursprungligt skick8.   

Var saneringen ska genomföras behöver fastställas utifrån kriterierna och vidare efter en 
prioritering mellan olika objekt och områden inom det geografiska området9. Prioriteringen 
kan inte på förhand göras i detalj på grund av att prioriteringen beror på omfattningen och 
omständigheterna under den specifika olyckan. Om det radioaktiva nedfallet deponerat 
inom områden utanför länet krävs ett nära samarbete med angränsande län.  

Inför ett beslut om sanering behöver hänsyn vidare tas till gällande bestämmelser i 
Strålskyddslagen (2018:396) och Strålskyddsförordningen (2018:506), en del i detta är 
bestämmelser om berättigande och optimering (se exempelvis Strålskyddslagen 3 kap 3 
och 5 § och Strålskyddsförordningen (2018:506) 3 kap 12§ ).

Länsstyrelsen har som ansvarig myndighet för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen 
rätt att göra samma ingrepp i en enskilds rätt (6 kap 2§ LSO), på samma sätt som en 
räddningsledare får göra vid en räddningsinsats. Ingrepp i enskilds rätt får göras dels under 
de förutsättningar som anges i första stycket10 (vilket kan användas av räddningsledaren 
under rådande statlig räddningstjänst), dels om det är nödvändigt för att göra det möjligt att 
åter använda den förorenade egendomen. Syftet är att som yttersta möjlighet att 
länsstyrelsen har rätt att bland annat spärra av områden för att möjliggöra sanering och 
genomföra sanering på annans egendom. Det kan också handla om att tillförsäkra sig 
resurser i de fall organisationen visar sig otillräcklig.  

7  10 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet samt information från MSB -hemsida. 
8  Prop. 1991/92:41, SOU 2021:10
9 SOU 1989:86, SRVFS 2007:4
10 Om fara för liv, hälsa eller egendom eller för skada i miljön inte lämpligen kan hindras på något 
annat sätt, får räddningsledaren vid en räddningsinsats bereda sig och medverkande personal 
tillträde till annans fastighet, avspärra eller utrymma områden, använda, föra bort eller förstöra 
egendom samt göra andra ingrepp i annans rätt, i den mån ingreppet är försvarligt med hänsyn till 
farans beskaffenhet, den skada som vållas genom ingreppet och omständigheterna i övrigt.
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3. Målbild
Länsstyrelsen i Halland har en målbild framtagen för länet som avser ett önskat läge efter 
att saneringsarbetet är avslutat. Målbilden ska hela tiden finnas som grund i det arbete som 
görs inom ramen för sanering av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. 
Målbilden finns till för att tydliggöra hur ”det nya samhället” ser ut när länsstyrelsen 
avslutat saneringsarbetet och vidare önskad målbild med hanteringen av saneringsarbetet.

Målbilden som redovisas här ska tydliggöra vad som ska uppnås med arbetet och vidare 
ligga till grund för den inriktning och beslut om åtgärder som fattas inom länsstyrelsens 
saneringsarbete efter ett nedfall av radioaktiva ämnen.  

Målet utgår från att olyckan kan hanteras och åtgärderna verkställas i enlighet med målet, 
och det är därmed viktigt att beakta att omständigheterna kan göra att målet inte kan nås. 

Målbild

Halland har återhämtat sig från ett nedfall av radioaktiva ämnen och har återgått till ett nytt 
normalläge. Halland är ett län som i stor utsträckning som möjligt gått tillbaka till den 
struktur som varade innan olyckan, där marken, vattnet, anläggningar och annan egendom 
kan användas i någon form. De åtgärder som vidtagits har minskat nivåerna av joniserande 
strålning så långt det varit rimligt och möjligt.

Under saneringsarbetet har Länsstyrelsen tillsammans med berörda aktörer gjort sitt 
yttersta för att säkerställa samhällets skyddsvärden – liv och hälsa, samhällets 
funktionalitet, miljö och ekonomiska värden, demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- 
och rättigheter.  Konsekvenserna på samhällets skyddsvärden har begränsats i så stor 
utsträckning som möjligt. 

Vidare har länsstyrelsen i samverkan med berörda aktörer arbetat efter beslutad 
prioriteringsordning för sanering av mark, vatten, anläggningar och annan egendom. 
Planering och genomförande av sanering har kommunicerats väl med allmänheten.

Saneringsarbetet har genomförts på ett effektivt sätt och tidsåtgång har därför begränsats i 
så stor utsträckning som möjligt. 

Gällande målbild ska vara känd av samverkande aktörer.
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4. Organisation för sanering på 
länsstyrelsen i Halland 

4.1 Krisledningsorganisation
Länsstyrelsen i Halland organiserar sig i en krisledningsorganisation vid en kärnteknisk 
olycka. I Länsstyrelsens stabsinstruktion finns information om hur 
krisledningsorganisationen kommer vara uppbyggd vid en samhällsstörning. Den 
Regionala samverkansstrategin tydliggör hur samverkan generellt är tänkt att fungera vid 
en samhällsstörning, i Program för räddningstjänst redovisas hur 
krisledningsorganisationen och samverkan ska fungera mer precist vid en kärnteknisk 
olycka. 

Figur 2 nedan redovisar en övergripande bild av organisationen under en kärnteknisk 
olycka. I Program för räddningstjänst finns en mer detaljerad förklaring kring de olika 
funktionerna i organisationsschemat. I nästa avsnitt i detta dokument, avsnitt 4.2, redovisas 
en förklaring av organisationsschemat utifrån ett saneringsperspektiv. 

Figur 2 Organisationsschemat visar hur krisledningsorganisationen vid en kärnteknisk olycka ser 
ut.
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4.2 Krisledningsorganisation utifrån ett saneringsperspektiv
I detta avsnitt återfinns en textbeskrivning av saneringsorganisationen i Figur 2. 

 Länsledning (landshövding och länsråd)

Landshövdingen är ytterst ansvarig för myndighetsutövning och är länsstyrelsens 
myndighetschef. Det är landshövdingen som ger inriktning och fattar beslut i arbetet med 
sanering (efter genomförd samverkan med berörda aktörer) om mandatet inte tilldelats 
saneringsledaren. 

Under en kärnteknisk olycka kommer det upprättas en regional inriktnings- och 
samordningsfunktion (ISF) där överenskommelser om inriktning och samordning mellan 
myndigheter och angränsande län kan fattas, inte minst i frågan om sanering. Länsrådet i 
Halland bör ansvara för den regionala ISF efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en 
kärnteknisk anläggning i Halland. 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.

 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, vad de ska ha för kunskap och 
position vid saneringsarbetet. Länsstyrelsen i Halland har som inriktning att det ska finnas 
tre utsedda saneringsledare. Saneringsledaren ingår i länsstyrelsens 
krisledningsorganisation. 

Saneringsledarnas uppgift kommer vara att leda saneringsarbetet efter ett utsläpp av 
radioaktiva ämnen. Saneringsledarna kallas in direkt vid larm om en kärnkraftsolycka. 
Landshövdingen beslutar om förordnande av saneringsledare.

Saneringsledaren utgör en ledningsfunktion i staben och ansvarar för att leda och driva 
saneringsarbetet i Halland. Saneringsledarens uppgift kommer vara ”…att göra det möjligt 
att åter använda mark, vatten, anläggningar och annan egendom” (LSO 4 kap 8§)

Saneringsledaren arbetar utifrån en aktörsgemensam inriktning (från ISF) och inriktning 
från länsledningen (landshövding och länsråd) för det arbete som ska göras. 
Saneringsledaren kommer skapa en egen arbetsgrupp för saneringsarbetet med hjälp av 
tilldelade resurser i länsstyrelsens stab eller övriga tilldelade och upphandlade resurser. 
Beslut om saneringsstrategi fattas efter samverkan med berörda aktörer av landshövdingen 
eller dess ställföreträdande. Saneringsledaren ansvarar sedan för att beslut verkställs 
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operativt i Hallands län. 

Som beskrivs under rubriken ”Stab” här nedan kommer personal från länsstyrelsens stab 
tilldelas som resurs för saneringsledarens arbetsgrupp. Det finns vissa expertiser inom 
länsstyrelsen som ingår i länsstyrelsens krisledningsorganisation och stab och skulle kunna 
vara till nytta för saneringsledaren exempelvis miljöhandläggare, personal som arbetar med 
upphandling, personal från naturvårdsenheten och veterinärenheten. 

Saneringsledaren kommer troligtvis också behöva stöd från andra myndigheter och andra 
typer av aktörer. Saneringsledaren bör därför göra en analys över vilket annat stöd som 
skulle behövas från exempelvis andra statliga myndigheter/andra länsstyrelser och privata 
aktörer. 

 Geografiskt områdesansvarig

Den geografiskt områdesansvariga (GOA) utgör en ledningsfunktion i staben och ansvarar 
för frågor rörande geografiskt områdesansvar. Saneringsledaren behöver samverka med 
denna ledningsfunktion eftersom arbetet inför, genomförandet av och efter avslutad 
sanering i högsta grad kommer att påverka samhället på olika sätt. 

 Räddningsledare/räddningschef

Räddningsledaren och saneringsledaren behöver kommunicera under händelsens gång för 
att förstå varandras perspektiv och behov. Åtgärder som görs inom räddningstjänst 
respektive sanering kan komma att påverka de två ledningsfunktionerna. Tidiga åtgärder 
rörande sanering under en händelse som exempelvis att genomföra saneringsåtgärder 
rörande dricksvattenproduktion är ett exempel som kan komma att bli aktuell under den 
statliga räddningstjänsten där saneringsledaren blir inblandad. 

 Stabschef

Saneringsledaren och stabschefen har behov av att samverka, inte minst på grund av att 
saneringsledaren kommer begära resurser från staben som stabschefen leder. 

Vid en kärnteknisk olycka kommer ledningsfunktionerna räddningsledare och geografiskt 
områdesansvarig inledningsvis att behöva mycket av stabens kapacitet. När 
räddningsledaren inte behöver lika mycket kapacitet och vidare när räddningstjänsten 
avslutas kommer fler resurser från krisledningsstaben att kunna avsätta tid för 
saneringsfrågorna. Staben kommer då stötta den arbetsgrupp som saneringsledaren byggt 
upp. Saneringsledaren kommer behöva tilldelas en mindre del av personalen från staben, 
till sin arbetsgrupp, i ett inledande skede.

 Stab

En mindre del av staben behöver tilldelas till saneringsledarens arbetsgrupp i ett inledande 
skede. Staben kommer i ett senare skede av hanteringen stötta den arbetsgrupp som 
saneringsledaren tilldelats sedan tidigare.
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Delar av staben kan också komma att utgöra ett ISF-stöd. De resurser som tilldelas 
saneringsledaren kan utgöra stöd för de olika ISFerna rörande sanering. 

Saneringsledaren behöver ta del av det underlag som gjorts vid strålningsmätningar. Det är 
därför av vikt att saneringsledaren för en dialog med indikeringsledaren som är en del av 
länsstyrelsens stab. 

 Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF)

Den regionala ISF i Halland som bör upprättas vid en kärnteknisk olycka ska arbeta med 
gemensam inriktning och samordning för frågor som rör Halland. Den regionala ISF bör 
bland annat fatta beslut om en aktörsgemensam inriktning och samordning för sanering. 

Länsstyrelsen i Halland kommer delta i en nationell ISF med sitt perspektiv rörande 
sanering om en sådan upprättas. 

Figur 3 Exempel på aktörer som kan ingå i en ISF (Halland) rörande sanering.

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
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4.2.1 Saneringsorganisation
Avsnittet ovan beskriver krisledningsorganisationen utifrån ett saneringsperspektiv. I detta 
avsnitt tydliggörs några fördjupningar rörande saneringsorganisationen. Bilden nedan visar 
tillskillnad från Figur 2 hur saneringsorganisationen tillhörande saneringsledaren fungerar. 
I punktlistan under bilden finns en förklaring till rutorna saneringsledare+arbetsgrupp och 
Genomförande av sanering operativt. 

Figur 4 Beskrivning av saneringsorganisation
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 Saneringsledarens arbetsgrupp (samt stöd från andra myndigheter och/eller 
organisationer)

Arbetsgruppen som arbetar med saneringsledaren utgör den arbetsgrupp som 
saneringsledaren arbetar med på länsstyrelsens krisledningsplats. Som rutan i bilden 
beskriver är grundbemanningen alltid länsstyrelsens stab (enligt tilldelade resurser från 
stabschefen). Därutöver kan det komma att finnas behov av att komplettera resurserna som 
ges från staben med stöd från andra myndigheter, organisationer och företag. Det kan 
exempelvis vara stöd från Strålsäkerhetsmyndigheten avseende strålskydd, Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap i saneringsfrågor och NESA (Nationellt expertstöd för 
sanering av radioaktiva ämnen), eller expertis från olika privata aktörer.

 Genomförande av sanering (operativt)

Saneringsledaren och dess arbetsgrupp behöver kompletteras med en organisation som 
utför saneringsarbete i fält. Det kan både handla om operativt saneringsarbete i olika 
områden och arbete som rör avfallshantering. Länsstyrelsen har inte någon operativ 
saneringsorganisation som aktiveras automatiskt vid en händelse. Resurserna som kommer 
användas efter ett nedfall och efterföljande sanering är befintliga resurser i samhället som 
kommer upphandlas, vara frivilliga eller begäras som stöd genom ingrepp i annans rätt 
LSO 6 kap 2§.
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5. Olika skeden av saneringsarbetet
5.1 Länsstyrelsens förhållningssätt till olika skeden 

Saneringsarbetet på Länsstyrelsen i Halland påbörjas i direkt anslutning till att larm 
inkommer om risk för eller pågående utsläpp av radioaktiva ämnen. Saneringsarbetet 
kommer därför vara centralt både före, under/vid och efter ett eventuellt utsläpp av 
radioaktiva ämnen. 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 efter utsläpp 
av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning är avgörande att det börjar i tid för att 
skapa möjligheter för en god och effektiv hantering. 

Saneringsledaren kallas in i samband med att övriga i länsstyrelsens 
krisledningsorganisation. Arbetet med statlig räddningstjänst och sanering kommer därmed 
pågå parallellt. 

Ett saneringsarbete hade krävt mycket resurser både, personella, materiella och 
ekonomiska resurser. Vidare kommer både planeringen och genomförandet troligen pågå 
under lång tid.  Saneringsarbetet behöver därför förberedas och planeras i ett tidigt skede. 
Det finns även vissa saneringsåtgärder som kan behöva genomföras i ett tidigt skede, då är 
det viktigt att saneringsledaren är på plats och påbörjar arbetet tidigt för att lyfta frågor 
rörande sanering. Det går inte att på förhand tydliggöra exakta tidsperspektiv för olika 
skeden eftersom omfattningen av utsläppet av radioaktiva ämnen vid den kärntekniska 
olyckan är avgörande. Då det inte på förhand är möjligt att beskriva omfattningen av en 
olycka finns olika exempel på utfall av utsläpp.

Exempel utsläpp och nedfall av radioaktiva ämnen (kärnkraftsolycka)

Beredskapsplaneringen för en eventuell kärnkraftsolycka i länet utgår från tre olika 
scenarier för utsläpp (utsläppsintervall) av radioaktiva ämnen. Punktlistan nedan utgör 
olika omfattande utsläpp. 

 Upp till FILTRA

 Mellan FILTRA och 10xFILTRA

 Större än 10xFILTRA

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. 

Beroende på utsläppets storlek och förlopp samt det väder som råder när utsläppet sker 
kan olika skyddsåtgärder (se beskrivning om olika skyddsåtgärder i Länsstyrelsens 
beredskapsplan Program för räddningstjänst) behöva vidtas på olika stora avstånd. Vidare 
spelar både omfattningen av utsläppet samt väder in i hur stora områden som kan komma 
att behöva saneras.
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Oavsett om det sker ett utsläpp eller inte, och vidare omfattningen av ett eventuellt utsläpp, 
ser länsstyrelsen att det kommer vara av värde att påbörja arbetet med sanering i ett tidigt 
skede. 

I planeringen tar länsstyrelsen hänsyn till att den statliga räddningstjänsten, som 
länsstyrelsen också ansvarar för, troligen kommer pågå under en betydligt kortare period 
än saneringsarbetet om det sker ett utsläpp. Som exempel kan den statliga 
räddningstjänsten vid en olycka med omfattande hantering komma att pågå i ca. 3-4 
månader medan saneringsarbetet kan pågå i flera år. Detta gäller för en mer omfattande 
olycka med större områden som behöver saneras.

I de två efterföljande avsnitten här nedan redovisas två skeden som saneringsarbetet 
kommer vara uppdelat i. 

Arbetet i de olika skedena ska alltid utgå från Gemensamma grunder för samverkan och 
ledning vid samhällsstörningar, detta tydliggörs i Länsstyrelsens Regionala 
samverkansstrategi. Länsstyrelsen i Halland har mandat att besluta om saneringsåtgärder, 
men inför beslut ska samverkan och ledning bedrivas med berörda aktörer. Genom detta 
skapas möjligheter för att samordna resurser och skapa en gemensam inriktning för 
saneringsarbetet. Saneringsledaren kommer få möjlighet att leda saneringsarbetet utifrån 
bestämmelserna i länsstyrelsens inriktning och en aktörsgemensam inriktningen som fattats 
i en inriktnings-och samordningsfunktion. Se närmare beskrivning kring detta i kapitel 4.

5.2 Förberedande analys 
I ett inledande skede behöver saneringsledaren genomföra en förberedande analys. Den 
förberedande analysen handlar i grunden om att starta upp saneringsarbetet och samla in 
underlag som behövs för att rama in arbetet och som vidare ska ligga till grund för 
inriktning, prioritering och beslut om genomförande av åtgärder. Detta arbete handlar 
därmed om att genomföra förberedande åtgärder inför faktiskt genomförande av 
saneringsåtgärder i fält. Det kan också handla om att genomföra tidiga åtgärder för 
sanering efter samverkan med räddningsledaren om sådant behov. I ett första steg behöver 
saneringsledaren inställa sig på länsstyrelsen, iordningsställa sin arbetsplats, skapa sig en 
uppfattning om situationen och därefter påbörja det strategiska saneringsarbetet. För att 
starta upp arbetet inom ramen för den förberedande analysen tar saneringsledaren fram och 
arbetar utifrån gällande uppstartsdokumentation för länsstyrelsens saneringsarbete. 

I punktlistan nedan ges ytterligare exempel på uppgifter som behöver hanteras inom ramen 
för den förberedande analysen.  

- Saneringsledaren tar fram och arbetar utifrån gällande uppstartsdokumentation för 
länsstyrelsens saneringsarbete

- Ta fram lägesbeskrivning och påbörjar prioritering av områden/egendom

- Identifiering av ekonomiska förutsättningar
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- Forma arbetsgrupp internt, stöd från andra och rekrytering externt

- Förberedelser för tillstånd för sanering

- Samverkan med räddningsledare om eventuella tidskritiska behov av sanering

- Uppstart av kommunikation till allmänheten rörande saneringsfrågor

Innan den förberedande analysen kan betraktas som genomförd behöver tillräckligt med 
underlag finnas på plats för att avgöra vad det operativa saneringsarbetet kommer omfatta. 

