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Ett utsläpp av radioaktiva ämnen från en olycka vid en kärnteknisk anläggning kan medföra att områden som drabbats av det radioaktiva nedfallet
behöver saneras. Sanering görs för att minska stråldoser till människor och
miljö och för att de förorenade områdena åter ska kunna användas. En effektiv
sanering kräver god planering och kännedom om de lokala förhållandena.
I Sverige är länsstyrelserna ansvariga för planering och genomförande.
Enligt förordningen om skydd mot olyckor ska länsstyrelsen upprätta ett
program för räddningstjänst och sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen
från en kärnteknisk anläggning. Räddningsverkets tillsynsbesök har visat
att planeringen kan förbättras. Vid en utbildning för saneringsplanläggare i
maj 2005 deltog 18 av landets länsstyrelser. De framförde att de delar av saneringsprogrammet som är gemensamma för alla län borde beskrivas centralt
för att underlätta planläggningen.
Denna handbok är tänkt att fungera som stöd i samband med sanering
men framför allt vid länsstyrelsernas arbete med att ta fram ett program för
sanering. Handboken ansluter till Statens räddningsverks allmänna råd och
kommentarer om länsstyrelsernas beredskap för sanering efter utsläpp av
radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning, SRVFS 2007:4 (se
bilaga 1). Om det i handboken skulle förekomma någon avvikelse mot
ursprungliga författningstexter är det alltid originaltexten som gäller.
Handboken ersätter inte på något sätt det regionala programmet, då en
koppling till de regionala förhållandena är en förutsättning för god planering. Däremot kan man i det regionala programmet gärna hänvisa till denna
handbok. Boken beskriver bl.a. den nationella beredskapen för sanering,
egenskaper hos radioaktivt nedfall och olika saneringsmetoder. Den ger också råd om vad länsstyrelserna bör tänka på vid den regionala planeringen.
Avslutningsvis finns en ordlista med några vanligt förekommande begrepp.
Sanering av radioaktiva ämnen har tagits fram av Räddningsverket, Strålskyddsinstitutet och Jordbruksverket. Räddningsverket ansvarar för samordningen av den regionala planeringen för sanering. Strålskyddsinstitutet
och Jordbruksverket ska stödja länsstyrelserna vid genomförandet av en
sanering. Strålskyddsinstitutet ansvarar även för den långsiktiga uppföljningen och administrationen av den Nationella Expertgruppen för Sanering
(NESA), en myndighetsgemensam grupp för rådgivning om sanering. En
referensgrupp bestående av representanter från länsstyrelserna i Gävleborg,
Uppsala, Kalmar och Jämtland har varit knuten till arbetet med handboken.
Övriga läns presumtiva saneringsledare har getts möjlighet att lämna synpunkter på texten i samband med mät- och saneringsövningen Demoex i
Halland i oktober 2006 samt under en saneringsledarutbildning i mars 2007.
Arbetsgruppen vill rikta ett särskilt tack till Björn Jonsson vid Coor Service
Management AB och Hans Thofelt, Olga Ernandes och Robert Havel vid
Nordiska kärnförsäkringspoolen för värdefulla bidrag till detta arbete.
Charlotta Källerfelt
Karlstad, december 2007
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1 Inledning
Ett utsläpp från en kärnteknisk anläggning kan leda till att stora områden förorenas med radioaktiva ämnen. I sådana områden kommer människor och
djur att utsättas för förhöjda strålnivåer, ofta under lång tid, om inga åtgärder
vidtas. Är doshastigheten mycket hög kan det bli nödvändigt att utrymma kontaminerade områden under en kortare eller längre period för att undvika akuta
strålskador. Vid lägre doshastighet kan den sammanlagda dosen på lång sikt
leda till sena skador, bl.a. utveckling av strålningsinducerad cancer. Ju större
dos desto större är sannolikheten att utveckla cancer. De radioaktiva ämnena
kan även spridas via vatten och födoämnen, såväl inom som utom det initialt
förorenade området, och orsaka intern bestrålning. För att stråldoserna till
människa och miljö ska minska och områdena åter ska kunna användas kan
det bli nödvändigt att sanera förorenade områden.
Det går i praktiken inte att förstöra radioaktiva ämnen. Det är enbart tiden
som kan göra att ett radioaktivt ämne upphör att existera. Därför kan sanering
enbart genomföras genom flyttning av det radioaktiva ämnet till en plats där
det inte bestrålar människor lika mycket, eller genom att man skärmar strålningen genom att t.ex. flytta det radioaktiva ämnet längre ner i jordprofilen. I
urban miljö kan man t.ex. dammsuga och spola trottoarer och gator, ta bort snö
och klippa gräs, buskar och träd. Åtgärder på längre sikt kan vara spolning av
tak, och väggar, bortförsel av ytskikt, djupplöjning och treskiktsgrävning. Inom
jordbruket kan man flytta den förorenade marken eller grödan. Det är även
möjligt att vidta olika åtgärder för att minska växters och djurs upptag av radioaktiva ämnen.
Sanering av ett förorenat område kräver stora resurser, ger stora mängder
avfall och kan leda till stora psykologiska och ekonomiska påfrestningar för
samhället. Sanering involverar många aktörer och styrs av flera lagar och förordningar.
Nedan besvaras flertalet av de frågor som personalen på en länsstyrelse kan
ställa sig under arbetet med att ta fram ett program för sanering. Till dem som
vill läsa mer om joniserande strålnings egenskaper och biologiska effekter
rekommenderar vi ett besök på Strålskyddsinstitutets hemsida och boken Kärnenergiberedskap som kan beställas från Räddningsverket.
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2 Sanering
Nedan definieras sanering enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Därefter beskrivs ansvarsfördelningen för sanering enligt lagen och förordningen
(2003:789) om skydd mot olyckor. I kapitlets andra del redovisas de myndigheter som genom andra förordningar och instruktioner är skyldiga att stötta länsstyrelsen vid planering och genomförande av saneringsåtgärder och på vilket
sätt de är delaktiga.