Figur 5 Bilden visar förhållandet mellan den statliga räddningstjänsten och saneringen i ett 
inledande skede av olyckan.
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5.3 Genomförande av saneringsåtgärder
När den förberedande analysen har genomförts ska istället arbetet övergå till att påbörja 
saneringen genom att genomföra saneringsåtgärder. Vilka saneringsåtgärder som vidtas 
beror på omfattning av nedfallet och omständigheterna i den rådande situationen. Läs mer 
om saneringsmetoder i kapitel 8.

Beroende på omfattningen av nedfallet av de radioaktiva ämnena kan detta arbete pågå 
under olika lång tid. Vid en allvarlig olycka kan det här skedet pågå under flera år. En 
ambition är att inte sanera längre än 3-5 år vid en olycka med nedfall av radioaktiva ämnen 
inom stora områden11. Beroende på omfattningen av olyckan kan detta skede pågå både 
samtidigt som statlig räddningstjänst men också efter det att den statliga räddningsinsatsen 
avslutats. Radioaktiva ämnen binds hårdare till en yta över tid. Därför är det också viktigt 
att genomföra vissa sa¬neringsåtgärder så snart som möjligt efter det att nedfallet skett.  
När räddningstjänst avslutats, är den sanering som genomförs tillståndspliktig. 
Länsstyrelsen behöver då söka tillstånd hos Strålsäkerhetsmyndigheten 
(Strålskyddsförordningen 5 kap 1§) för att genomföra åtgärder. Länsstyrelsen kommer då 
behöva ett snabbt förfarande av en sådan ansökan för att saneringsåtgärder ska kunna 
vidtas. Läs mer om tillstånd för sanering i avsnitt 7.2.

Uppgifterna inom det här momentet är många, bland annat ska saneringen påbörjas i fält, 
men innan det ska upphandlingar vara klara och resurser finnas på plats. 
Kommunikationsinsatser rörande sanering genomförs i större utsträckning, däribland 
intressentsamverkan för att inkludera allmänhetens synpunkter om sanering.  I det här 
skedet finns en övergripande saneringsstrategi framtagen med prioriteringar av vilka 
områden som ska saneras och hur detta ska genomföras. I samband med att 
saneringsåtgärder vidtas ska även effekterna av åtgärderna följas upp. När detta arbete 
avslutas, avslutas även den statliga saneringen.

11 Erfarenheter från känrnraftsolyckan i Fukushima i Japan tydliggör att chansen att invånare 
flyttar tillbaka till utrymda områden minskar markant om saneringen pågår för länge.



21

5.4 Dokumentation och uppföljning
Inom ramen för saneringsarbetet behöver arbetet dokumenteras noga. Underlag för beslut, 
som bland annat mätresultat från strålningsmätningar, beslut om och genomförande av 
saneringsåtgärder behöver dokumenteras noggrant. En viktig anledning är att 
saneringsåtgärderna som länsstyrelsen vidtar ska godkännas av den myndighet som 
regeringen bestämmer enligt Lag (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska 
olyckor 7§ punkt 4. En annan del i detta är för att möjliggöra kvalitetsuppföljning av de 
åtgärder som vidtagits. Vad de olika saneringsåtgärderna har bidragit med kan exempelvis 
säkerställas utifrån resultat från strålningsmätningar. Kvalitetsuppföljning av saneringen 
behöver också dokumenteras. 

Dokumentationen kan också komma att bli avgörande i frågan om försäkringsersättning till 
skadelidande.
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6. Förutsättningar för sanering. 
Vid ett nedfall av radioaktiva ämnen i Hallands län skulle människorna, marken, vattnet, 
anläggningar så vidare påverkas. När räddningsinsatsen pågår är fokus alltid att säkerställa 
liv och hälsa. När planering sedan görs för vad som ska saneras är fokus på hur länet i stort 
ska kunna återhämta sig. Som lagstiftningen lyder tas hänsyn till både mark, vatten, 
anläggningar och annan egendom i detta arbete. I detta avsnitt hanteras frågan om 
förutsättningar för sanering i Halland.

6.1 Övergripande om Hallands län
En viktig del inför ett saneringsarbete är de regionala förutsättningarna. Här nedan ges en 
övergripande beskrivning av Hallands län. 

Halland omfattas av både av kust- och inland. Länet består av sex kommuner – Laholm, 
Halmstad, Hylte, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Länets areal är 5719 km². 
Befolkningsmängden i länet var i slutet av 2020, 336 748 personer12. Under de senaste 
årtonderna har befolkningstillväxten i länet ökat kraftigt. Befolkningstillväxten har till stor 
del koncentrerats till kust- och centralortsområden. Under sommarmånaderna finns det en 
betydande turism i länet vilket gör att befolkningsmängden ökar. Det finns ett antal större 
tätorter, centralorterna i varje kommun, de flesta av dem finns kustnära.

Hallands län är en viktig del av förbindelserna mellan två storstadsregioner genom 
transportförbindelserna som väg E6 och järnvägsstråket – Västkustbanan (Göteborg och 
Malmö). Det finns tre hamnar och två flygplatser i länet. I länet finns en storskalig 
produktion av livsmedel i form av primärproduktion som spannmål och kött- och 
mjölkproduktion. 

Markanvändningen i länet från 2015:

 Åkermark – 108 896 ha

 Betesmark –  16 030 ha

 Skogsmark 312 000 ha 

o varav produktiv, 293 000 ha

I länet finns både grund- och ytvattentäkter för produktion av dricksvatten. I de norra 
delarna dominerar ytvattentäkter och de södra delarna – grundvattentäkter.

12 SCB 2021, Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2020 och 
befolkningsförändringar 2020. 
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6.2 Prioritering av mark, vatten, anläggningar och annan 
egendom

Om ett nedfall av radioaktiva ämnen sker i länet kommer Länsstyrelsen i Halland behöva 
göra prioriteringar rörande vad som behöver saneras och i vilken ordning. Det går inte på 
förhand att veta hur omfattande ett nedfall av radioaktiva ämnen skulle bli samt var 
nedfallet skulle hamna efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning, 
exempelvis en kärnkraftsolycka. Det är därför inte möjligt att på förhand detaljplanera 
vilka specifika områden (mark, vatten, anläggningar och annan egendom) som kommer 
prioriteras först. 

Det är av vikt att på förhand genomföra en övergripande prioritering vad gäller 
samhällsviktig verksamhet och annan mark, vatten, anläggningar och övrig egendom som 
finns inom nedfallsområdet. Hänsyn behöver också tas till samhällets skyddsvärden. I 
kommunernas och länsstyrelsens risk- och sårbarhetsanalyser ska samhällsviktig 
verksamhet identifieras. Denna identifiering i kombination med övrig beredskapsplanering 
där samhällsviktiga verksamheter identifieras kommer vara viktig för att snabbt kunna 
kartlägga vilka samhällsviktiga verksamheter som finns inom nedfallsområdet. Vidare 
behöver beslut om skyddsåtgärder som antagits av räddningsledaren inkluderas som 
underlag till prioriteringen. Exempelvis kan en genomförd utrymning påverka 
prioriteringsordningen. 

Viktigt att tänka på är också att mark, vatten, anläggningar eller annan egendom som 
saneras ska kunna användas på nytt i någon form, de behöver inte återställas till 
ursprungligt skick.

Länsstyrelsen kommer lägga en stor vikt vid att ta fram en prioriteringsordning av olika 
områden i länet, både i beredskapsplaneringen men också efter ett utsläpp av radioaktiva 
ämnen. Det kommer krävas god samverkan vid prioritering av områden med regionala 
aktörer. Om det radioaktiva nedfallet deponerat inom områden utanför länet krävs ett nära 
samarbete med angränsande län.  Läs mer om samverkan i kapitel 15.

I SRVFS 2007:4, Allmänna råd och kommentarer om länsstyrelsens beredskap för 
sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning finns exempel 
på underlag som behövs för prioriteringen. Dessa redovisas i punkterna nedan.

 markanvändning, t.ex. 
jordbruksmark, 

 livsmedelsproduktion,

 befolkningstäthet, 

 boendeformer, 

 kommunikationer, 

 vattentäkter, 

 industristruktur, 

 sjukhus, 

 skolor och daghem (barn är 
känsligare för joniserande 
strålning än vuxna), och 

 annan samhällsviktig verksamhet.
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Exempel på prioritering

Vid nedfall ska de inledande åtgärderna koncentreras till miljöer där människor 
tillbringar större delen av sin tid eller där många människor uppehåller sig. Barn 
ska prioriteras. Dessa miljöer utgörs bl.a. av bostadshus, skolor, daghem, 
företagsbyggnader, kontor, produktionsanläggningar, gårdar, parker och vägar. I 
produktionsanläggningar ska alla ytor och all utrustning från vilka radioaktiva 
ämnen kan överföras till produkterna rengöras. I vissa offentliga lokaler som 
skolor, daghem och gallerior måste effektiviteten i saneringen verifieras. Om 
kontrollmätningar visar fortsatt hög kontamination ska saneringen upprepas. 

Det är nödvändigt att inomhusmiljöer saneras och vädras ut, eftersom radioaktiva 
ämnen kan komma in i byggnader även om åtgärder för att blockera luftintagen 
vidtagits. Effektiv rengöring behövs i synnerhet i inomhusmiljöer där människor 
tillbringar mycket tid. Rengöring ska ske så snart som möjligt efter 
kontamineringen för att undvika att radionuklider fastnar på olika ytor och för att 
begränsa exponeringen. Rengöringen bör upprepas för att undvika 
återkontaminering. Saneringsinsatser ska prioriteras efter hur mycket områdena 
används. 

Även fordon och redskap som använts utomhus ska saneras. Vid förflyttning från 
ett mer kontaminerat till ett mindre kontaminerat eller rent område ska 
kontrollmät- och saneringsstationer upprättas. All trafik från området ska passera 
dessa stationer. Vid dessa stationer ska fordon, redskap och personer 
kontrollmätas
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7. Godkännande av saneringsåtgärder och 
tillstånd för sanering

7.1 Godkännande av saneringsåtgärder
Sanering som genomförs inom ramen för räddningstjänst beslutar Länsstyrelsen om enligt 
FSO 4 kap 15§. 

Enligt Lag (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor 7§ punkt 4 
tydliggörs det att  

Med radiologisk skada avses i denna lag en skada som har orsakats av eller 
uppkommit till följd av en radiologisk olycka och är en kostnad för att 
återställa miljön eller kompensera för förlorade miljövärden, om det är en 
miljöskada som inte är obetydlig och den eller de åtgärder som kostnaden 
avser har godkänts som rimliga av den myndighet som regeringen 
bestämmer.

Den myndighet som regeringen bestämmer kommer enligt ovanstående också behöva 
godkänna saneringsåtgärderna som länsstyrelsen vidtar.

7.2 Tillståndspliktig verksamhet
Länsstyrelsen är enligt Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 4 kap 15§ ansvarig 
för sanering efter ett utsläpp av radioaktiva ämnen. Sanering som inte genomförs under den 
radiologiska nödsituationen är tillståndspliktig enligt Strålskyddslagen, tillstånd ska sökas 
genom Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Enligt Strålskyddsförordningen (2018:506):

5 kap 7§ Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela föreskrifter om tillstånds- 
eller anmälningsplikt för verksamheter som på grund av att de bedrivs i en 
omgivning med joniserande strålning kan innebära en risk för skador på 
människors hälsa eller miljön.

Enligt Strålskyddslagen (2018:396)

6 kap 9 §   Ett tillstånd enligt denna lag får ges endast om verksamheten är 
berättigad och sökanden har de ekonomiska, administrativa och personella 
resurser som krävs enligt 3 kap. 11 §.

Eftersom länsstyrelsen är utpekad att utföra sanering och inte kan frånsäga sig denna 
uppgift kommer Länsstyrelsen vid ett eventuellt tillståndsförfarande vara i stort behov av 
ett snabbt förfarande av en sådan ansökan för att saneringsåtgärder ska kunna vidtas. 

Länsstyrelsen kommer vid behov av tillstånd också efterfråga god och löpande samverkan 
med Strålsäkerhetsmyndigheten.
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8. Saneringsmetoder
Sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen omfattas av ett flertal olika åtgärder som kan 
genomföras för att minska den joniserande strålningen inom ett specifikt område. 

Vid en kärnteknisk olycka är det främst de radioaktiva ämnena cesium-134, cesium-137 
och jod-131 som kommer att spridas och orsaka problem. Jod-131 har till skillnad från 
cesium-134 och -137 en relativt kort halveringstid. Jod-131 är därmed främst ett problem i 
det inledande skedet av saneringsarbetet.

Det finns i grunden tre olika principer som kan väljas för att återställa mark, vatten, 
anläggningar eller annan egendom.  Detta är avklingning, skärmning och dekontaminering. 
Avklinging innebär att inga specifika åtgärder vidtas utan de radioaktiva ämnena får 
sönderfalla och med tiden minskar strålningen på platsen. Vid skärmning genomförs 
åtgärder för att de radioaktiva ämnena på olika sätt skärmas (desto längre bort en är från 
strålningen desto mindre påverkar den). Vid dekontaminering tas hela eller delar av det 
radioaktiva materialet bort. Om detta alternativ används behöver materialet placeras på en 
särskild plats, en så kallad deponi (läs mer om deponier i avsnitt 13).   

Avklingning innebär att inga specifika åtgärder vidtas utan de radioaktiva ämnena får 
sönderfalla och med tiden minskar strålningen på platsen. Vid skärmning genomförs 
åtgärder för att de radioaktiva ämnena på olika sätt skärmas, exempelvis att det förorenade 
jordlagret täcks med ren jord eller förs längre ner i jordprofilen. Genom dekontaminering 
tas hela eller delar av det radioaktiva materialet bort. Om detta alternativ väljs behöver 
materialet placeras på en särskild plats, en så kallad deponi, läs mer om deponier i avsnitt 
13.   

Vilken princip som används beror på flera olika faktorer. Bland annat beror det på vilken 
mark, vatten, anläggningar eller annan egendom som drabbats av nedfallet. Detta innebär 
att det är viktigt att kartlägga vilken miljö som kontaminerats och hur förhållandena ser ut i 
de områdena. Det är viktigt att exempelvis tydliggöra  markanvändning, verksamhet med 
livsmedelsproduktion, befolkningstäthet, kommunikationer, industristruktur, vattentäkter 
och boendeformer i området.Vidare behöver hänsyn tas till länsstyrelsens målbild med 
saneringen, bestämda åtgärdsnivåer (se avsnitt 10.2) och hur området kan och bestäms 
kunna användas i framtiden. 

Vädersituationen vid tidpunkten för nedfallet spelar roll för hur de radioaktiva ämnena är 
fördelade mellan olika ytor. Nedfallen kan antingen ske genom torrdeposition (då nedfallet 
sker vid torrt väder) eller våtdeposition (nedfall i samband med nederbörd). Våtdeposition 
ger ett kraftigare och mer koncentrerat nedfall än torrdeposition, eftersom det ”radioaktiva 
molnet” tvättas ur.

Miljön som ska saneras kan bestå av dels urbana, bebyggda och odlade områden och dels 
orörda naturområden. Urbana, bebyggda och odlade områden innefattar bostadsområden, 
företagsområden, industriella områden, odlingsmark och andra lantbruksområden, vägar, 
hamnar, flygplatser, lagerområden, parker, lekplatser och andra rekreationsområden såsom 
golfbanor, skidanläggningar, campingplatser och offentliga badstränder. Orörda 
naturområden omfattar alla övriga områden inom regionen.
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I MSBs nationella vägledning för sanering13 finns en övergripande beskrivning om vilka 
metoder som används vid olika typer av bebyggelse och mark.

Saneringsmetodik för mark, vatten, anläggningar och annan egendom.14

- Byggnader-bostäder

Ytskikten saneras främst – de tvättas eller byts ut. I vissa fall kan byggnader behöva rivas.

- Byggnader- officiella och kommersiella verksamheter (skolor, 
sportanläggningar, vårdinrättningar, och kommersiella byggnader som affärs-
rörelser och kontor)

Ytskikten saneras främst – de tvättas eller byts ut. I vissa fall kan byggnader delvis behöva 
rivas.

- Byggnader – industriella verksamheter

Innan sanering genomförs måste hänsyn tas till befintliga föroreningar i området eller 
byggnaderna. Riskbedömning behövs göras utifrån befintliga föroreningar. Se vidare i 
vägledning.

- Mark – gröna ytor; parker, trädgårdar, vägrenar, sportplaner

Markytorna saneras genom att 5 cm jord och vegetationen grävs av och skalas bort. Rena 
massor läggs på ytan för att återställa marken. Vegetation, inklusive buskar och nedre delar 
av träd klipps ner och forslas bort.

- Mark – urban miljö; tex. vägar, parkeringar

Vid saneringen tas de översta 5 cm bort och ersätts med rena bärlager (asfalt, betong, 
makadam och olika jordar) och markmaterial.

Vid snötäckt landskap är det fördelaktigt att så snabbt som möjligt forsla bort de översta 
fem till tio centimetrarna av den kontaminerade snön. Detta bör/måste ske innan nästa 
töväder för att undvika kontaminering av den underliggande marken.

- Mark – skogsmark

Möjligheterna att sanera skogsområden från radioaktivt nedfall är mycket begränsade. De 
existerande metoderna är destruktiva, kostsamma och ger stora mängder avfall.

”Skogsmark åtgärdas i normalfallet inte i saneringsskedet. Skogsbruksmark bedöms istället 

13 De underlag från nationell vägledning för saneirng som varit till grund för denna plan publiceras 
på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida efter årsskiftet
14 Punktlistan utgår i stort från information i Vägledning för deponi avsedd för saneringsavfall, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som publiceras på Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps hemsida efter årsskiftet
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när den ska avverkas.”15

- Mark – jordbruksmark

Jordbruksnäringen påverkas på olika sätt av ett nedfall, beroende på under vilken årstid 
som nedfallet sker. Detta gäller framförallt för skörd av grödor och djurfoder.

Om nedfallet sker på stående gröda kan den effektivaste metoden vara att slå grödan och 
forsla bort den innan nedfallet hamnar på marken. Växande gröda fångar upp en stor del av 
nedfallet, speciellt om bladytan är stor och om nedfallet skett som torrdeposition. Genom 
att avlägsna grödan innan aktiviteten hunnit överföras till marken kan en del av det 
radioaktiva nedfallet tas bort från fältet.

Vid saneringen av jordbruksmark schaktas sannolikt 5–10 cm av det övre markskiktet bort. 
Genom omblandning som plöjning kan också utblandning och nedvändning av radioaktivt 
material göras. Detta kan reducera behovet av sanering, och därmed mängden avfall som 
behöver transporteras bort för deponering.