Definition av sanering
Enligt lagen om skydd mot olyckor avser sanering efter utsläpp av radioaktiva
ämnen från en kärnteknisk anläggning, sådana åtgärder som staten ska vidta
för att göra det möjligt att åter använda mark, vatten, anläggningar och annan
egendom som förorenats genom utsläppet.
Med kärnteknisk anläggning avses enligt 2 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet:
– anläggning för utvinning av kärnenergi (kärnkraftsreaktor)
– annan anläggning i vilken en självunderhållande kärnreaktion kan ske,
såsom forskningsreaktor
– anläggning för utvinning, framställning, hantering, bearbetning, förvaring
som avses bli bestående (slutförvaring) eller annan förvaring (lagring) av
kärnämne
– anläggning för hantering, bearbetning, lagring eller slutförvaring av kärnavfall.
Kärnladdningar och s.k. smutsiga bomber, dvs. konventionella sprängladdningar som används för att sprida ett radioaktivt ämne, är inte kärntekniska
anläggningar. Däremot hör kärnenergidrivna satelliter och ubåtar till de kärntekniska anläggningarna.

Ansvar för sanering

1) 4 kap. 8 § lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor.
2) Se 4 kap. 8 § första stycket
lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor och 4 kap. 15 § förordningen (2003:789) om skydd
mot olyckor.
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Staten är skyldig att vidta saneringsåtgärder endast i den utsträckning detta är
motiverat med hänsyn till
– följderna av utsläppet,
– det hotade intressets vikt,
– kostnaderna för insatsen, och
– omständigheterna i övrigt.1
Ett exempel på följderna av utsläppet är risk för oacceptabel stråldos. Sänkt produktivitet i samhällsviktiga funktioner är ett exempel på det hotade intressets
vikt. Bland kostnaderna för insatsen kan nämnas kostanden för utrustning,
personal och utbildning i samband med saneringsåtgärden. Stråldos till saneringspersonal och psykosociala effekter är exempel på övriga omständigheter
som påverkar bedömningen.
Länsstyrelsen ansvarar för den statliga saneringen efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning.2 Syftet med lagen om skydd mot
olyckor är inte 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. Det är mot denna bakgrund som

3) Se 4 kap. 10 § lagen
(2003:778) om skydd mot
olyckor.
4) Med transport avses transport enligt lagen (1982:821) om
tranport av farligt gods.
5) 2 kap. 8 § miljöbalken
(1998:808).
6) Se 4 kap. 8 § andra stycket
lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor.
7) 4 kap. 21 § förordningen
(2003:789) om skydd mot
olyckor.
8) 6 kap. 7 och 8 §§ lagen
(2003:778) om skydd mot
olyckor.

det anges under vilka förutsättningar skyldigheten att sanera föreligger. Var
och en av dessa förutsättningar måste föreligga för att staten ska vara skyldig att
sanera.
Efter regeringsbeslut kan en länsstyrelse få ta över ansvaret för saneringen i
flera län eller någon annan statlig myndighet ta över ansvaret i ett eller flera
län.3
Vid andra olyckor med radioaktiva ämnen, exempelvis i samband med
transport4 av radioaktiva ämnen, är verksamhetsutövaren ansvarig för en eventuell sanering.5 Regeringen kan föreskriva eller särskilt besluta att en statlig
myndighet ska ansvara för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen även i
andra fall än efter en kärnteknisk olycka.6
Länsstyrelsen ska, efter att ha hört berörda myndigheter, kommuner och
landsting, upprätta ett program för räddningstjänst enligt 4 kap. 6 § lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor och sanering enligt 4 kap. 8 § i samma lag.
Programmet ska behandla:
1. organisation och ledning
2. samband
3. strålningsmätning
4. information till allmänheten
5. personella och materiella resurser
6. saneringsmetoder
7. andra frågor av betydelse för beredskapen.7
I kapitel 18 finns råd och information om regional saneringsplanering.

9) 6 kap. 1 § och 1 kap. 2 § lagen
(2003:778) om skydd mot
olyckor.
10) 6 kap. 2 § lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor. Se även
3 kap. 11 § ordningslagen.
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Myndigheter och andra som är skyldiga att medverka
vid sanering
Enligt lagen om skydd mot olyckor är kommuner och statliga myndigheter
skyldiga att med personal och egendom delta vid en sanering. Detta gäller dock
endast under förutsättning att de har lämpliga resurser och att deltagandet inte
allvarligt hindrar den vanliga verksamheten. Kommunerna är även skyldiga att
medverka vid planering och övning för sanering efter utsläpp av radioaktiva
ämnen från kärnteknisk anläggning.8
Bestämmelserna om tjänsteplikt omfattar inte sanering av mark, vatten och
egendom efter utsläpp av radioaktiva ämnen. Tjänsteplikt kan endast användas
vid räddningstjänst, dvs. när det är motiverat med hänsyn till behovet av snabbt
ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt.9 Eftersom sanering inte kräver omedelbara åtgärder kan
sanering inte räknas till räddningstjänst. Det gör att tjänsteplikt inte kan åberopas.
Om det är nödvändigt för att göra det möjligt att åter använda den förorenade egendomen får den myndighet som ansvarar för saneringen efter utsläpp
av radioaktiva ämnen 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.10

Sanering av personer
Personsanering är en akut åtgärd för att avlägsna farliga ämnen från männi
skor. Personsanering ingår inte i den sanering som länsstyrelsen ansvarar för
enligt lagen om skydd mot olyckor 4 kap. 8 §. Personsanering kan delas in i tre
kategorier:
1. räddningstjänst
2. hälso- och sjukvård
3. annan personsanering.
11) 4 kap. 6 § lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor och 4
kap. 15 § förordningen
(2003:789) om skydd mot
olyckor.
12) 1 kap. 2 § lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor.
13) 1 kap. 4 § lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor.