Det finns även fler motåtgärder att vidta i jordbruket. Jordbruksverket har med hjälp av 
Sveriges lantbruksuniversitet tagit fram ett beslutsstöd för motåtgärder ”Motåtgärder i 
växtodlingen efter ett nedfall av radioaktivt cesium vid olika nedfallsnivåer och årstider”16

- Vatten

Vid ett nedfall av radioaktiva ämnen kan ytvattentäkter bli kontaminerade relativt snabbt. 
Radionukliderna kan påverka dricksvattnet så att förhöjda halter uppstå och eventuellt 
medföra att EU:s gränsvärden överskrids. 

Grundvattentäkter ska inte i ett initialt skede påverkas, i ett längre perspektiv kan de dock 
bli påverkade eftersom de radioaktiva ämnena succesivt kommer röra sig nedåt i marken. 

I ett inledande skede kommer det vara viktigt att genomföra mätningar i ytvattentäkter för 
att säkerställa att vattnet inte innehåller för höga halter till följd av nedfallet av de 
radioaktiva ämnena.

Se vidare läsning i Livsmedelsverkets bok, Produktion och hantering av livsmedel vid 
nedfall av radioaktiva ämnen.

- Snötäckta områden

Om nedfallet av radioaktiva ämnen skulle ske till ett tjockt snötäckt landskap är det en klar 
fördel om man så snabbt som möjligt kan forsla bort de översta fem till tio centimetrarna 
av den kontaminerade snön. 

15 Vägledning för deponi avsedd för saneringsavfall, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap s.15
16 Jordbruksverket. Motåtgärder i växtodlingen efter ett nedfall av radioaktivt cesium vid olika 
nedfallsnivåer och årstider. 2008:27
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Detta bör/måste ske innan nästa töväder för att undvika kontaminering av den 
underliggande marken.

9. Strålningsmätningar
Strålningsmätningar, även kallat indikering genomförs för att identifiera rådande 
strålningsnivåer och kartlägga utbredningen av nedfallet efter det radioaktiva utsläppet. 
Strålningsmätningarna är en viktig aspekt för hantering av den kärntekniska olyckan, inte 
minst för att kunna fatta korrekta beslut om saneringsåtgärder. 

Utifrån strålningsmätningar kan det bland annat konstateras vilka radioaktiva ämnen som 
nedfallet består av, hur geografiskt omfattande beläggningen är, hur stor stråldosen blir på 
kort och lång sikt och hur stor beläggningen är.

Länsstyrelsen i Halland har en särskild plan för strålningsmätningar där mer information 
om strålningsmätningsorganisationen finns och vidare hur strålningsmätningar för att 
kartlägga nedfallets utbredning genomförs. Se Delplan för Strålningsmätning.

Saneringsledaren behöver ta del av det underlag som tagits fram genom 
strålningsmätningar. Det är därför av vikt att saneringsledaren för en dialog med 
indikeringsledaren som är en del av länsstyrelsens stab. 

Vad gäller exempelvis mätningar i dricksvatten och övriga livsmedel kommer en storskalig 
sådan behöva upprättas i Sverige vid en händelse. Mätningar som behöver göras i 
livsmedel omfattas av producentansvar. Kontrollmyndigheter har också ett ansvar för att 
genomföra mätningar vid genomförande av kontroller.    

Utifrån ett saneringsperspektiv är strålningsmätningarna viktiga för arbetet med 
framtagandet av en saneringsstrategi och vidare prioriteringar av mark, vatten, 
anläggningar och egendom. Strålningsmätningarna är också en viktig del vid bedömningen 
om länsstyrelsen är skyldig att genomföra saneringsåtgärder i området eftersom en viktig 
aspekt i detta eftersom ett av de fyra rekvisiten är att bedöma följderna av utsläppet17.  
Mätningar för vissa livsmedel är extra viktiga i ett initialt skede eftersom de snabbt kan nå 
konsumenten. Exempel på detta är dricksvatten från ytvattentäkt och mjölk.

Mätningar av nuklidsammansättningen kräver specialutrustning och personal med specifik 
kompetens. Sådana mätningar kan utföras av personal inom expertstöd vid radiologiska 
nödsituationer18.

Strålningsmätningar kommer också behöva genomföras regelbundet när sanering 
genomförts. Detta för att följa upp vilken effekt genomförda saneringsåtgärder inneburit. 

17 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 4 kap, 8§
18 Expertstöd vid radiologiska och nukleära nödsituationer, Strålsäkerhetsmyndigheten, 2013
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10. Referensnivåer, åtgärdsnivåer

10.1 Referensnivåer 
Det finns tre olika situationer som kan omfatta exponering av joniserande strålning – 
planerade exponeringssituationer (verksamhet med joniserande strålning, se Strålskyddslag 
1 kap 7§), befintliga exponeringssituationer (omgivning med joniserande strålning, se 
Strålskyddslag 1 kap 8§) och radiologiska nödsituationer (se Strålskyddslag 1 kap 6§). 
Inom ramen för sanering är exponeringskategorierna radiologiska nödsituationer samt 
befintliga exponeringssituationer relevanta.

Kategorin planerade exponeringssituationer berörs inte då denna exponeringskategori 
endast berörs vid tillfällen där det går att styra över exponeringen på annat sätt. Exempelvis 
drift av kärnkraftverk, strålbehandlingar på sjukhus eller forskning som inkluderar 
strålkällor.

De andra två exponeringssituationerna är centrala då sanering kan genomföras under tiden 
det råder statlig räddningstjänst (Radiologiska nödsituation). Exponeringssituationen 
Befintliga exponeringssituationer (Omgivning med joniserande strålning) kan bli central 
då saneringen kan komma att pågå under en lång tid. Det är då sannolikt att 
saneringsåtgärder också kommer genomföras när statlig räddningstjänst avslutats. Under 
denna exponeringssituation är det därmed en ny exponeringssituation som råder och som 
man behöver förhålla sig till.

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. Både under radiologiska nödsituationer och 
befintliga exponeringssituationer 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 
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behövs för att rädda liv, förhindra allvarliga strålningsrelaterade hälsoeffekter eller 
förhindra att katastrofartade förhållanden uppstår.

Sådana referensnivåer fastställs efter samverkan med Strålsäkerhetsmyndigheten.

I befintliga exponeringssituationer (Omgivning med joniserande strålning) gäller enligt 
strålskyddsförordning 3 kap 12§ för personer i allmänheten:

Föreskrifter som avser en omgivning med joniserande strålning som uppstår till 
följd av en radiologisk nödsituation får inte innebära referensnivåer för exponering 
av personer i allmänheten som överskrider en årlig effektiv dos på 20 millisievert. 

10.2 Åtgärdsnivåer 
Åtgärdsnivåer är framtagna för att underlätta bedömningen av vilket behov av sanering 
som kan råda vid en olycka. 

”En åtgärdsnivå är ett värde på en mätbar storhet kopplad till en viss 
skyddsåtgärd som när den överskrids eller förväntas överskridas innebär att 
skyddsåtgärden i de flesta fall bör vidtas.”19

Åtgärdsnivåerna ska ses som en indikation på vilka åtgärder som kan behöva vidtas vid en 
viss nivå, men de är inte statiska på så sätt att åtgärder inte kan behöva vidtas även vid 
lägre nivåer.  

På vilka avstånd som åtgärder kommer behöva vidtas beror helt på omfattningen på 
utsläppet och det efterföljande nedfallet av radioaktiva ämnen. Vid ett ett antaget största 
möjligt utsläpp från en enskild reaktor för en olycka med härdsmälta och tankgenomsmältning 
(100x FILTRA, se textruta i avsnitt 5.1), i 90% av alla förekommande väderfall:

 kan enklare saneringsåtgärder behöva vidtas upp till ca. 500 km 

 behöver enklare saneringsåtgärder troligen genomföras upp till 400 km

 kan avancerade saneringsåtgärder upp till ca. 350 km.

 behöver enklare saneringsåtgärder troligen genomföras upp till 250 km

 kan avancerade saneringsåtgärder upp till 100 km troligen inte vara tillräckliga för 
att området ska gå att återvända till på flera år.20 

Vid ett mindre utsläpp beöver inte sanering genomföras på så omfattande avstånd21.

19 2017:27 Bilaga 1 Referensnivåer, doskriterier och åtgärdsnivåer, SSM
20 Beslutsstöd från Strålsäkerhetsmyndigheten ”Beslutsstöd vid olycka i ett svenskt kärnkraftverk”
21 Beslutsstöd från Strålsäkerhetsmyndigheten ”Beslutsstöd vid olycka i ett svenskt kärnkraftverk”
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Saneringsledaren kan använda framtagna åtgärdsnivåer som stöd i arbetet för att besluta 
om olika typer av saneringsåtgärder (enklare eller mer avancerade22). Det kommer dock 
behövas en nära samverkan med Strålsäkerhetsmyndigheten rörande när olika 
saneringsåtgärder är berättigade23 (När åtgärden gör mer nytta än skada) och optimerade24 

(bästa möjliga åtgärd utifrån helheten).

11. Resurser
11.1 Personella resurser

Länsstyrelsens krisledningsorganisation inkluderat saneringsledaren kommer vid ett 
nedfall av radioaktiva ämnen utgöra en del i resurssättningen för att länsstyrelsens ansvar 
för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen. 

Länsstyrelsen kommer vid en olycka att behöva begära stöd och upphandla resurser av 
andra myndigheter, organisationer och företag för att hanteringen av saneringen ska kunna 
genomföras på ett så effektivt sätt som möjligt. Resurser kommer behöva upphandlas, både 
inom ramen för förberedelser inför arbete i fält (strategiskt arbete) men också för det aktiva 
saneringsarbetet av mark, vatten, anläggningar och annan egendom och vidare hantering av 
det uppkomna saneringsavfallet (operativt arbete). I vilken omfattning och vilken typ av 
expertis som kan komma att behövas kan vara väldigt varierande. Resurserna för arbetet i 
fält kan både vara nationella och internationella. Personella resurser ska också kunna 
tilldelas av samverkande aktörer (myndigheter och kommuner) enligt LSO 6 kap 7-8§.

Resurserna som upphandlas för genomförandet av saneringsåtgärder i fält är tjänster från 
exempelvis sanering-, renhållnings- byggföretag, avfallsbehandlare, lantbrukare etc. 
Frivilliga försvarsorganisationer är också en viktig resurs.  Upphandling av personal för 
arbetet med att hantera saneringsavfallet avfall är exempelvis personal med 
erfarenhet/kunskap om exempelvis förorenad mark och avfallshantering, logistik av tunga 
transporter, geotekniker, geologer/hydrogeologer/miljövetare, miljöjurister, konstruktörer, 
byggledare, miljöingenjörer, miljöprovtagare med flera.

Personella resurser kommer också behövas för att genomföra strålningsmätningar och 
analysera dem. Länsstyrelsen och andra berörda aktörer kommer troligen behöva bistånd 
av den nationella expertstödsorganisationen för detta arbete. Läs mer om den nationella 
expertstödsorganisationen25.

Vad gäller tjänsteplikt så råder detta inte vid sanering som genomförs när 
räddningstjänsten är avslutad. 

22 Enklare saneringsåtgärder innebär exempelvis att rensa dikesrenar och ta bort jord under 
utlopp från stuprör. Avancerade saneringsåtgärder innebär exempelvis större projekt för att 
sanera byggnader och mark. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), 2017:27 Översyn av 
beredskapszoner. Bilaga 1 ”Referensnivåer, doskriterier och åtgärdsnivåer”  
23 Strålskyddslagen 1 kap 10 § 
24 Strålskyddslagen 3 kap 5§
25 Expertstöd vid radiologiska och nukleära nödsituationer, Strålsäkerhetsmyndigheten, 2013
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11.2 Materiella resurser
I vilken omfattning behovet av materiella resurser kommer behövas beror på de specifika 
förutsättningarna som råder vid ett eventuellt nedfall av radioaktiva ämnen. Beroende på 
scenario skiljer sig därmed behovet åt. Vid ett omfattande nedfall där sanering skulle 
behövas i stora områden kommer mycket materiella resurser att krävas för genomförande 
av saneringsåtgärder och vidare hanteringen av saneringsavfallet. Materiella resurser 
behöver tillhandahållas från samhället. Som beskrivit kommer saneringen till stor del 
genomföras med hjälp av upphandlade aktörer, genom upphandling kommer även 
materiella resurser att behöva upphandlas. Materiella resurser ska också kunna tilldelas av 
samverkande aktörer (myndigheter och kommuner) enligt LSO 6 kap 7-8§.

Exempel på materiella resurser som kommer användas vid genomförande av 
saneringsåtgärder är sopmaskiner, högtryckstvättar, grävmaskin, gräsklippare, 
jordbruksmaskiner, transportfordon, spol- och sugbilar med mera. Vid en omfattande 
sanering kommer också nya metoder för sanering troligen behöva utvecklas. Då kan även 
behovet av andra materiella resurser att bli viktiga. 

12. Upphandling

12.1 Upphandling av resurser för saneringsåtgärder

Länsstyrelsen ansvarar för sanering men har inte en vilande saneringsorganisation som kan 
aktiveras för att genomföra faktiska åtgärder vid sanering. Resurserna som kommer 
användas vid behov av sanering efter ett nedfall av radioaktiva ämnen är resurser från 
samhället. Bland annat genom befintliga företag som kan genomföra olika delar inom 
ramen för saneringsarbete, men även frivilliga. 

För att skapa en saneringsorganisation krävs det att länsstyrelsen genomför upphandlingar 
av samhällets befintliga resurser. Resurserna kan finnas regionalt, nationellt eller 
internationellt. 

Vid upphandling görs detta i enlighet med gällande lagstiftning (Lag (2016:1145) om 
offentlig upphandling). Saneringsledaren kommer behöva stöd i frågan om upphandling 
från upphandlare inom statlig verksamhet. En viktig del kan vara att samverka med 
kommuner som till vardags upphandlar saneringsföretag för genomförande av olika typer 
av sanering.

Vid ett omfattande utsläpp kan stora områden vara kontaminerade och innebära behov av 
sanering i stora områden, bland annat över länsgränser. Det kommer krävas samverkan i 
frågan med bland annat angränsande län.  
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13. Avfall och deponier (mellanlager och 
slutförvar)

Länsstyrelsen ansvarar för saneringen efter ett nedfall av radioaktiva ämnen från en 
kärnteknisk anläggning, när saneringen genomförs behöver också avfallet som uppstår till 
följd av saneringen omhändertas. 

Det kommer behövas ett eller flera mellanlager och slutförvar för hanteringen av avfallet. 
Mellanlager utgör en tillfällig deponi för saneringsavfall och kommer behövas under hela 
saneringsprocessen. Det kan finnas olika många mellanlager beroende på hur omfattande 
sanering som krävs. På mellanlager hanteras avfallet innan det transporteras vidare till en 
deponi för slutförvar. När allt material förflyttats till ett slutförvar avetableras 
mellanlagren. 

I den nationella vägledningen för sanering, framtagen av Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB)26 finns en rapport tillika vägledning för deponi (mellanlager och 
slutförvar) avsedd för saneringsavfall samt tillhörande checklistor. 

I underlagen från MSB finns bland annat beskrivet om hur ett mellanlager och deponi för 
slutförvar bör skapas, tillgängliggöras och förvaltas. Det finns närmare beskrivet om 
sortering av radioaktivt avfall, var en deponi bör lokaliseras, utformas, konstrueras och hur 
driften av denna ska gå till. Vidare finns det beskrivet om sluttäckning av deponi och hur 
miljökontroller kan genomföras i olika skeden.

Länsstyrelsen i Halland kommer att ta stöd i vägledningen rörande avfallshanteringen.

För arbetet med avfallshantering kommer det krävas en stor organisation nedbruten inom 
olika områden. För att skapa denna organisation kommer länsstyrelsen vid upphandling 
och begäran av stöd också att utgå från de checklistor som finns i den nationella 
vägledningen för sanering som tydliggör vilket behov av expertiser som finns för att 
hantera saneringsavfallet. 

Vid en händelse kommer det behöva fastställas särskilda riktlinjer för hur avfallet ska 
hanteras i enlighet med stöd i den nationella vägledningen för sanering. 

26 De underlag från nationell vägledning för saneirng som varit till grund för denna plan publiceras 
på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida efter årsskiftet
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14. Arbetsmiljö
I detta avsnitt behandlas frågan om strålskydd förarbetstagare vid radiologiska 
nödsituationer eller befintliga expomeringssituationer (omgivning med joniserande 
strålning). 

Som beskrivits i avsnittet om referensnivåer 10.1 berörs exponeringskategorierna 
radiologiska nödsituationer samt befintliga exponeringssituationer inom ramen för 
sanering. 

Exponeringssituationerna:

- Radiologiska nödsituationer

Sanering kan genomföras under tiden det råder statlig räddningstjänst. Bestämmelser om 
strålskydd för arbetstagare som gäller inom ramen för räddningstjänsten är därmed även 
relevant för arbetstagare som arbetar med sanering och kan komma att exponeras för 
joniserande strålning.

- Befintliga exponeringssituationer (Omgivning med joniserande strålning)

Då saneringen kan komma att pågå under en lång tid är det också sannolikt att 
saneringsåtgärder också kommer genomförs när statlig räddningstjänst avslutats. Under 
denna exponeringssituation är det därmed en ny exponeringssituation som råder och som 
arbetsgivare behöver förhålla sig till.

Både under radiologiska nödsituationer och befintliga exponeringssituationer finns det risk 
att referensnivåerna överstigs, därav ska referensnivåer (se 10.1) användas som målsättning 
i arbetet.

I radiologiska nödsituationer gäller framtagna referensnivåer för arbetstagare, se 
Strålskyddsförordningen 2 kap 7§ sam 3 kap 9§. Det råder dock alltid frivillighet att 
genomföra uppgifter i radiologiska nödsituationer som sannolikt kan komma att exponeras 
för strålning och få en stråldos som överstiger dosgränser som gäller för arbetstagare i 
verksamheter med joniserande strålning (dosgränser enligt Strålskyddsförordning 
(2018:506) 2 kap 2§). 

Vid Befintliga exponeringssituationer (Omgivning med joniserande strålning) kommer 
troligen liknande regler som gäller vid planerade exponeringssituationer 
(Strålskyddsförordningen 2 kap 2§) gälla för arbetstagare som utför arbete vid 
genomförande av saneringsåtgärder. Länsstyrelsen behöver stöd från 
Strålsäkerhetsmyndigheten i frågan om vad som gäller rörande strålskydd för arbetstagare 
efter att den statliga räddningstjänsten avslutats. Samverkan bör upprättas i ett tidigt skede. 
Vid sanering som genomförs efter den statliga räddningstjänsten avslutats råder inte 
tjänsteplikt för arbetstagare. 

Vid sanering av radioaktiva ämnen kan arbetstagare komma att exponeras för joniserande 
strålning. Arbetsmiljöansvar finns kvar som till vardags hos alla arbetsgivare. Den 
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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 saneringsarbete kommer skyddsutrustning att behövas. Det kan exempelvis vara 
dosimetrar, skyddsdräkter, handskar, skoskydd och skyddsmasker. För att säkerställa vilka 
doser respektive arbetstagare har erhållit behöver dosimetrar användas. Skyddsutrustning 
inklusive dosimetrar kommer behöva tillhandahållas av respektive arbetsgivare. 
Länsstyrelsen har en begränsad mängd dosimetrar som kan användas vid en kärnteknisk 
olycka vilka inte är avsedda för saneringsarbetet. Dosimetrar kommer behöva 
tillhandahållas av respektive arbetsgivare. Om möjligt kan ett alternativ kan vara att 
omfördela dosimetrar från andra myndigheter.
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15. Samverkan
Vid en samhällsstörning kommer hantering av händelsen, samverkan och ledning ske i 
linje med Länsstyrelsens regionala samverkansstrategi och Program för räddningstjänst. Se 
även struktur för krisledningsorganisation som beskrivs i kapitel 4. 

I avsnittet nedan beskrivs närmare vilken samverkan och ledning som behövs mer specifikt 
inom saneringsområdet. 

15.1 Samverkan på olika nivåer

Länsstyrelsen i Hallands län ansvarar för saneringen i länet efter ett nedfall av radioaktiva 
ämnen vid en kärnteknisk olycka. Länsstyrelsen i Hallands län kommer därför ansvara för 
att leda arbetet i länet. Det kommer dock krävas samverkan med ett flertal olika aktörer 
inom ramen för saneringsarbetet.

Här nedan finns specifika delar rörande samverkan och ledning som behövs med aktörer på 
olika nivåer. 

15.1.1 Kommuner
Alla åtgärder som vidtas vid sanering av mark, vatten och egendom kommer ske i en 
kommun. Det är därför av vikt med kontinuerlig samverkan mellan länsstyrelsen och 
kommunerna i Halland (Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Hylte, Halmstad och Laholm).

Uppgifter som kommunerna har och som är viktiga utifrån ett saneringsperspektiv är bland 
annat 

- ansvaret för det geografiska området.

- skyldigheten att delta vid planering och övning av sanering och vidare att delta 
med personal och egendom vid saneringen, LSO 6 kap 9§. 

- skyldigheten att medverka med personal och egendom vid sanering, men endast 
om det finns lämpliga resurser och att deltagandet inte allvarligt hindrar den 
vanliga verksamheten, LSO, 6 kap 7§. 

- Att efter begäran lämna upplysningar om personal och egendom som kan användas 
vid saneringen, LSO 6 kap 8§.

Kommunerna utgör en central samverkansaktör för länsstyrelsen både i 
beredskapsplaneringen, och vid ett eventuellt nedfall av radioaktiva ämnen. Länsstyrelsen 
kommer både i det förebyggande skedet och vid saneringsarbetet vara angelägen om att 
involvera och samverka med länets kommuner. 

Samverkansbehov som länsstyrelsen kommer ha med kommunerna i länet är bland annat 
vid
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- arbete med prioritering av nedfallsdrabbade områden.

- underlag och prioritering av samhällsviktig verksamhet

- inventering av resurser 

- samverkan inför genomförande av specifika saneringsinsatser

- kommunikation med bl.a. allmänheten

15.1.2 Samverkan med omkringliggande län. 
Ett utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning kan innebära påverkan på 
stora områden. Angränsande län i form av länsstyrelserna är centrala samverkansaktörer 
likt kommunerna både i beredskapsplaneringen, och vid ett eventuellt nedfall av 
radioaktiva ämnen. 

Alla länsstyrelser har ansvar för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva 
ämnen enligt FSO 4 kap 15§. Länsstyrelser är likt kommunerna också ansvariga för det 
geografiska områdesansvaret enligt förordning (2015:1052) om krisberedskap och 
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap 6§. Vid en större 
samhällsstörning kommer samverkan mellan drabbade län vara avgörande för att 
hanteringen av händelsen. Vid sanering över större områden är det av stor vikt att arbetet 
görs efter samverkan och aktörsgemensamma inriktningsbeslut. 

Samverkansbehov som länsstyrelsen kommer ha med angränsande län liknar de som finns 
med länets kommuner men här i ett större perspektiv. Exempel på samverkansbehov:

- Framtagande av en saneringsstrategi.

- Upphandlingsfrågor

- Prioriteringar för genomförande av saneringsinsatser.

- Inventering av resurser 

- kommunikationsinsatser

15.1.3 Samverkan med nationella myndigheter
Samverkan behöver också ske med nationella myndigheter. Ett utsläpp av radioaktiva 
ämnen från en kärnteknisk anläggning kan som tidigare beskrivits beröra stora delar av 
samhället om det sker ett utsläpp av radioaktiva ämnen som sprids med luften och sedan 
faller ner på marken. Detta innebär också att många olika myndigheter med olika expertis- 
och ansvarsområden skulle bli viktiga samverkansaktörer. 
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Nationella myndigheter har likt kommunerna ansvar enligt lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor:

- Har skyldighet att medverka med personal och egendom vid sanering, men endast 
om det finns lämpliga resurser och att deltagandet inte allvarligt hindrar den vanliga 
verksamheten, LSO, 6 kap 7§. 

- Att efter begäran lämna upplysningar om personal och egendom som kan användas 
vid saneringen, LSO 6 kap 8§.

Exempel på myndigheter som länsstyrelsen behöver samverka med vid sanering efter 
utsläpp av radioaktiva ämnen är

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB kommer vara en viktig samverkansaktör rörande sanering. Länsstyrelsen behöver 
bland annat samverka med MSB rörande frågor som 

o tillgängliga resurser (personal och materiel). Exempelvis genom kem-, 
sanerings- och indikeringsenheter (som finns vid ett antal räddningstjänster i 
landet och som kan bistå med utbildad personal och materiel)

o begäran om internationellt stöd

o Prioritering av nedfallsdrabbade områden inför genomförande av 
saneringsåtgärder. 

o Expertkompetens hos myndigheten rörande sanering, GIS etc.

o Stöd genom Nationella expertgruppen för sanering av radioaktiva ämnen, 
NESA.

o Kommunikationsinsatser

o eventuellt godkännande av saneringsåtgärder27. 

 Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

För länsstyrelsen kommer Strålsäkerhetsmyndigheten vara en viktig aktör att samverka 
med. SSM är en expertmyndighet och kan ge råd om bland annat strålskydd vid sanering.

SSM utgör en viktig samverkanspart i frågor som

27 SOU 2021:10 s.76
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o Tillstånd för sanering efter att statlig räddningstjänst avslutats

o Strålskydd för arbetstagare vid befintliga exponeringssituationer (omgivning 
med joniserande strålning)

o Kommunikationsinsatser rörande sanering 

o Optimering och berättigande av strålskyddet

o Råd om strålskydd vid prioritering av nedfallsdrabbade områden

o Stöd genom Expertstöd vid radiologiska och nukleära nödsituationer

o eventuellt godkännande av saneringsåtgärder28. 

 Livsmedelsverket (SLV)

Livsmedelsverket är expert- och central kontrollmyndighet för mat och dricksvatten. 
Länsstyrelsen behöver samverka med livsmedelsverket i frågor som bland annat 
livsmedelsrestriktioner och gränsvärden för livsmedel (se vidare beskrivning i särskilt 
avsnitt i Länsstyrelsens Program för räddningstjänst) och strålningsmätningar i livsmedel. 

 
 Jordbruksverket (SJV)

Jordbruksverket är expertmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vid 
ett nedfall av radioaktiva ämnen kommer SJV att arbeta för att minska konsekvenserna för 
jordbrukssektorn. Länsstyrelsen kommer vara i behov av nära samverkan med 
Jordbruksverket i frågor som exempelvis djurskydd och sanering och motåtgärder inom 
ramen för exempelvis primärproduktion.

 Trafikverket

Trafikverket utgör en viktig samverkanspart bland annat rörande saneringsåtgärder som 
behöver genomföras på exempelvis vägar järnvägar. 

 Polismyndigheten

Länsstyrelsen kommer behöva stöttning från Polismyndigheten för att upprätthålla och 
verkställa avspärrningar innan och under pågående saneringsinsatser.

28 SOU 2021:10 s.76
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 Försvarsmakten

Länsstyrelsen skulle kunna komma att behöva stöd från Försvarsmakten vid ett 
saneringsarbete i form av resurser (personal och materiel).

 Länsstyrelser 

Samverkan med exempelvis angränsande län, kärnkraftslänen och stödlän kommer 
behövas bland annat rörande kommunikationsinsatser och eventuellt gemensamma 
lägesbilder (alla länsstyrelser).

Vidare kommer samverkan behövas inför eventuellt beslut om övertagande av sanering, 
LSO 4 kap 10§. 

I lagen om skydd mot olyckor 4 kap 10§ tydliggörs att regeringen får föreskriva eller i 
särskilda fall besluta att en länsstyrelse ska ta över ansvaret för saneringen inom flera län 
eller att någon annan statlig myndighet ska ta över ansvaret inom ett eller flera län. Detta 
innebär i praktiken att Länsstyrelsen i Halland kan komma att ansvara för sanering i flera 
län. Det kan också innebära att Länsstyrelsen i Halland helt kan fråntas ansvaret för 
saneringen i länet. I de fall ett sådant beslut fattas är det viktigt att det finns en utbyggd 
organisation för att tillgodose behoven hos samtliga drabbade län Vid ett sådant förfarande 
är det av stor vikt av samverkan inför övergången mellan berörda länsstyrelser. Viktigt i 
planeringsskedet är att det finns en god samverkan med angränsande län för att diskutera 
och föra en dialog om arbetet med sanering. Detta för att skapa en samsyn på 
saneringsarbetet efter en olycka och vidare skapa goda förutsättningar att ta över ansvaret 
från ett eller flera län vid ett eventuellt nedfall av radioaktiva ämnen.
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16. Information och kommunikation
I Program för räddningstjänst samt i Delplan för kommunikation finns övergripande 
beskrivet hur kommunikation är tänkt att fungera vid en kärnteknisk olycka. I detta avsnitt 
preciseras närmare kommunikation i fråga om sanering. 

I kapitel 4 tydliggörs hur Länsstyrelsen i Halland kommer organisera sig vid en 
kärnteknisk olycka. Staben – som beskrivs i kapitlet består av ett flertal olika funktioner. 
En av funktionerna utgör en kommunikationsfunktion. Kommunikationsfunktionen 
kommer vara ett viktigt stöd för saneringsledarna och övriga som arbetar med saneringen. 

Kontinuerlig information och kommunikation till allmänheten behöver genomföras. 
Informationen skall samordnas med berörda myndigheter och organisationer. 
Informationen lämnas via olika kommunikationskanaler såsom hemsidor, sociala medier 
m.m.

Exempel på frågor som kan behöva hanteras i information och kommunikation vid 
sanering

- vad sanering innebär

- vilka geografiska områden som är nedfallsdrabbade och vad som ska åtgärdas

- tidsperspektiv (exempelvis rörande utrymning och återflytt)

- vilka saneringsmetoder och åtgärder som används och vad det innebär att använda 
den metoden/åtgärden 

- planerade, pågående och avslutade åtgärder 

- grunder för olika beslut, exempelvis varför olika saneringsåtgärder är nödvändiga, 
respektive inte nödvändiga att genomföra

- vilken verkan saneringsåtgärderna har och vilka andra konsekvenser de medför. 

- information om saneringsåtgärder som den enskilde kan utföra själv. Vilka risker 
det finns med arbetet och hur man kan skydda sig.

Länsstyrelsen ser vidare att det är av stor vikt att föra en nära dialog-/intressentsamverkan 
med allmänheten. Personlig kommunikation och informationsinsatser genom dialog med 
allmänheten kommer vara viktigt under hela saneringsprocessen. Länsstyrelsen ser att en 
sådan dialog kommer behöva ske i nära samverkan med länets kommuner. Att genomföra 
regelbunden dialog med allmänheten kan även ge ett bra underlag inför länsstyrelsen, 
däribland saneringsledaren och dess arbetsgrupp i arbetet för att prioritera nedfallsdrabbade 
mark, vatten, anläggningar och annan egendom men också för att få en förståelse för olika 
perspektiv och behov som kan uppstå vid en eventuell olycka. 
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Samverkansavtal för bibliotekssamverkan i 
Boråsregionen 
Dnr 2022/137 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtalet för bibliotekssamverkan med kommunerna 
i Boråsregionens kommunalförbund; Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 
Ulricehamn och Vårgårda. 
 
Sammanfattning 
Biblioteken inom Boråsregionens kommunalförbund ämnar tillsammans upphandla ett nytt 
biblioteksdatasystem samt gå samman i en gemensam bibliotekskatalog. Några av fördelarna 
med detta är att alla invånare inom kommunalförbundets kommuner får ett bibliotekskort 
som kan användas på alla folkbibliotek i de i samverkan ingående kommunerna och att 
böcker, andra medier och även e-resurser kan delas mellan biblioteken. 
 
För att gå vidare krävs att samtliga kommuner godkänner ett samverkansavtal, ett förslag till 
ett sådant har tagits fram av bibliotekscheferna i de olika kommunerna och har gåtts igenom 
av dataskyddsombud och kommunjurister. Avtalet innehåller principerna för samarbetet, 
såsom beslutssystem, kostnadsfördelning och ansvarsfördelning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-23 från servicechef 
2 Samverkansavtal för bibliotekssamverkan i Boråsregionen 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtalet för bibliotekssamverkan med kommunerna 
i Boråsregionens kommunalförbund; Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 
Ulricehamn och Vårgårda. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-02-23 

Tjänsteskrivelse Samverkansavtal för 
bibliotekssamverkan i Boråsregionen 
Diarienummer 2022/137, löpnummer 666/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtalet för bibliotekssamverkan med kommunerna 
i Boråsregionens kommunalförbund; Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 
Ulricehamn och Vårgårda. 
 
Sammanfattning 
Biblioteken inom Boråsregionens kommunalförbund ämnar tillsammans upphandla ett nytt 
biblioteksdatasystem samt gå samman i en gemensam bibliotekskatalog. Några av fördelarna 
med detta är att alla invånare inom kommunalförbundets kommuner får ett bibliotekskort 
som kan användas på alla folkbibliotek i de i samverkan ingående kommunerna och att 
böcker, andra medier och även e-resurser kan delas mellan biblioteken. 
 
För att gå vidare krävs att samtliga kommuner godkänner ett samverkansavtal, ett förslag till 
ett sådant har tagits fram av bibliotekscheferna i de olika kommunerna och har gåtts igenom 
av dataskyddsombud och kommunjurister. Avtalet innehåller principerna för samarbetet, 
såsom beslutssystem, kostnadsfördelning och ansvarsfördelning. 
 
 
Ärendet 
I en tid där SKR spår en kraftigt ökad konkurrens om arbetskraft och minskade resurser för 
offentlig sektor krävs nya samverkansformer och samarbeten över gamla gränser. 
Biblioteksorganisationerna som ingår i Boråsregionen med Sjuhärads kommunalförbund har 
tagit till sig av detta och vill möta framtidens utmaningar tillsammans, på så vis står vi bättre 
rustade.  
 
Då alla bibliotek inom kommunalförbundet måste byta biblioteksdatasystem vill vi 
upphandla ett gemensamt system. Det ger oss större muskler och vi kan förhoppningsvis få 
till ett bättre avtal både i det här fallet och i kommande upphandlingar, men det är egentligen 
den lilla frågan.  
 
Att gå samman i ett gemensamt biblioteksdatasystem innebär direkta vinster för användarna 
såväl som långsiktigt bättre utvecklingsmöjligheter för biblioteken i Sjuhäradsområdet. Ett 
gemensamt biblioteksdatasystem ger en gemensam bibliotekskatalog och innebär att 
kommunerna delar med sig av böcker och andra medier med varandra, som användare får 
man ett bibliotekskort som gäller i hela området och därmed får man ett större utbud. Även 
de digitala tjänsterna kommer att kunna stärkas av att vi samarbetar på det här sättet. Ett 
annat sätt att uttrycka det är att genom samverkan stärks invånarnas tillgång till kunskap, 
information och kultur, en viktig del i det demokratiska samhället. 
 
Långsiktigt kommer biblioteken inom samverkan att mer och mer kunna dra nytta av 
varandras expertis och spetskompetens. Borås har goda kunskaper inom katalogisering, 
Tranemo har en fantastisk podd och ett mycket innovativt samarbete med restaurang, hotell 
och föreningsliv, Ulricehamn är erfarna och duktiga på att jobba med tjänstedesign, Vårgårda 
har ett väldigt lyckat samarbete mellan bibliotek och fritidsgård för att ta några exempel. 
Biblioteken är nu redo att gå vidare och ett samverkansavtal finns framtaget, ett avtal som 
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har granskats av dataskyddsombud och kommunjurister. Avtalet innehåller principerna för 
beslut inom samverkan, kostnadsfördelning och ansvarsfördelning. Borås kommer att vara 
ordförandekommun och i och med det ha en del övergripande ansvar för samverkan, men 
ersätts också för 20% samordningstjänst samt genom att kostnadsfördelningsprincipen för 
de flesta kostnader är 85/15. Det innebär att 85% av kostnaderna räknas på invånarantal och 
15% delas lika. 
 
Beslutsunderlag 
1 Samverkansavtal för bibliotekssamverkan i Boråsregionen 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef 
Kultur- och fritidschef 
Bibliotek och allmän kulturchef 
 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Lena Moritz 
Servicechef Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor service Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 
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SAMVERKANSAVTAL FÖR 
BIBLIOTEKSSAMVERKAN 
 
1. AVTALSPARTER 

Mellan nedanstående Parter har följande avtal träffats. 
 

Parter Organisationsnummer 

Bollebygds kommun   212000-2973 
Borås Stad (Ordförandekommun) 212000-1561 

Herrljunga kommun   212000-1520 

Marks kommun   212000-1504 

Svenljunga kommun   212000-1512 

Tranemo kommun   212000-1462 

Ulricehamns kommun   212000-1579 
Vårgårda kommun   212000-1454 

 

2. BAKGRUND OCH INLEDNING 

Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund består av 8 kommuner. I samtliga av 
dessa bedrivs kommunal folkbiblioteksverksamhet i enlighet med bibliotekslagen 
(2013:801). Detta avtal reglerar samverkan  mellan Parterna inom biblioteksområdet. 

 

3. SYFTE OCH OMFATTNING 

Syftet med detta samverkansavtal över kommungränserna är att säkra fortsatt 
utvecklingskraft av bibliotekens tjänster i framtiden, få bättre användning av gemensamma 
resurser, utnyttja och stärka personalens kompetenser samt underlätta 
kompetensförsörjning. Genom denna samverkan stärker biblioteken områdets invånares 
rätt  till information, kunskap, bildning och kultur som en del av det demokratiska samhället. 
Visionen är att hela områdets invånare får tillgång till alla kommunbiblioteks medier 
oavsett i vilken av områdets kommuner som de bor. 