Länsstyrelsen ansvarar för räddningstjänst efter utsläpp av radioaktiva ämnen.11
Vissa åtgärder mot människor kan betraktas som del av räddningstjänstinsats
om förutsättningarna för en sådan insats är uppfyllda.12 Syftet med en sådan
insats ska alltid vara att hindra och begränsa skador på individen. Är syftet
något annat kan det inte vara frågan om en räddningstjänstinsats. Det ligger i
sakens natur att det kan bli fråga om hälso- och sjukvård vid utsläpp av radioaktiva ämnen t.ex. sjuktransporter. Lagen om skydd mot olyckor gäller dock
inte hälso- och sjukvård som avses i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).13 För
annan personsanering, t.ex. personlig hygien, ansvarar den enskilde. Detta
regleras varken i lagen om skydd mot olyckor eller i hälso- och sjukvårdslagen.

Berörda aktörer och deras uppgifter
I tabellen på nästa sida beskrivs översiktligt berörda aktörer och deras ansvar
för sanering och tillhörande planering. De aktörer som enbart är involverade i
händelsens tidigare skeenden (exempelvis förebyggande av olycka och räddningstjänstfasen) beskrivs inte här.
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Tabell 1A: Berörda statliga myndigheter och deras uppgifter
A ktör

Up p g ifter

Försvarsmakten (FM)

Delar av Försvarsmakten ingår i SSI:s
beredskapsorganisation för
strålningsmätning.

hör till Försvarsdepartementet
Jordbruksverket (SJV)
hör till Jordbruksdepartementet

Livsmedelsverket (SLV)
hör till Jordbruksdepartementet

Länsstyrelsen
hör till Finansdepartementet

Räddningsverket (SRV)
hör till Försvarsdepartementet

Ansvarar för planering och
genomförande av sanering.
Beslutar var, hur, om, när och av vem
saneringen ska genomföras.
Beslutar om strålningsmätning inom
länet.
Begär råd och stöd från NESA. (se nedan)
Begär personliga och materiella
resurser från kommuner och statliga
myndigheter.
Organiserar avfallshantering.
Informerar allmänheten i länet.
Ansvarar för att samordna den
regionala planeringen för sanering.
Bedriver utbildning.
Bedriver tillsyn över länsstyrelsernas
planering.
Kan meddela föreskrifter om sanering
enligt lagen om skydd mot olyckor.
Kontaktpunkt för EU:s
gemenskapsmekanism.
Ska kunna förutse och begränsa
konsekvenser inom rennäring.

Statens strålskyddsinstitut (SSI)

Ska ha beredskap för rådgivning till
berörda myndigheter i saneringsfrågor.
Beräknar konsekvenser ur
strålningssynpunkt.
Koordinerar de nationella
mätresurserna.
Utvärderar de långsiktiga effekterna av
sanering.
Är administrativt ansvarig för NESA
(se nedan).
Kontaktpunkt vid ansökan om
internationell hjälp via IAEA (se nedan).
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Meddelar gränsvärden för att begränsa
förekomsten av radioaktiva föroreningar
i livsmedel inklusive dricksvatten, samt
ger kostråd och utfärdar
rekommendationer om hantering av
livsmedel.

Sametinget
hör till Jordbruksdepartementet
hör till Miljödepartementet

handbok | december 07

Ska inhämta information om ämnen,
mängd och drabbade områden för att
kunna förutse och begränsa
konsekvenser inom jordbruk,
djurhållning och trädgård.
Ger i första hand rekommendationer.
Meddelar, vid behov, föreskrifter om
åtgärder för att minska föroreningen av
jordbruksprodukter m.m.

Tullverket
hör till Finansdepartementet

Bidrar med mätresurser till den
nationella strålskyddsberedskapen.

Tabell 1B: Övriga aktörer och deras uppgifter
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Beredskapslaboratorierna
Avdelningarna för medicinsk
strålningsfysik i Lund och Malmö
vid Lunds universitet.
Avdelningen för radiofysik vid
Göteborgs universitet.
Avdelningen för medicinsk
radiofysik vid Linköpings universitet.
Strålskyddsinstitutets
beredskapslaboratorium.
Studsvik Nuclear AB.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).
Sveriges geologiska undersökning
(SGU).
Totalförsvarets forskningsinstitut
(FOI).