 

Samverkansavtalet omfattar såväl projekts- och implementationsfas (inklusive upphandling 
av system) som löpande drift. Det biblioteksdatasystem som ska upphandlas ska ha 
gemensamt användarregister och gemensam databas för såväl analoga som digitala medier 
samt en tjänst som medger ett gemensamt användargränssnitt för webb. 

 
I de kommuner där överenskommelse mellan folk- och skolbibliotek finns rörande 
biblioteksdatasystem kommer även skolbiblioteksverksamheten att omfattas. Varje 
kommun ansvarar i förekommande fall för samarbete kring skolbibliotek i den egna 
kommunen.  
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4. SAMVERKANSORGANISATION OCH 
BESLUTSBEFOGENHETER  

 
För bibliotekssamverkan i Boråsregionen gäller följande organisation. Den nämnd som har 
delegerats ansvar av kommunfullmäktige för biblioteksverksamhet i respektive kommun har 
det politiska ansvaret för bibliotekssamverkan hos respektive avtalspart. 
 
Styrgruppens roll och arbetsordning 
 
Styrgruppen består av bibliotekschefer eller motsvarande från samtliga Parter. Borås Stad är 
Ordförandekommun och innehar ordföranderollen i Styrgruppen.  
 
Vid beslut i Styrgruppen eftersträvas att samtliga medlemmar i styrgruppen är eniga. Vid 
oenighet gäller ¾ majoritet för att beslutet ska vara giltigt. Alla kommuner har en röst var. 
 
Respektive Part har rätt att skicka ersättare till de möten där styrgruppsmedlem inte kan delta. 
Detta ska anmälas till övriga gruppmedlemmar senast i samband med det aktuella mötet. 
 
Styrgruppen är beslutsför då alla deltagare blivit kallade till mötet och fått ta del av dagordning 
inför mötet. Detta gäller oavsett det antal styrgruppsmedlemmar som de facto deltar på mötet. 
Gruppen är bara beslutsför gällande de områden som finns upptagna i den utskickade 
dagordningen. Övriga frågor som kräver beslut hänskjuts till nästkommande möte. 
 
Styrgruppens åtaganden är enligt följande: 

 

 Ansvara för att tillsätta och avveckla de arbetsgrupper som krävs under projekts- och 
implementationsfas samt under löpande drift. Styrgruppen utformar direktiv och 
uppdrag till respektive arbetsgrupp. 

 

 Årligen upprätta ett förslag till budget  (årsbudget och investeringsbudget). 
 

 Besluta och fastställa årlig budget. 
 

 Besluta om årlig redovisning i enlighet med punkt 11. 
 

 Årligen följa upp och utvärdera  samverkansavtalet. 
 

Styrgruppen har rätt att adjungera deltagare till möten. 
 
Upphandling av biblioteksdatasystem 
Ordförandekommunen genomför gemensam upphandling av biblioteksdatasystem inklusive 
fattar beslut, efter fullmakt från övriga Parter. Upphandlingen ska ske med hjälp av en 
arbetsgrupp som arbetar fram ett upphandlingsunderlag, som ska godkännas av 
Styrgruppen. Arbetsgruppen utses av Styrgruppen.  
 

5. KONTAKTPERSONER 

Bibliotekschef eller motsvarande i respektive kommun är kontaktpersoner. 
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6. AVTALETS GILTIGHET 

Avtalet gäller i fem år från den xx(dag) xx(månad) 2022 och förlängs automatiskt med fem 
år i taget, såvida inte avtalet sägs upp senast 15 månader innan avtalsperioden utgång. 
Avtalet förutsätter för sin giltighet att det godkänns av respektive Part. Avtalet gäller 
mellan de kommuner som godkänt avtalet.  

Om någon av Parterna säger upp avtalet för att inte längre delta i samverkan, gäller avtalet 
fortsatt mellan de kvarvarande Parterna. 

 

7. ORDFÖRANDEKOMMUNENS ÅTAGANDEN OCH ANSVAR 
 
Ordförandekommunen har ett förvaltningsansvar och ansvarar för det praktiska arbetet med 
förvaltning av biblioteksdatasystemet, gemensam dokumenthantering och arkivering samt för 
e-tjänster och integrationer som är kopplade till biblioteksdatasystemet.  
 
Det åligger ordförandekommunen att följa förvaltningsansvaret, gällande lagstiftning och 
övriga styrdokument inom ramen för denna samverkan. 
 
Ordförandekommunen beslutar, genom utsedd behörig person och i samråd med Styrgruppen, 
om tidsramar för systemavtalet. Ordförandekommunen tecknar systemavtalet med 
systemleverantören och eventuella personuppgiftsbiträdesavtal inom ramen för denna 
samverkan. 
 
Ordförandekommunen ansvarar för att initiera uppföljning tertialvis, utvärdering, intern 
kontroll av verksamheten samt tillse att berörda kommuner inkommer med erforderliga 
underlag. 
 
Ordförandekommunen ansvarar för att sammanställa en årlig redovisning i enlighet med punkt 
11.  
 
Ordförandekommunen hanterar skadeståndsanspråk från registrerade i enlighet med 
dataskyddsförordningen, gäller skadeståndsanspråket enstaka kommun hanteras ärendet i 
samverkan med den berörda kommunen. Gäller skadeståndsanspråket flera kommuner 
hanteras ärendet av ordförandekommunen.  
 
Ordförandekommunen ansvarar för att, genom utsedd behörig person, föra Parternas talan 
inför domstol och andra myndigheter samt företräda kommunerna vid anspråk om skadestånd. 
I de fall anspråk endast rör enskild kommun ska det hanteras av den kommunen.  

 

8. SAMVERKANSKOMMUNERNAS ANSVAR 

Kommunerna förbinder sig att följa vad som regleras kring arbetet i bibliotekssamverkan i 
Boråsregionen i enlighet med detta avtal. Varje kommun ska följa gällande lagstiftning, 
styrgruppsbeslut och upprättade styrdokument inom ramen för denna samverkan. 

 
Kommunerna inklusive ordförandekommunen har ett gemensamt ansvar gentemot 
låntagarna  som innebär att respektive kommun ska kunna hjälpa en låntagare som 
vänder sig till kommunen och yrkar skadestånd med anledning av 
personuppgiftshanteringen, jämför artikel 26 i dataskyddsförordningen. 

 

Den kommun som tar emot skadeståndsanspråket lämnar över detta till 
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ordförandekommunen för hantering. Denna hantering ska tillförsäkra den registrerades 
rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Samtliga Parter är skyldiga att bistå 
ordförandekommunen vid utredning. 
 

9. INTRÄDE I BIBLIOTEKSSAMVERKAN 

För Part som vill ansluta sig till samverkan i ett senare skede kan inträde vara möjligt 
under förutsättning att alla Parter godkänner det. Inträdet sker till självkostnadspris, enligt  
punkt 16 i detta avtal. 

 
I det fall omfattande investeringar har gjorts och som bekostats av Parterna innan en ny 
Part vill träda in i bibliotekssamverkan, har Parterna rätt att besluta om en skälig 
engångskostnad för den nya Parten som vill träda in i bibliotekssamverkan. Engångs- 
ersättningen ska baseras på fördelningsnyckeln som om den nya Parten hade varit en del av 
avtalssamverkan. 
 

10. UPPSÄGNING OCH UTTRÄDE 

Alla Parter ingår och deltar i denna samverkan i sin helhet. Part kan inte välja att delta 
enbart i vissa delar av samverkan. Önskar Part frånträda del av samverkan räknas det som 
en uppsägning av avtalet i sin helhet. En utträdande Part har fortsatt ansvar , så kallat 
retroaktivt ansvar, för eventuella sanktionsavgifter och skadestånd till följd av en inträffad 
personuppgiftsincident enligt dataskyddsförordningen eller andra skador man orsakat och 
har ansvar för och som uppkommit under den tid som kommunen fortfarande var Part i 
bibliotekssamverkan. Efter att en Part utträtt ska personuppgifterna i det gemensamma 
systemet och som tillhör den utträdande kommunen gallras i enlighet med gällande 
lagstiftning och styrdokument och/eller lämnas tillbaka till den utträdande kommunen. 
 
En uppsägning av bibliotekssamverkan ska vara skriftlig, undertecknad av behörig 
företrädare och skickas till ordförandekommunen, som ansvarar för att övriga Parter får 
del av uppsägningen. Under uppsägningstiden ska  arbetet och de ekonomiska 
skyldigheterna fortskrida enligt plan. Den uppsägande Parten har rätt att i skälig 
omfattning avstå från kostnader och skyldigheter som inte fanns beslutade innan 
uppsägningen.  

 
Uppdraget som ordförandekommun kan sägas upp av ordförandekommunen och 
övriga Parter  gemensamt i enlighet med denna punkt. Styrgruppen ska därefter fatta 
beslut om ny ordförandekommun. 
 

11. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 

Samverkansavtalet, verksamhet och ekonomi ska följas upp och utvärderas årligen av 
ordförandekommunen med hjälp av Styrgruppen. Såväl kvalitativa som kvantitativa 
värden ska  beaktas. 

 
Ordförandekommunen initierar uppföljning, utvärdering och intern kontroll av 
verksamhet samt tillser att berörda kommuner inkommer med erforderliga underlag.  

 
Ordförandekommunen sammanställer tertialredovisningar samt årlig redovisning 
innefattande underlag så att kommunstyrelsen i respektive kommun kan tillgodogöra 
sig sin uppsiktsplikt i enlighet med 6 kap § 1 kommunallagen (KL). Den årliga 
redovisningen ska innehålla en ekonomisk rapport och en verksamhetsrapport för 
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föregående år inkluderat en redovisning av uppföljning och utvärdering av 
samverkansavtalet. Den årliga redovisningen ska vara respektive kommun tillhanda 
senast den 15 februari året efter redovisat år för att kunna hanteras i kommunernas 
ordinarie årsredovisningsprocess. Styrgruppen beslutar och fastställer tertial-
redovisning och årlig redovisning innan den skickas ut till Parterna. 
 

12. ÖVERLÅTELSE AV AVTAL 

Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person. 

 
13. UPPLÅTELSE AV AVTAL 

Ingen av Parterna får upplåta någon rättighet eller ingå avtal med tredje Part som kan få 
konsekvenser för detta avtal utan att ha fått samtliga övriga Parters skriftliga godkän-
nande. 

 
14. OMFÖRHANDLING AV SAMVERKANSAVTAL 

Om väsentlig grund föreligger får Part påkalla omförhandling av hela eller delar av detta 
avtal. En påkallad omförhandling ska ske skriftligt och skickas till den gemensamma 
organisationen via ordförandekommunen. Beslut om omförhandling eller ändring i fråga 
som rör  avtalet kan endast tas av samtliga Parter gemensamt efter samråd dem emellan. 
Om Parterna efter omförhandling inte kan enas om ändringar/tillägg gäller avtalet på 
oförändrade villkor till dess att avtalet upphör för Part enligt vad som stadgas i punkt 10 i 
detta avtal. 

 
Förhandlingar befriar inte Parterna från att fullfölja avtalet. 
 

15. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

Ändringar och tillägg ska ske skriftligen och vara undertecknade av samtliga Parter genom 
behörig företrädare för att vara gällande. 

 
16. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, BUDGET OCH 
FAKTURERING 

Styrgruppen ska årligen upprätta, besluta och fastställa en budget (årsbudget och 
investeringsbudget). Budgeten ska vara respektive kommun tillhanda senast den 15 mars 
året innan aktuellt  verksamhetsår för att kunna hanteras i kommunernas ordinarie 
budgetprocess. 

 

De totala faktiska kostnaderna ska fördelas mellan kommunerna enligt överenskommen 
fördelningsnyckel där 85 % av kostnaderna baseras på antal invånare i respektive 
kommun och 15 % delas lika mellan Parterna, se vidare nedan vad som omfattas och inte 
omfattas av fördelningsnyckeln. 

 
Ordförandekommunen fakturerar övriga kommuner årligen i oktober. Betalningsvillkor 30 
dagar  från mottagen faktura. Om det faktiska utfallet avviker från vad som har debiterats 
regleras detta utifrån faktiskt utfall vid budgetårets slut. Parterna ska meddela 
ordförandekommunen sina faktureringsuppgifter. 
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Ett underskott regleras i enlighet med fördelningsnyckeln. I det fall ett överskott skulle 
uppstå ska detta återgå till kommunerna enligt fördelningsnyckeln. 
 
Nedanstående omfattas av överenskommen fördelningsnyckel: 

 
• Drift, underhåll, gemensam dokumenthantering och arkivering, förvaltning av 

biblioteksdatasystem samt omkringliggande e-tjänster och den del av integrationer 
som utgör en ändpunkt (endpoint) in mot biblioteksdatasystemet. Den del av 
integrationen som kopplar mot en Parts egna system omfattas inte av 
fördelningsnyckeln. Varje Part bär sina egna kostnader för den egna delen av 
integrationen. 

 

• Gemensamma databasabonnemang och e-tjänster eller dylikt. 
 

• 20 % samordningstjänst hos ordförandekommunen. 
 
• Eventuella kostnader som uppstår vid av Styrgruppen fattade beslut. 

 
 
Nedanstående omfattas inte av överenskommen fördelningsnyckel: 

 

• Integration av biblioteksdatabas som kopplas mot en Parts egna system. Varje Part 
bär sina egna kostnader för den egna delen av integrationen.  
 

• Transporter inklusive omlastning av medier inom länet, så länge nuvarande 
transportordning genom Västra Götalandsregionen gäller. Vid tiden för detta avtals 
tecknande fördelas kostnaderna enligt befintliga avtal.  
 

• I det fall nuvarande transportordning skulle upphöra att gälla under  avtalsperioden, 
måste upphandling av transporterna ske. I så fall ska transportkostnaderna fördelas 
enligt fördelningsnyckeln. 

 

• Kostnader för upphandlingen av biblioteksdatasystem, vilka delas efter 
befolkningsstorlek i de olika kommunerna (Parterna). 

 

• Kostnader för arbetstid som läggs i respektive arbetsgrupp och styrgrupp. 
 

• Skadestånd för immateriell och materiell skada, se punkt 20.  
 

Fördelningsnyckeln utvärderas årligen av Styrgruppen och kan omförhandlas ifall det visar sig 
att den inte är ändamålsenlig. 
 

17. SEKRETESS 

Enligt 40 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, gäller sekretess i 
biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, reservation eller annan form 
av beställning och för uppgift om en enskilds användning av informationsteknik, om det inte 
står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående lider 
men. Sekretessen gäller även mellan myndigheter, till exempel mellan enskilda kommuner, 
och mellan självständiga verksamhetsgrenar inom samma myndighet. En grundläggande 
förutsättning för bibliotekssamverkan är att de ingående biblioteken ska kunna dela 
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uppgifter mellan varandra i ett gemensamt system. I förevarande samverkan delas, de 
annars sekretesskyddade uppgifterna, mellan de ingående biblioteken, med stöd av 10 kap 
2 § OSL eller 10 kap. 27 § OSL.  

Vid sekretessprövning åligger det kommun som har personen boende i sin kommun, 
alternativt har registrerat personen att göra en sekretessprövning. 
 

18. PERSONUPPGIFTER/DATASKYDDSFÖRORDNINGEN 

Varje kommuns nämnd som fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ansvara för 
biblioteksverksamhet är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter nämnden 
behandlar. Parterna genom respektive ansvarig nämnd är dock gemensamt ansvariga för 
de personuppgiftsbehandlingar som sker i biblioteksdatasystemet.  
 
Syftet med det gemensamma biblioteksdatasystemet är att låntagaren ska kunna låna och 
lämna tillbaka medier på alla folkbibliotek inom samverkan oavsett i vilken kommun 
låntagaren har sitt hembibliotek. På den gemensamma webbplatsen kommer låntagaren 
själv kunna administrera biblioteksärenden. 
 
Inom ramen för samverkan och det gemensamma biblioteksdatasystemet behandlas 
låntagares, skolelevers, ställföreträdares och bibliotekspersonals personuppgifter för de 
ändamål som är nödvändiga för bibliotekens verksamhet. Där ingår samarbete kring 
reservationer, katalog, logistik och transporter av medier samt en gemensam webbplats. 
Ändamålet är att kunna ge en god och fungerande biblioteksservice över kommungränserna 
och då behöver personuppgifter för de olika kommunernas biblioteksanvändare bli 
tillgängliga för biblioteken i de övriga kommunerna i samverkan.  
 

Biblioteksdatasystemet kommer att innehålla både användarregister över låntagare och ett 
register över medier. Hanteringen av personuppgifter och sekretessbelagda uppgifter är 
därför viktiga i samarbetet. Biblioteksdatasystemet kommer att administreras av 
medarbetare på samtliga folkbibliotek och berörda skolbibliotek i kommunerna och regleras 
genom behörighetsstyrning. 
 
Här regleras det gemensamma ansvaret för behandling av personuppgifter mellan Parterna 
enligt artikel 26 dataskyddsförordningen. Detta förhållande ska fortsätta att gälla så länge 
som Parterna behandlar personuppgifter oavsett  om samverkansavtalet och/eller 
systemavtalet med leverantören upphört att gälla. 
 

o Parterna åtar sig att iaktta att de grundläggande principerna för 
personuppgiftsbehandling enligt artikel 5 dataskyddsförordningen, i form av 
laglighet, korrekthet, öppenhet, ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering, 
lagringsminimering, integritet och konfidentialitet efterlevs.

 
o Parterna ska kunna visa att detta efterlevs i den dagliga verksamheten, i form 

av rutiner, metoder, organisation eller på annat sätt.
 

o Parterna ansvarar för, och ska kunna visa, att behandlingen har laglig grund. 
 

o Parterna ska informera registrerade om personuppgifter som samlas in enligt 
artikel 13 och 14 dataskyddsförordningen.
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o För att möta kravet i artikel 30 dataskyddsförordningen på register över 
behandlingar ska den utsedda centrala förvaltningsorganisationen 
(ordförandekommunen)  föra register på föreskrivet sätt över behandlingar i 
biblioteksdatasystemet. Respektive Part ansvarar för att föra register över 
eventuella egna behandlingar i integrerade system.

 
o Parterna ansvarar själva för att kravet på säkerhet 

(informationssäkerhet) enligt  artikel 32 dataskyddsförordningen 
upprätthålls.

 

o Parternas ansvar för immateriell och/eller materiell skada regleras i 
enlighet med  punkt 20 i detta avtal.

 

o Parternas ansvar för sanktionsavgifter enligt artikel 83 
dataskyddsförordningen regleras i enlighet med punkt 20 i detta avtal.