Ingår i SSI:s beredskapsorganisation. Utför bl.a.
kvalificerade mätningar av joniserande
strålning och radionuklidspecifika mätningar
på mark-, betes- och livsmedelsprover.

EU:s gemenskapsmekanism

Om Sveriges resurser för sanering inte räcker
till kan hjälp fås av andra medlemsstater.
Ansökan sker via Räddningsverket till EUkommissionens kontaktpunkt, MIC.

Frivilliga försvarsorganisationer

Flera frivilligorganisationer bl.a. Riksförbundet
Sveriges Lottakårer, Sveriges Kvinnliga
Bilkåristers Riksförbund och Svenska Blå
Stjärnan ingår i SSI:s beredskapsorganisation.
De samlar bl.a. in och transporterar prover på
lantbruksprodukter för strålningsmätning. I
vissa län har frivilligorganisationerna fått
ytterligare uppgifter av länsstyrelserna.

International Atomic Energy
Agency (IAEA)

Genom IAEA:s konvention för assistans vid
nukleära och radiologiska olyckor kan Sverige
få förstärkning av experter och utrustning från
konventionsstaterna. Ansökan sker via SSI.

Kommunen

Är skyldig att medverka i planering, övning och
genomförande av sanering. Utför
strålmätningar. Informerar kommuninvånarna.

Nationella expertgruppen för
sanering (NESA)
Gruppen sammankallas av SSI på
initiativ från någon av gruppens
medlemmar eller vid begäran från
en länsstyrelse. Består av
representanter från berörda
myndigheter och organisationer.
Gruppens medlemmar har
expertkunskap om radioaktiva
ämnen i miljön, saneringsmetoder,
jordbruks-, skogs- och fiskenäring,
hantering av radioaktivt
saneringsavfall m.m.

Ska verka för samordning mellan berörda
myndigheter.
Ska kunna ge länsstyrelsen råd om
– val av saneringsmetoder och metoder för att
ta hand om radioaktivt avfall från sanering
– utformning av strategier för sanering av
jordbruksmiljö, skogsområden, boendemiljö
och sötvattensystem
– kostnads- och effektivitetsbedömningar för
saneringsåtgärder, samt
– vid vilken aktivitetsnivå det är
kostnadseffektivt att börja respektive avsluta
en sanering för ett specifikt objekt.

Nordiska kärnförsäkringspoolen
(NNI)

Hanterar ekonomisk ersättning för medverkan
vid sanering, skada på egendom och minskad
avkastning till följd av olyckan m.m.

Regeringen

Kan besluta att en länsstyrelse ska ta över
ansvaret för sanering inom flera län eller att
en statlig myndighet tar över ansvaret i ett
eller flera län.

3 Riskbild
Länsstyrelsen ansvarar för sanering till följd av utsläpp av radioaktiva ämnen
från kärntekniska anläggningar dvs. utsläpp från kärnkraftverk, andra typer
av kärnreaktorer, anläggningar för bearbetning av bränsle samt anläggningar
för hantering av kärnavfall. Bland de kärntekniska anläggningarna är kärnkraftverken de anläggningar där en händelse kan leda till störst spridning av
radioaktivt material och därmed kräva den mest omfattande saneringen. Sanering, i mindre omfattning, kan bli aktuell vid andra typer av händelser. Eftersom saneringsförfarandet är detsamma, ger en god planering för sanering vid
en kärnkraftsolycka också förutsättningar för att klara andra händelser. Det
kan dock finnas skillnader i vilka radioaktiva ämnen som släpps ut vid olika
händelser.
Nedan beskrivs kärnkraftsolyckor och olyckor med kärnreaktorförsedda
satelliter.