 

o En gemensam rutin för övervakning och förskriven anmälan av 
personuppgiftsincident enligt artikel 33 dataskyddsförordningen inrättas 
för biblioteksdatasystemet, vilken hanteras av den gemensamma 
förvaltningsorganisationen. Parterna svarar själva för en sådan rutin 
beträffande egna integrerade system.

 
o Den gemensamma förvaltningsorganisationen utför löpande konsekvens-

bedömningar enligt artikel 35 dataskyddsförordningen för behandlingar i 
biblioteksdatasystemet. Parterna har eget ansvar för att genomföra sådana 
bedömningar för behandlingar i egna integrerade system.

 

o Ordförandekommunen genom utsedd behörig person tecknar 
personuppgiftsbiträdesavtal.



Avtalets Parter delar dataskyddsombud (DSO) genom Boråsregionen och dessa ska vara 
Parternas övergripande dataskyddsombud. I de fall Part även har eget dataskyddsombud ska 
detta/dessa användas. 



19. SAMVERKANS AVVECKLING 

Vid samverkans avveckling ska kostnader för avveckling samt tillgångar i verksamheten 
fördelas enligt fördelningsnyckeln. 

 

Vid avveckling av samverkan överlåts inventarier och andra informationstillgångar än 
personuppgifter som ingått i samverkan till den Part som förvaltat dessa under 
samverkansperioden. 

 
Personuppgifterna i det gemensamma systemet ska gallras i enlighet med gällande 
lagstiftning och styrdokument och lämnas tillbaka till respektive kommun där 
låntagaren är folkbokförd inom ramen för samverkande kommuner. 
 

20. ANSVAR FÖR SKADA OCH SANKTIONSAVGIFTER 

Vad gäller skadeståndsanspråk för immateriell och materiell skada fördelas det i enlighet 
med varje kommuns ansvar för den uppkomna skadan; fördelningsnyckeln gäller därmed 
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inte skadestånd. Detta gäller både skadestånd enligt skadeståndslagen och enligt 
dataskyddsförordningen. Styrgruppen fattar beslut om hur stort respektive kommuns 
ansvar är och om fördelningen av sanktionsavgifter. 

 

21.FÖRSÄKRINGAR 

Part ansvarar för att hålla sin egendom och sin verksamhet försäkrad på ett erforderligt sätt. 
 

22. BEFRIELSEGRUND (FORCE MAJEURE) 

Part ska vara befriad från ansvar, skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst 
åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som Parten inte rimligen 
kunnat råda över eller förutse. Exempel på detta är krig, revolution, strejk, lockout, blockad, 
brand, myndighetsåtgärd, miljökatastrofer eller liknande förhållanden. 
 

Parterna ska omgående informera varandra om det föreligger omständigheter som kan 
föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Så snart den åberopade omständigheten upphört 
ska parten underrätta motparten och omedelbart återuppta fullgörandet av avtalad prestation. 
 

23. HÄVNING 

Parterna är överens om att en Part inte kan häva detta samverkansavtal. Om en Part vill 
träda ur samverkansavtalet gäller reglerna i punkt 10 i detta avtal. 
 

24. TVIST 

Tvister angående tolkning och/eller tillämpning av detta avtal, ska i första hand lösas 
genom förhandling mellan Parterna. För den händelse överenskommelse inte kan träffas 
ska tvist avgöras av svensk allmän domstol och enligt svensk rätt. 

 

Det ankommer på Parterna att genom tydlig kommunikation och god vilja lösa 
problemställningar för att undvika tvister. 
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Detta avtal är upprättat i 8 likalydande exemplar, varav Parterna har tagit var sitt. 



PART BEHÖRIG FÖRETRÄDARE 

BOLLEBYGDS KOMMUN  

BORÅS STAD  

HERRLJUNGA KOMMUN  

MARKS KOMMUN  

SVENLJUNGA KOMMUN  

TRANEMO KOMMUN  

ULRICEHAMNS KOMMUN  

VÅRGÅRDA KOMMUN  



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2022-03-10 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§ 83/2022 
 

Riktlinjer för publik laddinfrastruktur 
Dnr 2022/67 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde med kommunstyrelsen  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har arbetet fram förslag till riktlinjer för publik laddinfrastruktur. Syftet med 
riktlinjerna är att tydliggöra hur kommunen ska agera i frågor kopplade till publik 
laddinfrastruktur. 
 
Laddplatser för elfordon delas in i publika och icke publika. Publika laddplatser är öppna och 
tillgängliga för allmänheten och bedöms stå för en mindre del, ca 10 - 20 %, av all laddning. 
Det fanns i december 2021 totalt 67 publika laddpunkter i Ulricehamns kommun registrerade 
hos portalen uppladdning.nu. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2022-01-26 från tf. samhällsbyggnadschef  
2 Riktlinjer för publik laddinfrastruktur 
3 Rapport publik laddinfrastruktur i Ulricehamns kommun 
4 Vägledning för laddinfrastruktur - publik laddning Sjuhärad 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Riktlinjer för publik laddinfrastruktur antas.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Ordförande föreslår att ärendet bordläggs till nästa sammanträde med kommunstyrelsen.  
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-03-01 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Riktlinjer för publik laddinfrastruktur 
Dnr 2022/67 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Riktlinjer för publik laddinfrastruktur antas.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har arbetet fram förslag till riktlinjer för publik laddinfrastruktur. Syftet med 
riktlinjerna är att tydliggöra hur kommunen ska agera i frågor kopplade till publik 
laddinfrastruktur. 
 
Laddplatser för elfordon delas in i publika och icke publika. Publika laddplatser är öppna och 
tillgängliga för allmänheten och bedöms stå för en mindre del, ca 10 - 20 %, av all laddning. 
Det fanns i december 2021 totalt 67 publika laddpunkter i Ulricehamns kommun registrerade 
hos portalen uppladdning.nu. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2022-01-26 från tf. samhällsbyggnadschef  
2 Riktlinjer för publik laddinfrastruktur 
3 Rapport publik laddinfrastruktur i Ulricehamns kommun 
4 Vägledning för laddinfrastruktur - publik laddning Sjuhärad 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjer för publik laddinfrastruktur antas.  
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-01-26 

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för publik 
laddinfrastruktur 
Diarienummer 2022/67, löpnummer 286/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjer för publik laddinfrastruktur antas.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har arbetet fram förslag till riktlinjer för publik laddinfrastruktur. Syftet med 
riktlinjerna är att tydliggöra hur kommunen ska agera i frågor kopplade till publik 
laddinfrastruktur. 
 
Laddplatser för elfordon delas in i publika och icke publika. Publika laddplatser är öppna och 
tillgängliga för allmänheten och bedöms stå för en mindre del, ca 10 - 20 %, av all laddning. 
Det fanns i december 2021 totalt 67 publika laddpunkter i Ulricehamns kommun registrerade 
hos portalen uppladdning.nu. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen har arbetet fram förslag till riktlinjer för publik laddinfrastruktur. Syftet med 
riktlinjerna är att tydliggöra hur kommunen ska agera i frågor kopplade till publik 
laddinfrastruktur. 
 
Laddplatser för elfordon delas in i publika och icke publika. Publika laddplatser är öppna och 
tillgängliga för allmänheten och bedöms stå för en mindre del, ca 10 - 20 %, av all laddning. 
Det fanns i december 2021 totalt 67 publika laddpunkter i Ulricehamns kommun registrerade 
hos portalen uppladdning.nu. 
 
Reglerna för etablering av publika laddplatser beror på om etableringen sker på allmän 
platsmark eller kvartersmark. Allmän platsmark är avsedd för allmänheten och ska vara till 
för gemensamma ändamål. Det finns i PBL inga hinder mot att anordna laddningspunkter på 
allmän plats, så länge de har en naturlig koppling till avsedd markanvändning. Det är 
däremot inte självklart att det är lämpligt att anlägga laddplatser på allmän plats. 
Förekomsten av ett antal laddplatser på kommunal allmän plats kan bli problematisk ur 
konkurrenssynpunkt. Laddplatser på allmän plats kan även krocka med andra angelägna 
strävanden, till exempel att minska gatumarksparkeringen till förmån för ökad 
framkomlighet. 
 
Vid etablering av laddplatser på kvartersmark är regelverket däremot tydligare. På platser 
där detaljplanen tillåter laddplatser, exempelvis inom område för parkering, kan dessa 
uppföras. Laddning bör därför i första hand styras till parkering på kvartersmark. 
 
Alternativet att kommunen själv ska äga laddinfrastrukturen är problematiskt utifrån bland 
annat kommunallagen och ellagen. En kommun kan inte enligt ellagen ta betalt för el, då ett 
köp av el endast kan ske mellan bilanvändare och elhandlare. En kommun kan inte heller 
subventionera eller ge bort el eftersom detta inte är förenligt med likställighetsprincipen i 
kommunallagen. Distribution och försäljning av el kan därför endast hanteras av en extern 
aktör.  
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Kommunen kan genom avtal upplåta ett markområde för en aktör som erbjuder publik 
laddning. Upplåtelsen bör föregås av öppen annonsering för att inte riskera att någon aktör 
särskilt gynnas.  
 
Kommunen kan upphandla ett externt företag att sälja el till laddkunderna vid kommunala 
laddplatser. Det externa företaget kan också leverera och montera hela eller delar laddstolpen 
med tillhörande utrustning och stå för service och support för platsen. 
 
 
Beslutsunderlag 

1 Riktlinjer för publik laddinfrastruktur 
2 Rapport publik laddinfrastruktur i Ulricehamns kommun 
3 Vägledning för laddinfrastruktur - publik laddning Sjuhärad 

 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Författningshandboken 
 
 
 

Andreas Ekman Johan Persson 
Tf. Samhällsbyggnadschef Infrastruktur- och trafikplanerare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad  Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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1 Bakgrund 
Antalet laddbara bilar ökar kraftigt i Sverige vilket är i linje med målsättningen om att 
minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser. Detta ställer också krav på att antalet 
laddplatser ökar. År 2021 var, enligt branschorganisationen Bil Sweden, 45 % av alla 
nyregistrerade personbilar i Sverige ett laddbart fordon.  

2 Syfte 
Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra hur kommunen ska agera i frågor kopplade till publik 
laddinfrastruktur. 

3 Kommunala styrdokument 
Översiktsplan för Ulricehamns kommun från 2015 anger inriktningen för den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. I översiktsplanen listas ett antal insatser som 
syftar till att bidra för att uppfylla de transportpolitiska målen. Ett av dessa är utbyggnad av 
laddningsplatser för elbilar. 

Även andra typer av transportlösningar och fordon kan tillkomma eller öka så att de blir en 
betydande faktor för en hållbar utveckling av transporterna. Det kan handla om en stor 
ökning av elbilar, elcyklar eller nya typer av kollektiva transporter. 

I förslaget till ny översiktsplan - Ulricehamn 2040 befästs denna inriktning. I 
Ulricehamns kommun står biltrafiken för majoriteten av alla resor inom kommunen. Alla 
boende i kommunen kan vara med i utvecklingen för ett hållbart trafiksystem och minskad 
klimatpåverkan genom att göra aktiva val. Genom etablerandet av fler laddstolpar och fler 
gasstationer skapas alternativ till fossila bränslen. 

Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor från 2018 syftar till att skapa 
en långsiktigt hållbar utveckling av hela kommunen, samtidigt som kommunen ska ges 
förutsättningar att växa. Strategin ska vara ett vägledande dokument för det fortsatta arbetet 
med miljöfrågor. 

I strategin slås det fast att motorfordonstrafiken orsakar negativa effekter i form av trängsel, 
luftföroreningar och buller. Ulricehamns kommun behöver ta sig an de utmaningar som 
transporter skapar och fokusera på att dessa blir fossilfria. 

4 Laddplatser för elfordon 
Laddplatser för elfordon delas in i publika och icke publika. Publika laddplatser är öppna och 
tillgängliga för allmänheten medan icke publika platser är riktade till en specifik målgrupp 
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som till exempel företagets egna anställda, bostadsrättsföreningens medlemmar eller 
hotellets betalande gäster. Icke publik laddning av elfordon står för majoriteten av all 
laddning och sker i huvudsak vid hemmet eller på arbetsplatsen när fordonet står parkerat en 
längre tid. Publika laddplatser bedöms stå för en mindre del, ca 10 - 20 %, av all laddning. 
Även om publika laddplatser står för en liten del av laddningsbehovet spelar tillgängligheten 
till publik laddinfrastruktur en viktig roll då den påverkar personers förtroende för elfordon 
genom att säkerställa tillgång till laddning.  

4.1 Publika laddplatser 
För publika laddplatser skiljer man på normalladdning (≤22 kW) och snabbladdning (>22 
kW). Desto högre laddeffekt desto fortare går det att ladda.  

Vid normalladdning (eller destinationsladdning) står fordonen ofta parkerade under en 
längre tid. Sådan laddinfrastruktur ska placeras på platser som är välbesökta, där besökaren 
stannar tillräckligt länge och har rest tillräckligt långt för att laddning ska ses som ett behov 
för både elbilar och laddhybrider. 

Snabbladdning är den snabbaste typen av laddning idag (2022) och har vanligen effekten 
50–350 kW vilket tar cirka 10–40 minuter. Snabbladdare placeras därför ofta utmed stora 
vägar där bilföraren enkelt kan köpa mat eller göra ett toalettbesök. 

5 Riktlinjer för publik laddinfrastruktur 
 Kommunen ska underlätta för etablering av publik laddinfrastruktur. 

 Etablering av laddplatser bör i första hand ske på mark som inte är allmän plats. 
Detta då förekomsten av ett antal laddplatser på allmän plats kan bli problematisk ur 
konkurrenssynpunkt. Användandet av allmän plats till laddplatser kan även krocka 
med andra angelägna allmänna ändamål med marken. 

 I första hand ska platser som bedöms lämpliga för publik laddinfrastruktur upplåtas 
åt kommersiella aktörer efter öppen annonsering. Detta minskar risken för att 
kommunen konkurrerar med privata aktörer. 

 För platser där kommunen finner ett behov av publik laddinfrastruktur men där det 
saknas kommersiella intressenter kan upphandling av tjänsteleverantör tillämpas. 
Genom upphandlingen säkerställs ett likabehandlingsförfarande.  

 Platser som omfattas av lagkravet om laddinfrastruktur vid kommunala byggnader 
och där verksamheten inte har behov att nyttja hela laddkapaciteten kan med fördel 
upplåtas för publik laddinfrastruktur. 

 Kommunen ska inte tillhandahålla gratis laddning. Det är inte tillåtet för kommunen 
att subventionera laddning eller gynna en specifik grupp. Det är heller inte tillåtet för 
kommunen att sälja el till bilanvändare. 
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 Vid nyanläggning av publika parkeringsplatser i kommunal regi på mark som inte är 
allmän plats ska behovet av nya laddplatser prövas. Minst 20% av platserna ska 
förberedas för laddinfrastruktur.
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1 Sammanfattning 
Laddplatser för elfordon delas in i publika och icke publika. Publika laddplatser är öppna och 
tillgängliga för allmänheten och bedöms stå för en mindre del, ca 10 - 20 %, av all laddning. 
Det fanns i december 2021 totalt 67 publika laddpunkter i Ulricehamns kommun registrerade 
hos portalen uppladdning.nu. 

I Boråsregionens vägledning presenteras ett antal potentiella platser lämpliga för publik 
laddinfrastruktur (destinationsladdning) utifrån inriktningen att platsen är välbesökt där 
besökaren stannar tillräckligt länge och har rest tillräckligt långt för att laddning 
ska ses som ett behov för både elbilar och laddhybrider. Vägledningen förespråkar också att 
den publika laddinfrastrukturen lokaliseras till platser som rymmer många laddpunkter på 
samma plats i stället för att spridas ut som enskilda stolpar.  

Reglerna för etablering av publika laddplatser beror på om etableringen sker på allmän 
platsmark eller kvartersmark. Allmän platsmark är avsedd för allmänheten och ska vara till 
för gemensamma ändamål. Det finns i PBL inga hinder mot att anordna laddningspunkter på 
allmän plats, så länge de har en naturlig koppling till avsedd markanvändning. Det är 
däremot inte självklart att det är lämpligt att anlägga laddplatser på allmän plats. 
Förekomsten av ett antal laddplatser på kommunal allmän plats kan bli problematisk ur 
konkurrenssynpunkt. Laddplatser på allmän plats kan även krocka med andra angelägna 
strävanden, till exempel att minska gatumarksparkeringen till förmån för ökad 
framkomlighet.  

Vid etablering av laddplatser på kvartersmark är regelverket däremot tydligare. På platser 
där detaljplanen tillåter laddplatser, exempelvis inom område för parkering, kan dessa 
uppföras. Laddning bör därför i första hand styras till parkering på kvartersmark. 

Alternativet att kommunen själv ska äga laddinfrastrukturen är problematiskt utifrån bland 
annat kommunallagen och ellagen. En kommun kan inte enligt ellagen ta betalt för el, då ett 
köp av el endast kan ske mellan bilanvändare och elhandlare. En kommun kan inte heller 
subventionera eller ge bort el eftersom detta inte är förenligt med likställighetsprincipen i 
kommunallagen. Distribution och försäljning av el kan därför endast hanteras av en extern 
aktör.  

Kommunen kan genom avtal upplåta ett markområde för en aktör som erbjuder publik 
laddning. Upplåtelsen bör föregås av öppen annonsering för att inte riskera att någon aktör 
särskilt gynnas.  

Kommunen kan upphandla ett externt företag att sälja el till laddkunderna vid kommunala 
laddplatser. Det externa företaget kan också leverera och montera hela eller delar laddstolpen 
med tillhörande utrustning och stå för service och support för platsen. 

Utifrån ovanstående utgångspunkter lämnas följande rekommendationer för utarbetande av 
riktlinjer för publik laddinfrastruktur: 

 Kommunen bör underlätta för etablering av publik laddinfrastruktur. 
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 Etablering av laddplatser bör i första hand ske på mark som inte är allmän plats.  

 I första hand ska platser som bedöms lämpliga för publik laddinfrastruktur upplåtas 
åt kommersiella aktörer efter öppen annonsering. 

 För platser där kommunen finner ett behov av publik laddinfrastruktur men där det 
saknas kommersiella intressenter kan upphandling av tjänsteleverantör tillämpas. 

 Platser som omfattas av lagkravet om laddinfrastruktur vid kommunala byggnader 
och där verksamheten inte har behov att nyttja hela laddkapaciteten kan med fördel 
upplåtas för publik laddinfrastruktur. 

 Kommunen ska inte tillhandahålla gratis laddning. 

2 Bakgrund 
Antalet laddbara bilar ökar kraftigt i Sverige vilket är i linje med målsättningen om att 
minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser men 70 procent till år 2030, jämfört med 
år 2010. Detta ställer också krav på att antalet laddplatser ökar. År 2021 var, enligt 
branschorganisationen Bil Sweden, 45 % av alla nyregistrerade personbilar i Sverige ett 
laddbart fordon.  