Kärnkraftsolyckor
Detta avsnitt är ett sammandrag av rapporten Stråldoser och markbeläggning i
Sverige efter en stor kärnkraftolycka, SSI (1995):
Säkerheten mot kärnkraftsolyckor bygger i första hand på kvalitetskrav på
konstruktion, drift och underhåll av reaktorerna för att förebygga driftstörningar som kan hota säkerheten. Flera skydds- och säkerhetssystem finns för
att hindra att driftstörningar ska leda till större utsläpp av radioaktiva ämnen
eller haverier. Om ett haveri trots allt skulle inträffa finns utsläppsreducerande
system vid de svenska kärnkraftverken, som är dimensionerade för att förhindra att mer än 0,1 % av de radioaktiva ämnena i härden släpps ut till omgivningen. (Ädelgaser är inte inräknade.)
I rapporten beskrivs tre scenarier för haveriutsläpp vid mycket svåra reaktorhaverier som kan anses vara representativa för samtliga svenska reaktortyper. I två av scenarierna fungerar de utsläppsbegränsande systemen på det sätt
de är dimensionerade för eller bättre. Det tredje scenariot är ett tänkbart ”värsta fall”, där utsläppsbegränsningen inte fungerar och man får ett utsläpp långt
över kravnivån. Utsläppssituationen i det tredje scenariot har valts bland olika
tänkbara utsläppssituationer för extremt osannolika händelser s.k. restriskutsläpp. Den tekniska sannolikheten för sådana utsläpp är mindre än 1 per 10
miljoner reaktorår.
Strålskyddsinstitutet har genomfört konsekvensberäkningar för de tre scenarierna. Vädret är av stor betydelse för både omfattning och typ av konsekvenser vid ett utsläpp från ett kärnkraftverk. De viktigaste väderfaktorerna är
vindriktning och nederbörd. Vindriktningen avgör om befolkningstäta eller
befolkningsglesa områden ska drabbas. Nederbörd längs plymens väg kan ge
kraftig lokal deposition, vilket kan leda till höga doser inom begränsade områden. Nedan redovisas konsekvenserna för de olika utsläppsscenarierna därför
både för gynnsamt och ogynnsamt väder.
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Scenario 1: Realistiskt haveriutsläpp
De utsläppsbegränsande åtgärderna fungerar fullt ut
Konsekvenserna blir jämförelsevis begränsade. Beroende på vindriktning skulle mellan några enstaka och cirka 50 extra cancerdödsfall kunna inträffa i Europa under ett par generationer framåt till följd av olyckan.
Livsmedelsproduktionen skulle påverkas och åtgärder behöva vidtas inom