3 Inledning 
Att antalet elbilar och laddplatser ökar är i grunden positivt för kommunen. När äldre bilar 
med sämre miljöprestanda byts mot elbilar finns förutsättningar för förbättrad miljö med 
lägre utsläpp och mindre buller.  

I Sverige står inrikestransporter för en tredjedel av landets totala utsläpp av växthusgaser. 
Den nationella målsättningen är att Sveriges utsläpp från inrikestransporter ska minska med 
minst 70 procent till år 2030 jämfört med år 2010. Elektrifiering av transportsektorn är en 
del i detta arbete. 

I regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland är det övergripande målet att 
andelen hållbara resor i Västra Götaland ska öka. Antalet kollektivtrafikresor och 
marknadsandelar för resor med kollektivtrafik, cykel och gång ska fram till 2025 minst återta 
de nivåer som rådde innan 2020. Att enbart ersätta äldre fordon med elbilar bidrar inte till 
att uppfylla målen. En elbil kräver fortsatt lika mycket plats som äldre bilar i fråga om körfält 
och parkeringsplatser. 

4 Publika laddplatser 
Laddplatser för elfordon delas in i publika och icke publika. Publika laddplatser är öppna och 
tillgängliga för allmänheten medan icke publika platser är riktade till en specifik målgrupp 
som till exempel företagets egna anställda, bostadsrättsföreningens medlemmar eller 
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hotellets betalande gäster. Icke publik laddning av elfordon står för majoriteten av all 
laddning och sker i huvudsak vid hemmet eller på arbetsplatsen när fordonet står parkerat en 
längre tid. Publika laddplatser bedöms stå för en mindre del, ca 10 - 20 %, av all laddning. 
Även om publika laddplatser står för en liten del av laddningsbehovet spelar tillgängligheten 
till publik laddinfrastruktur en viktig roll då den påverkar människors förtroende för 
elfordon genom att säkerställa tillgång till laddning. 

Det fanns i december 2021 totalt 67 publika laddpunkter i Ulricehamns kommun registrerade 
hos portalen uppladdning.nu. Laddpunkterna är fördelade på 21 olika platser och det är 10 
olika aktörer som erbjuder publik laddning inom kommunen. 5 av platserna, med totalt 30 
laddpunkter, är placerade på mark som ägs av Ulricehamns kommun. 

 

      

 plats aktör effekt antal kommunal 
mark 

      
 Gällstad     
 Alberts väg Östra Kinds el 22,0 kW 2 X 
 Langes väg 2-4 Stubo 3,7 kW 2  
      
 Hökerum     
 Prästgårdsliden 3 Stubo  2  
 Sjöbredared 110 Sjöbredareds gård 11,0 kW 1  
      
 Timmele     
 Lenavägen 2-4 Stubo 3,7 kW 2  
      
 Ulricehamn     
 Alängsgatan 4 Toveks Bil 25,0 kW 1  
 Avenboksgatan 2 Stubo 3,7 kW 2  
 Boråsvägen 6 UEAB 22,0 kW 2  
 Idrottsgatan UEAB 22,0 kW 2 X 
 Karlslättsvägen 6 Stubo 3,7 kW 2  
 Karlsnäsvägen 11 UEAB 22,0 kW 2  
 Sanatorievägen 51 Stubo 3,7 kW 2  
 Solrosvägen 8 Stubo 3,7 kW 2  
 Stockrosvägen 1 Stubo 3,7 kW 2  
 Stora Torget UEAB 22,0 kW 2 X 
 Strandgatan 37 UEAB 22,0 kW 4 X 
 Ubbarpsvägen 2A ICA Maxi 11,0 kW 6  
 Vistvägen Ulricehamns skicenter 11,0 kW 3  
 Vist Kyrkväg 1 Ionity 350,0 kW 4  
 Vist Kyrkväg 2 Tesla 150,0 kW 20 X 
 Vist Kyrkväg 3 McDonalds 50,0 kW 2  
      

Tabell 1: Publika laddplatser inom Ulricehamns kommun i december 2021.  
Källa: uppladdning.nu 
 
Utifrån den effekt som fås vid laddplatsen skiljer man på normalladdning (≤22 kW) och 

snabbladdning (>22 kW). Desto högre laddeffekt desto fortare går det att ladda. Inför 
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etablering av ny laddplats behöver kundens behov klargöras. Förväntas kunden ladda under 
längre tid krävs det lägre effekt och tvärtom. 

Normalladdning är den typ av laddning som sker där fordonen ofta står parkerade under en 
länge tid, till exempel vid destinationsladdning. Det kan vara ett besöksmål, friluftsområde, 
idrottsplats med mera. Snabbladdning är den snabbaste typen av laddning idag (2021) och 
har vanligen effekten 50–350 kWh vilket tar cirka 10–40 minuter. Snabbladdare placeras 

därför ofta utmed stora vägar där bilföraren enkelt kan köpa mat eller göra ett toalettbesök. 

5 Översiktlig placering av publika 
laddplatser 

I Boråsregionens vägledning presenteras ett antal potentiella platser lämpliga för publik 
laddinfrastruktur (destinationsladdning) utifrån inriktningen att platsen är välbesökt där 
besökaren stannar tillräckligt länge och har rest tillräckligt långt för att laddning 
ska ses som ett behov för både elbilar och laddhybrider. 

Vägledningen förespråkar också att den publika laddinfrastrukturen lokaliseras till platser 
som rymmer många laddpunkter på samma plats i stället för att spridas ut som enskilda 
stolpar. Detta för att öka tydligheten och tryggheten för den som är i behov av laddning då 
det ökar sannolikheten för att direkt hitta en ledig plats att ladda vid. 

 

     

 plats sammanfaller 
med lagkrav* 

kommentar  

     
 Gällstad Torget Nej Publik laddning finns ca 100 m 

sv om torget 
 

 Timmele centrum Nej   
 Trädet Nej   
 Ulricehamn Folkets hus/Stadshus Ja   
 Ulricehamn golfklubb Nej   
 Ulricehamn Lassalyckan Ja   
 Ulricehamn sim- o sporthallen Ja   
 Ulricehamn Stadsbiblioteket Ja   
 Ulricehamn Ulrikaparken Nej   
 Vegby Sjöparken Ja   
 Älmestad Ja   
     

Tabell 2: Utpekade potentiella platser för publik laddinfrastruktur enligt Boråsregionens 
vägledning där Ulricehamns kommun är markägare.  
*) Platser som sammanfaller med lagkrav om utbyggnad av laddinfrastruktur, se kap 4.1 
nedan.  
 

Vägledningen är inget slutligt facit på var publik laddning kommer att etableras men ska ses 
som ett underlag för var det bedöms finnas förutsättningar eller framtida potential att 
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etablera publika laddplatser. Utbyggnadstakten, både vad avser antal platser och antal 
laddningspunkter vid varje plats kommer behöva styras av efterfrågan. Även andra platser än 
de som pekas ut i vägledningen kommer vara aktuella för publik laddinfrastruktur. 

Vägledningen säger inget om vem som lämpligast bygger ut laddinfrastrukturen på 
respektive plats men utpekade platser i tabell 2 ovan ligger på eller intill mark som ägs av 
kommunen. Kommunens engagemang kring utbyggnaden av publik laddinfrastruktur bör 
initialt fokuseras mot dessa platser. 

Som stor markägare och som stor förvaltare av parkeringsplatser avsedda för besökare 
kommer kommunen tvingas ta ställning till hur utbyggnad av laddinfrastruktur ska hanteras. 

Flera av de platser som pekats ut i vägledningen är belägna där kommunen i dagsläget inte 
äger marken, tabell 3. En stor andel av den publika laddningen kommer också etableras utan 
att kommunen blir inblandad.  

Även där kommunen inte är inblandat i att uppföra laddinfrastruktur har kommunen en 
viktig roll som rådgivare och för att bevaka frågan i samband med planläggning så att mark 
lämplig för utbyggnad av laddinfrastruktur planläggs på ett sätt som möjliggör detta, både för 
laddning av personbilar och tung trafik. 

 

    

 plats kommentar  
     
 Blidsberg Basta kvarn Kommunal parkering finns ca 150 m norrut  
 Blidsberg bygdegård   
 Dalum Närhälsan   
 Komosse   
 Strängsered Rasta   
 Årås kvarn   
 Åsundsholm golfklubb   
    

Tabell 3: Utpekade potentiella platser för publik laddinfrastruktur enligt Boråsregionens 
vägledning där Ulricehamns kommun inte är markägare. 
 

5.1 Lagstiftningskrav vid kommunala byggnader 
Vid ny- och ombyggnad av byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 10 
parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska det uppföras minst en laddningspunkt för 
elfordon. Därutöver ställs retroaktiva krav som ska vara uppfyllda senast den 1 januari 2025 
om att uppvärmda byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 20 parkerings-
platser i byggnaden eller på tomten ska ha minst en laddningspunkt för elfordon.  

Om en sådan laddningspunkt görs tillgänglig för besökare eller andra ska den betraktas som 
publik laddinfrastruktur. Detta kommer sannolikt vara aktuellt vid olika typer av 
idrottshallar och liknande byggnader där behovet av laddpunkter för den egna verksamheten 
är litet. Om laddningspunkten upplåts för personal behöver den inte vara publik men det ska 



PUBLIK LADDINFRASTRUKTUR I ULRICEHAMNS KOMMUN 

 
 
 
 
9 

finnas möjlighet att mäta och debitera elförbrukningen. I de fall laddningspunkten vid dessa 
byggnader enbart används för den egna verksamheten är de att betrakta som icke publika.  

I tabell 2 ovan anges vilka av Boråsregionens utpekade platser för publik laddinfrastruktur 
som sammanfaller med lagkravet vid kommunala byggnader. Bedömningen är preliminär då 
det saknas en tydlig vägledning kring hur lagkravet ska tolkas. 

5.2 Elbehov för publik laddinfrastruktur 
Tillgänglig kapacitet i elnätet kan påverka var det är lämpligt att placera laddstationer. 
Framförallt kan möjligheten att uppföra många platser med hög effekt, så kallade 
snabbladdare, påverkas. Om elnätet behöver förstärkas innan laddplatserna kan uppföras 
påverkas tidpunkten när de kan tas i bruk. Dialog med berört elnätsbolag behöver ske för 
varje plats inför etablering av ny laddinfrastruktur. 

6 Placering på allmän platsmark eller 
kvartersmark  

Reglerna för etablering av publika laddplatser beror på om etableringen sker på allmän 
platsmark eller kvartersmark. I plan- och bygglagen, PBL (2010:900), definieras vad som 
utgör allmän platsmark respektive kvartersmark. Allmän platsmark definieras i plan- och 
bygglagen som gata, väg, park, torg eller annat område som enligt en detaljplan är avsett för 
ett gemensamt behov. I detaljplanen kan allmän platsmark regleras för olika ändamål. 
Kvartersmark definieras enligt PBL som mark som enligt en detaljplan inte ska vara allmän 
plats eller vattenområde, exempelvis anges ändamålet parkering. 

6.1 Laddning på allmän plats 
Allmän platsmark är avsedd för allmänheten och ska vara till för gemensamma ändamål. Det 
finns i PBL inga hinder mot att anordna laddningspunkter på allmän plats, så länge de har en 
naturlig koppling till avsedd markanvändning. Det är däremot inte självklart att det är 
lämpligt att anlägga laddplatser på allmän plats. En laddplats är till sin funktion att likna vid 
en bensinstation för elbilar och kommunerna anlägger inga bensinstationer på allmän plats, 
utan dessa anläggs alltid på tomtmark. När eldrivna fordon blivit mer vanliga är det också 
rimligt att anta att fler leverantörer vill konkurrera om möjligheten att tillhandahålla el. 
Förekomsten av ett antal laddplatser på kommunal allmän plats kan då bli problematisk ur 
konkurrenssynpunkt. Laddplatser på allmän plats kan även krocka med andra angelägna 
strävanden, till exempel att minska gatumarksparkeringen till förmån för ökad 
framkomlighet. 

Det krävs tillstånd av Polismyndigheten enligt ordningslagen om en offentlig plats används 
på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för eller 
som inte är allmänt vedertaget. Det är i dag osäkert om det krävs ett sådant tillstånd för att 
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sätta upp laddningspunkter inom en offentlig plats som exempelvis utgörs av gator eller torg 
på allmän plats.  

Laddning bör därför i första hand styras till parkering på kvartersmark (garage, större 
parkeringar och liknande). 

6.2 Laddning på kvartersmark 
Vid etablering av laddplatser på kvartersmark är regelverket tydligare. På platser där 
detaljplanen tillåter laddplatser, exempelvis inom område för parkering, kan dessa uppföras. 
På kvartersmark är det markägaren som avgör vilka parkeringsregler som ska gälla utöver de 
generella bestämmelserna som finns i trafikförordningen. 

7 Former för publik laddinfrastruktur på 
kommunal mark 

7.1 Ägande av publik laddinfrastruktur 
Alternativet att kommunen själv ska äga laddinfrastrukturen är problematiskt utifrån bland 
annat kommunallagen och ellagen.  

Enligt den allmänna kompetensregeln och regeln om kommunal affärsverksamhet (2 kap. 1 
och 7 §§ kommunallagen) får kommunen bedriva viss näringsverksamhet, om den drivs utan 
vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt 
medlemmarna i kommunen.  

När marknaden för laddning växer är det rimligt att anta att fler leverantörer vill konkurrera 
om möjligheten att tillhandahålla el. Det finns då en risk att kommunalt ägd 
laddinfrastruktur kommer konkurrera med kommersiella intressen. 

En kommun kan inte enligt ellagen ta betalt för el, då ett köp av el endast kan ske mellan 
bilanvändare och elhandlare. En kommun kan inte heller subventionera eller ge bort el 
eftersom detta inte är förenligt med likställighetsprincipen i kommunallagen. Distribution 
och försäljning av el kan därför endast hanteras av en extern aktör.  

När det gäller elsäkerhetsfrågan är det den som äger eller svarar för användningen av stolpen 
som ska se till att användningen av stolpen är säker och underhålls. 

7.2 Upplåtelse av mark för kommersiell aktör 
Kommunen kan genom avtal upplåta ett markområde för en aktör som erbjuder publik 
laddning. Upplåtelsen kan avse rätten att sätta upp laddinfrastruktur på delar av en befintlig 
parkeringsplats och att kommunen fortsatt sköter parkeringen och utformar de 
trafikföreskrifter som är aktuella för att reglera parkeringstiden. Upplåtelse kan också ske av 
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ett markområde där den som vill nyttja området iordningställer det och svarar för skötseln 
under upplåtelsetiden. 

Upplåtelsen bör föregås av öppen annonsering för att inte riskera att någon aktör särskilt 
gynnas. Upplåtelse bör i första hand ske på mark som inte är allmän plats. 

7.3 Upphandling av tjänsteleverantör (och 
laddinfrastruktur) 

Kommunen kan upphandla ett externt företag att sälja el till laddkunderna vid kommunala 
laddplatser. Det externa företaget kan också leverera och montera hela eller delar laddstolpen 
med tillhörande utrustning och stå för service och support för platsen.   

En vanligt förekommande modell är att kommunen står för investeringskostnaden vid 
uppförande av laddningspunkten och får sedan tillbaks en viss summa för den el som laddas.  

Med denna modell kan kommunen välja att själva installera delar av utrustningen eller att 
själv ta hand om viss service och support. Detta bör dock analyseras då det krävs beredskap 
att dygnet runt kunna hjälpa kunder om problem uppstår. Enligt flera aktörer är det vanligt 
förekommande att kunder hör av sig och inte klarar att lossgöra laddkabeln efter avslutad 
laddning varefter anläggningen behöver göras strömlös. 

Innan upphandling används bör intresset från kommersiella aktörer att etablera sig på 
platsen undersökas.    

7.4 Kommunalt bolag 
Om Ulricehamns Energi AB ska sälja el via publika laddningspunkter krävs förändring av 
bolagsstrukturen för att uppfylla lagstiftningens krav om att separera elnätsverksamheten 
från viss annan affärsverksamhet. 

Ulricehamns Energi AB avser inte fortsätta driva publika laddningspunkter. För ytterligare 
information hänvisas till bolaget. 

8 Rekommendationer 
Utifrån ovanstående utgångspunkter lämnas följande rekommendationer för utarbetande av 
riktlinjer för publik laddinfrastruktur: 

 Kommunen bör underlätta för etablering av publik laddinfrastruktur. 

 Etablering av laddplatser bör i första hand ske på mark som inte är allmän plats.  

 I första hand ska platser som bedöms lämpliga för publik laddinfrastruktur upplåtas 
åt kommersiella aktörer efter öppen annonsering. 

 För platser där kommunen finner ett behov av publik laddinfrastruktur men där det 
saknas kommersiella intressenter kan upphandling av tjänsteleverantör tillämpas. 
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 Platser som omfattas av lagkravet om laddinfrastruktur vid kommunala byggnader 
och där verksamheten inte har behov att nyttja hela laddkapaciteten kan med fördel 
upplåtas för publik laddinfrastruktur. 

 Kommunen ska inte tillhandahålla gratis laddning. 
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Fossilfri Boråsregion är ett projekt som drivs av 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Syftet med 
projektet är att bidra till att fossilfrihet inom transportsektorn 

ska kunna nås, men också skapa förutsättningar för 
affärsutveckling och positionering inom fossilfrihet i 

Boråsregionen. 

Projektet är ett fördjupningsprojekt från det Miljöstrategiska 
arbetet på Boråsregionen och ska pågå 2020 - 2022. Projektet 
finansieras av Boråsregionen och Västra Götalandsregionen. 
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Inledning 
 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har tagit fram denna vägledning för att stötta 
medlemskommunerna i arbetet med publik laddinfrastruktur. Vägledningen utgår från att 
besvara tre huvudfrågor: Var? Vem? Hur?  
 
Var? Pekar ut lämpliga platser och destinationer för publika laddstationer. Dessa platser har 
pekats ut baserat på behov och efterfrågan på publika laddmöjligheter.  
 
Vem? Går igenom vilka roller en kommun kan ta gällande etableringen av publik 
laddinfrastruktur. Dessutom presenteras privata och andra aktörers roll samt hur kommunen 
kan samverka med dessa. 
 
Hur? Exempel på hur medlemskommunerna kan arbeta med etableringen av publik 
laddinfrastruktur.  
 
Bakgrund 
I Sverige står inrikestransporter för en tredjedel av landets totala utsläpp av växthusgaser. 
Sveriges utsläpp från inrikestransporter ska minska med minst 70 procent till år 2030 jämfört 
med år 2010. Västra Götaland har ett regionalt klimatmål att vara en fossiloberoende region 
senast 2030. Övergången till elfordon och laddinfrastruktur är en del i omställningen till en 
fossiloberoende transportsektor. Parallellt med övergången till elfordon behövs ytterligare 
åtgärder som ruttoptimering, utvecklad kollektivtrafik, smarta logistikkedjor, energieffektiva 
fordon och samutnyttjande transporter för att klara målen. Det behövs även en fortsatt 
utveckling av andra fossilfria drivmedel såsom biogas och vätgas för att skapa ett robust och 
hållbart transportsystem. 
 
Samtliga kommuner i Sjuhärad har skrivit under satsningen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer 
om. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund driver tillsammans med kommunerna i 
Sjuhärad projektet Fossilfri Boråsregion vars syfte är att stötta medlemskommunerna att nå 
målet om fossiloberoende transporter innan 2030. Projektet finansieras av Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. I projektet är ett av fokus-områden 
att arbeta för en utökning av den publika laddinfrastrukturen. Därmed uppkom ett behov av 
vägledning för laddinfrastruktur hos medlemskommunerna. I dagsläget är det bara någon 
enstaka kommun i Sjuhärad 
som tagit fram ett underlag 
där man gjort 
ställningstaganden och 
planer för arbete med publik 
laddinfrastruktur.  
 

Läsanvisning 
Vägledningen använder en 
rad olika begrepp. Figur 1 
illustrera vad de olika 
begreppen avser.  
  

Figur 1: Illustration som 
visar uppbyggnaden av 
en laddstation 
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Syftet med vägledningen   
Vägledningens syfte är att hjälpa kommunerna att ta ställning till placering av publika 
laddstationer, vilken roll kommunerna kan ta och vilka metoder som är lämpliga för 
kommunerna att arbeta internt och externt för ökad tillgänglighet till publik laddinfrastruktur.  
 

Avgränsning 
Vägledningen riktar in sig på publik-laddning. Normalladdning var inledningsvis fokus för 
vägledningen men under arbetets gång har det visat sig att laddaeffekten kan avgöras i ett 
senare skede.  Vägledningen anger inte vem som ska etablera laddstationen. Elnätets kapacitet, 
tillgänglighet eller andra faktorer har inte inkluderats i utpekandet av de strategiska platserna. 

 

Nuläget i Boråsregionen 
Sedan 2020 har kommunalförbundet arbetat med att kartlägga Sjuhärads utveckling av publika 
laddpunkter. Nedan ser ni två bilder som beskriver situationen i september 2021 över antalet 
publika laddpunkter i Sjuhärad samt var det finns möjlighet till snabbladdning. 

Figur 2: Publika laddpunkter i Sjuhärad september 2021 (t.v) samt platser med möjlighet för snabbladdning 
(t.h). Källa: Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund 
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Efterfrågan och förutsättningar  

Prognos laddpunkter och laddbara bilar 
Prognosen för hur publik laddinfrastruktur 
utvecklas hör samman med det växande 
behovet av fossilfria transporter och en rad 
andra faktorer vilka några presenteras 
nedan.  Av nybilsförsäljningen i januari –juli 
2021 stod laddbara bilar för 39,7 procent. Av 
den totala personbilsflottan i Sverige var fem 
procent laddbara vid samma tidpunkt (18). 
Både stödsystem och sanktioner påverkar 
utvecklingen för elbilsförsäljningen. Ett av de 
viktigare styrmedlen är EU:s utsläppsregler 
som genom typgodkännande gradvis ställer 
tuffare krav på bilindustrin vad gäller 
utsläppsnivåer. Kraven kommer att skärpas 
både 2025 och 2030 (19).  
 
Flera aktörer gör prognoser för kommande 
försäljning av laddbara fordon. Stockholms 
Handelskammare framställde i slutet av 
2020 tre scenarion – låg, medel och hög – 
där medelscenariot bedöms vara mest 
sannolikt. I detta scenario växer den totala 
fordonsflottan linjärt utifrån de senaste 
årens förändring.  Utfallet blir då omkring 
2,6 miljoner laddbara bilar år 2030, vilket 
motsvarar ungefär 50 procent av alla 
personbilar som rullar på svenska vägar. 
Detta betyder att alla personbilar som 
nyregistreras från 2028 kommer att vara 
laddbara (20). BIL Sweden presenterade 
2020 en mer försiktig prognos som pekade 
på att fordonsflottan 2030 består av mellan 
20–45 procent laddbara bilar i Sverige (21).  
 
Det statliga bolaget Trafikanalys har 
regeringsuppdraget att redovisa statistik och 
korttidsprognoser över den svenska 
fordonsflottans utveckling. Deras 
korttidsprognos från 2021 sträcker sig till 
2024 och anger att cirka 55 procent av 
nybilsförsäljningen av personbilar kommer 
bestå av laddbara bilar (tabell 2) (22). 
Sammanfattningsvis innebär ovanstående 

prognoser att laddbara bilar, som minst, 
beräknas öka med 20% fram till 2030. 
Bristen på halvledare som uppstått i 
samband med coronapandemin har 
påverkan på tillverkningstakten av elfordon, 
detta har prognoserna inte tagit hänsyn till. 
 
EU-kommissionens rekommenderande 
planeringsmått innebär att det behövs en 
publik laddpunkt per tio laddbara bilar. 
Power Circle som är elkraftbranschens 
intresseorganisation har gjort en beräkning 
för det kommande behovet av laddpunkter. 
Beräkningen som presenterades i februari 
2021 visar att antalet publika laddpunkter i 
Sverige behöver öka från dagens ca 12 000 
till 50 000 år 2025 och till 90 000 år 2030 
(17).  
 
Laddhybrider utgör en betydande del av 
Sveriges nybilsförsäljning, då cirka 70 
procent av alla laddbara bilar som säljs är 
laddhybrider. Trafikanalys gjorde under 
2021 en bedömning att nyregistrering av 
laddhybrider kommer att öka men att 
ökningstakten avtar under 2022. Detta beror 
på att Bonus Malus ändrades från april 2021 
och gynnar nu rena elbilar mer än 
laddhybrider. 

Tabell 1: Prognos över publika laddpunkter i 
Sverige baserat på beräkningar från Power Circle 
enligt modell från Transport & Environment. Källa 
illustration: Boråsregionen 
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Tabell 2: Andel laddbara fordon (elbilar och laddhybrider) av nyregistrerade fordon, historisk utveckling 2013–
2020, prognos för 2021–2024. Källa: Trafikanalys, 2021 

Från och med 1 januari 2021 upphörde även 
den tillfälliga nedsättningen av 
förmånsvärdet för laddhybrider vilket 
medför att förmånsbeskattningen för dessa 
bilar har ökat. Där av bedöms rena elbilar 
utgöra en allt större andel av de laddbara 
personbilarna framöver, även sjunkande 
priser, bättre räckvidd och förbättrad 
tillgång till laddinfrastruktur talar för att 
andelen rena elbilar ökar.  
 
Norge har en mer ”mogen” marknad för 
laddbara fordon och där utgör laddhybrider 
en mindre andel än de rena elbilarna 
Förutom ovanstående faktorer kommer 

laddinfrastrukturen även påverkas av vilken 
effekt laddpunkterna kommer att ha. Om 
många av de nya laddpunkterna har hög 
effekt behövts inte lika många nya 
laddpunkter för att fylla samma behov. Hög 
effekt ger kortare laddtid och laddplatsen 
kan betjäna fler bilar per dag.  
 
Ytterligare en faktor är i vilken omfattning 
boende i flerfamiljshus utan egen parkering 
skaffar laddbar bil. Om de inte får möjlighet 
till hemmaladdning kommer de bli 
hänvisade till att ladda från den publika 
laddinfrastrukturen. 
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Energiförsörjning och effekt 
Sverige tillsammans med Norge är ledande 
när det gäller försäljning av elbilar vilket inte 
är förvånande då de är länder med stor 
elproduktion jämfört med befolkningens 
storlek. Det finns grundläggande 
infrastruktur för produktion och distribution 
av el som drivmedel, men de sista stegen till 
lokalt nät och från lokalt nät till fordon 
behöver utvecklas. Om alla personbilar i 
Sverige (cirka fem miljoner) byttes ut till 
elbilar skulle det krävas cirka 12 TWh per år 
för laddning av dessa. Elbilar är så pass 
energieffektiva att energibehovet är 
förhållandevis litet. Den genomsnittliga 
körsträckan i Sverige är tre till fyra mil per 
dag och det innebär ett laddbehov av fem till 
åtta kWh per elbil och dag. I Sverige 
produceras cirka 150 TWh el per år och 2020 
nettoexporterades 25 TWh el enligt 
Energimyndigheten (23).  
 
Detta innebär att det finns ett överskott av el 
som skulle räcka för elbilsladdning. Det är 
kapaciteten i elnäten som kan vara 
begränsande, inte elbrist utan lokal 
kapacitetsbrist. Antalet människor i 
storstäderna ökar och där arbetskraften 
finns vill också tunga industrier och företag 
etablera sig. Det innebär att det lokalt 
behöver transporteras mer el i näten. 
Främst vid specifika timmar på dygnet då 
elanvändningen är som störst, det vill säga 
då effektbehovet är stort. Om alla elbilar i ett 
och samma bostadsområde startar sin 
laddning samtidigt finns en risk att effekten 
inte skulle räcka till. Dock finns det redan 
smart teknik för att styra laddningen till tider 
på dygnet då det finns ledig kapacitet i 
elnätet. Merparten av all elbilsladdning sker i 
hemmet under natten, då både hushållets 
och samhällets effektbehov är låg. 

Energimyndighetens årssammanställning för 
2020 visar en stor ökning av el producerat av 
vattenkraft och vindkraft, vilka stod för 45 
respektive 17 procent av den totala 
elproduktionen under 2020. Kärnkraftens 
andel minskar och vindkraftens andel 
förutspås öka kraftigt (23). En ökad andel 
förnybar elproduktion från vind och sol som 
inte är reglerbar innebär nya utmaningar för 
elförsörjningen. Det planeras omfattande 
utbyggnader av elnätet, ett arbete som tar 
tid men som kommer öka kapaciteten när 
efterfrågan är hög. 
 
Under våren 2021 startade Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund ett arbete 
kring Samverkan för trygg elförsörjning i 
Boråsregionen. Tillsammans har 
verksamheten Business Region Borås och 
projektet Fossilfri Boråsregion, som både 
ligger under kommunalförbundet, insett att 
området är viktigt från olika aspekter av den 
regionala utvecklingen i Boråsregionen.  
Business Region Borås ser att effektfrågan 
är en viktig del i frågan kring nyetablering 
samt utbyggnad av befintligt näringslivet.  
 
Fossilfri Boråsregion arbetar med 
omställningen av transportsektorn och ser 
att effektbehovet även här är en 
grundförutsättning för utbyggnaden av 
laddinfrastrukturen. Tillsammans har 
Business Region Borås och Fossilfri 
Boråsregion anlitat en konsult under hösten 
2021 för framtagande av en nulägesanalys, 
framtidsanalys, platser för elintensiva 
nyetableringar och samverkansarena.  
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Om laddinfrastruktur 
 
Publik och icke-publik laddning 
Laddstationer för elfordon delas in i publika och icke-publika. Generellt är publika laddstationer 
öppna och tillgängliga för allmänheten. Icke-publika stationer är riktade till en specifik målgrupp 
som till exempel företagets egna anställda, bostadsrättsföreningens medlemmar eller hotellets 
betalande gäster. Icke-publik laddning av elfordon sker i huvudsak vid hemmet eller på 
arbetsplatsen när fordonet står parkerat en längre tid. Denna typ står för 80 procent av all 
landning. Även om publika laddstationer står för en liten del av laddningsbehovet spelar 
tillgängligheten till publik laddinfrastruktur en viktig roll då den påverkar personers förtroende 
för elfordon genom att säkerställa tillgång till laddning.   
 

Kombinerad publik och icke-publik laddning 
Traditionellt sett har alla laddstationer delats in i publik eller icke-publik. I takt med att 
efterfrågan på laddstationer ökar och fler laddstationer sätts upp skapas möjlighet för 
kombinerade stationer. För att en laddstation ska vara hållbar, både ekonomisk och miljömässigt, 
ska den användas så mycket som möjligt. Exempel på en kombinerad station kan vara att en 
skola har en icke- publik laddstation under terminerna men är publik under sommaren för 
turister och besökare. Variationen kan också ske över dygnet då laddinfrastrukturen på en publik 
plats såsom ett torg eller idrottshall är publik på dagtid men är icke-publik för omkringliggande 
bostäder på nätterna, se Exempel 5 Eskilstuna, sid 18.  

Figur 3:Illustration som visar uppbyggnaden av en laddstation. 
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Laddeffekter och laddstationer 
Laddstationer brukas benämnas olika beroende på laddeffekter: normalladdning (≤22 kW) och 
snabbladdning (>22 kW). Desto högre laddeffekt desto fortare går det att ladda. Inför etablering 
av ny laddstation behöver kundens behov klargöras. Förväntas kunden ladda under längre tid 
krävs det lägre effekt och tvärtom (4).  
 

Normalladdning är den typ av laddning som sker där fordonen ofta står parkerade under en 
länge tid, till exempel på arbetsplatsen eller i hemmet. Normalladdning används också vid så 
kallad destinationsladdning. Det kan vara ett besöksmål, friluftsområde, idrottsmatch med mera. 
Normalladdning innebär en effekt på mellan 2,3–22 kW (2). Snabbladdning är den snabbaste 
typen av laddning idag (2021) och har vanligen effekten 50–350 kWh vilket tar cirka 10–40 
minuter. Snabbladdare placeras därför ofta utmed stora vägar där bilföraren enkelt kan köpa 
mat, kaffe och göra ett toalettbesök (1). En laddstation innehåller många olika delar och begrepp 
som kan vara lätta att blanda ihop. Följande bild beskriver detta. Nationella databaser, som till 
exempel uppladdning.nu, samlar och tillgängliggör information kring laddinfrastruktur och vilka 
laddmöjligheter som finns i Sverige. Dessa databaser visar i huvudsak publika laddstationer men 
vissa icke-publika laddstationer återfinns då privatpersoner erbjuder andra användare att nyttja 
deras icke-publika laddare. 

 

Struktur för laddinfrastruktur 
Vid lokalisering av laddstationen gäller generellt att hellre placera fler laddstolpar på en plats än 
enstaka laddstolpar på många platser. Detta för att minska risken för köbildning och att 
elbilsförarna ska behöva åka runt och leta efter en leding laddplats.   

Figur 4: Exempel på placering av infrastruktur för laddning 
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Laddning vid längre resor 
Placering av snabbladdare utmed 
motorvägar och större huvudleder skapar 
en struktur som möjliggör längre 
elfordonsresor mellan städer och orter. 
Laddstationerna bör vara utplacerade på 
strategiska platser längs huvudstråk.  

 

 

 

 
 
 
 
 
Laddning i tätare strukturer 
I tätare strukturer kan snabb- och 
normalladdare placeras strategiskt som ett 
nät inom till exempel en större tätort. Detta 
har stor praktisk nytta för verksamheter som 
kör långa sträckor inom samma område, 
exempelvis taxibolag, budfirmor, färdtjänst, 
hemtjänst och olika typer av servicefordon. 
För privatbilister sker större delen av 
laddningen vid hemmet eller på 
arbetsplatsen och de använder därför inte 
publika laddstationer inom den här 
strukturen. Däremot spelar den en viktig roll 
för boende i flerbostadshus utan egen 
parkering samt för besökare. Tillgång till 
publika laddare i täta strukturer skapar en 
trygghet för privatbilister som kan bidra till 
ökat elfordonsutnyttjande hos befintliga 
elfordonsägare samt fungera som ett 
incitament för att fler ska våga köpa 
elfordon (2). 
 

Figur 5: Illustration som visar strukturen för laddning 
vid längre resor. 

Figur 6: Illustration som visar strukturen för laddning 
inom till exempel en större tätort. 
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Kombinerad struktur 
Placering av laddstationer på en ort, med 
huvudsyfte att öka tryggheten och förlänga den 
dagliga räckvidden, kan med fördel utformas för 
att även erbjuda räckviddsförlängning för 
fordon på genomresa. Viktigt att tänka på är att 
snabbladdare inte placeras för långt ifrån 
motorväg eller trafikled, eftersom det inte får 
kosta räckvidd att ladda. Kombinerad struktur är 
strategiskt viktigt för att erhålla så stor bredd 
som möjligt på kundunderlaget för varje 
snabbladdningsstation (2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Destinationsladdning 
Destinationsladdning är den form av 
laddning som görs på platser som 
elfordonsföraren besöker för att uträtta 
ärenden eller delta i olika aktiviteter, både 
inom och utanför tätorter. Detta kan till 
exempel vara besök på en idrottsplats, ett 
friluftsområde eller annat besöksmål. På 
dessa platser används ofta normalladdare. 

  

Figur 7: Illustration som visar en kombinerad struktur för 
laddning. 

Figur 9: Illustration som visar strukturen för 
destinationsladdning. 

Figur 8: Illustration som visar strukturen för 
destinationsladdning. 
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Utformning av laddstationer 
Nedan följer en kortare beskrivning kring utformning av laddstationer, olika betalningslösningar 
samt tillstånd och prövning. I bilaga 1 finns mer detaljerad information. Det finns ett antal olika 
aspekter att väga in när man utformar en laddstation. Var ska laddstationen placeras? Vilken typ 
av laddstation passar? Behövs det kompletterande åtgärder på platsen, som till exempel 
byggnation av transformator, väderskydd eller belysning? Behövs det skyltning? Samt 
tillgänglighet för personer med funktionsvariationer. För mer detaljerade rekommendationer se 
Bilaga 1.  Det finns idag många betallösningar för laddning, det kan vara via appar, RFID-bricka, 
sms, Swish eller kontokort.  
 
Sedan maj 2020 gäller ny lagstiftning för tillgång till laddinfrastruktur enligt plan- och bygglagen. 
Lagen i sin helhet finns i Bilaga 1. Den innebär: 
 

 Krav på att nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser, i byggnaden eller på 
tomten, ska ha ledningsinfrastruktur (förberedelse med tomrör eller liknande) till alla 
parkeringsplatser. Byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 10 
parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till 20 % av 
parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt för elfordon. 
 

 Retroaktiva krav som innebär att uppvärmda byggnader som inte är bostadshus och som 
har fler än 20 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha minst en 
laddningspunkt för elfordon senast 1 januari 2025.  
 

Vid anläggning av laddstation är det viktigt att undersöka vad den gällande detaljplanen anger för 
platsen. I de fall nya detaljplaner tas fram är det viktigt att de inte utgör något hinder för 
laddinfrastruktur. Kommunen bör vara uppmärksam på att anläggning av parkering och vissa 
kompletterande åtgärder vid en laddstation kräver bygglov. Ytterligare möjligheter att reglera 
laddstationerna finns genom lokala trafikföreskrifter. 

  

Figur 10: Illustration som visar strukturen för ett nätverk av laddplatser. Det är viktigt att 
laddmöjligheterna placeras på strategiska platser för att göra det enkelt att ladda och för att det ska 
vara god tillgänglighet. 