de närmaste 10 kilometerna, dock i liten omfattning. Boende i inre beredskapszonen skulle behöva stanna inomhus under utsläppet.
Scenario 2: Nominellt haveriutsläpp
Utsläppsbegränsande åtgärderna fungerar, men endast så att
0,1-procentskravet uppfylls
Skillnaden i detta scenario jämfört med föregående är att det tillkommit en
större andel av de radioaktiva ämnen som deponeras på marken, framför allt
jod, cesium och tellur. Det ger ett ökat dosbidrag från utsläppsmolnet och ett
dostillskott från de på marken deponerade ämnena, både genom direktstrålning och via födan.
Vid gynnsamt väder skulle man inte heller i detta fall förvänta sig mer än
några enstaka extra dödsfall i cancer för all tid framöver, medan vanligt förekommande väderlek skulle kunna ge 20–100 extra cancerdöda oberoende av
kraftverk. Vid (sällan förekommande) mycket ogynnsam väderlek stiger siffran
upp mot 200. Inga akuta skador kan förväntas.
I vindriktningen är inomhusvistelse befogad inom några mils avstånd från
kärnkraftverket, och före molnpassagen bör en sektor i vindriktningen utrymmas ut till 10–20 kilometer. Barn och gravida kvinnor som bor närmare än cirka 20 km från olycksplatsen bör eventuellt evakueras under den första månaden efter olyckan. Omflyttning kan möjligtvis behövas inom 5–10 km.
Vid regn kan markbeläggningen av jod bli stor nära kärnkraftverket. Sker
utsläppet vid regn under betessäsongen, kan man räkna med en jodbeläggning
upp till 10 mil från kärnkraftverket som innebär att korna inom ett kanske 5–
10 000 km2 stort område måste utfodras med ersättningsfoder under resten av
säsongen för att mjölken ska kunna användas. Om olyckan sker vid uppehållsväder berörs ett mindre område. Sanering kan bli aktuell upp till 10 mil från
kärnkraftverket i den riktning som berörts av nedfallet.
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Scenario 3: Restriskutsläpp
De utsläppsbegränsande åtgärderna kan inte utnyttjas
Konsekvenserna blir betydligt större i det mycket osannolika, men teoretiskt
möjliga fallet att de utsläppsbegränsande åtgärderna inte kan utnyttjas. Det
innebär mycket stora utsläpp. Förutom hela innehållet av ädelgaser, släpps här
en tiondel av reaktorns jod, cesium och tellur ut. Mer svårflyktiga ämnen hålls
kvar i härden i högre grad.
Man kan inte utesluta att ett antal dödsfall i akut strålsjuka kommer att inträffa för personer som under utsläppet uppehållit sig inom 5 kilometer från kraftverket. Om inga åtgärder vidtas kommer stora mängder radioaktivt material att
avsättas på marken och ge upphov till stråldoser via livsmedel. Vid gynnsam vind
kan antalet dödsfall i cancer röra sig om några hundratal till följd av doserna
under 50 år upp till 200 mil från kärnkraftverket. Vid mer normala väder- och
vindförhållanden kan antalet stiga upp mot 2 000–8 000. Under riktigt ogynnsamma förhållanden kan antalet dödsfall kanske uppgå till det dubbla.
Under första dygnet är doserna rakt under plymen i detta fall sådana att en
snabb utrymning är motiverad upp till 30 km från kärnkraftverket. Den höga
markdosen första månaden innebär att en mer långsiktig omflyttning från
området upp till cirka 50 km från kärnkraftverket skulle kunna bli aktuell.
Några hundra kvadratkilometer stora områden skulle kunna bli belagda
med så mycket radioaktivt cesium att de blir oanvändbara under något hundratal år. Inom landskapsstora områden skulle den mjölk som producerats inom
området få kasseras den närmaste månaden efter olyckan. Åtgärder för att

minska växter och djurs upptag av radioaktiva ämnen skulle behöva vidtas
långt därefter.

Riskbild och scenarier för en satellitolycka
Satelliter och rymdsonder kan innehålla små kärnreaktorer eller radionuklidbatterier för strömförsörjning. Satelliterna med radionuklidbatterier är konstruerade så att radioaktiva ämnen inte ska spridas över jordytan vid en misslyckad uppskjutning. Olyckor med störtande satelliter har dock inträffat. En
satellitolycka kan leda till en geografiskt stor spridning av högaktiva fragment,
s.k. hot spots. 1978 störtade en sovjetisk satellit med kärnreaktor, Kosmos 954, i
nordvästra Canada. Saneringsarbetet berörde totalt 60 000 km2.
Numera används sällan radionuklidbatterier i satelliter, men de finns i
rymdsonder avsedda för interplanetariska färder. Satelliter med kärnreaktorer
har inte skjutits upp sedan 1988. Ett antal satelliter med kärnreaktorer finns
kvar i omloppsbanor kring jorden. Eftersom reaktorerna sedan länge har stoppats har radioaktiviteten minskat så mycket att en störtande satellit med en
gammal reaktor inte längre anses utgöra något större hot. Hotbilden kan emellertid komma att förändras om satelliter med kärnreaktorer åter tas i bruk.
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4 De viktigaste radionukliderna
Vid kärnklyvning bildas hundratals radioaktiva ämnen – radionuklider. De
flesta har kort fysikalisk halveringstid och sönderfaller till stabila grundämnen
inom några minuter, timmar eller dagar. Radionuklider med halveringstid
längre än några dagar kan utgöra problem om de frigörs till omgivningen vid
en reaktorolycka. Hur mycket som frigörs beror dels på det radioaktiva ämnets
flyktighet, dels på hur mycket av ämnet som finns i reaktorn och hur mycket
som fastnar i filter på väg ut. Radioaktiva ädelgaser är de mest flyktiga radionukliderna, men de ger ingen markbeläggning. De näst flyktigaste ämnena i en
reaktor är isotoper av jod och cesium.
Vid en olycka i ett kärnkraftverk som leder till utsläpp av radioaktiva ämnen
är det framförallt tre radionuklider som kan orsaka stora konsekvenser för
människa och miljö. Dessa är jod-131 (I-131), cesium-134 (Cs-134) och cesium137 (Cs-137). Jod-131 har den fysikaliska halveringstiden 8 dagar, vilket innebär ett kortvarigt problem när det gäller markbeläggning. Sanering av jod-131
är därför knappast aktuellt. Cesium-134 har halveringstiden 2 år och cesium137 halveringstiden 30 år. Det är dessa radionuklider som saneringen inriktas
på. Cesium-137 är den nuklid som beräknas ge det största bidraget till livstidsdosen.
Strontium-90 (Sr-90) produceras också i stora mängder vid kärnklyvning.
Ämnet har en halveringstid på 29 år och skulle utgöra ett stort problem om det
spreds i naturen. Vid de atmosfäriska kärnvapenproverna under 1950- och 60talen innehöll de radioaktiva nedfallet bl.a. strontium-90. Strontium är emellertid svårflyktigt och kommer inte ut i så stor mängd vid reaktorolyckor, något
som Tjernobylolyckan visade. Jämfört med cesium-137 är strontium-90 därför
inget stort problem vid reaktorolyckor.
En radionuklids biologiska halveringstid är av stor betydelse vid sanering.
Den biologiska halveringstiden är den tid det tar för ett ämne att utsöndras till
hälften ur en levande organism med träck och urin. Den biologiska halveringstiden varierar mellan olika djur. Dock är den alltid densamma för olika isotoper av ett grundämne eftersom den biologiska halveringstiden beror av grundämnets kemiska egenskaper. Den effektiva halveringstiden tar hänsyn till både
det radioaktiva sönderfallet och utsöndringen från djuret och beräknas enligt
nedan:

1
t½, eff
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=

1
t½, fys

+

1
t½, bio

I sambandet (1) är t ½,eff den effektiva halveringstiden, t ½,fys den fysikaliska
halveringstiden och t½,bio den biologiska halveringstiden. Den effektiva halveringstiden kommer alltid att vara kortare än den kortaste av den fysikaliska och
biologiska halveringstiden. Som vi kommer att se längre fram kan man utnyttja att den biologiska halveringstiden är kortare än den fysikaliska. I tabell 2 ges
några data för radioaktivt jod, strontium och cesium.
För att förstå några av de motåtgärder som kan användas är det viktigt att
känna till hur radionukliderna uppför sig kemiskt och hur de rör sig i naturen.
Cesium är en kemisk analog till kalium, vilket betyder att de har liknande kemiska egenskaper. Cesium som kroppen har tagit upp kommer därför att samlas i
muskelvävnaden på samma sätt som kalium.
Strontium är en kemisk analog till kalcium. När strontium kommer in i
kroppen så kommer det därför att lagras i skelettet. Det förklarar varför strontium har så lång biologisk halveringstid. För jod är det kritiska organet sköld-

körteln eftersom den har ett stort upptag av jod. Genom att äta jodtabletter som
består av den stabila jodisotopen, jod-127, kan man mätta sköldkörteln med jod
och därigenom förhindra upptag av jod-131. Intag av stabilt jod ska dock ske
inom två timmar efter ett utsläpp och görs i första hand för att reducera upptaget av jod-131 genom inandning. Intag av stabilt jod är inte aktuellt i saneringsfasen. Jod överförs även till människor via förorenad mjölk som producerats i
områden som drabbats av nedfall.
Tabell 2: Data för fem viktiga radionuklider
Grundämne

Jod

Cesium

Nuklid

I-131

Cs-134

Cs-137

Sr-89

Sr-90

Sönderfall

β- + c

-

β +c

β +c

β +c

β-

Fysikalisk
halveringstid

8 dygn

2 år

30 år

51 dygn

29 år

Biologisk
halveringstid
(människa)
Kemisk
analog
Kritiskt organ
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-

-

Ca 140 dygn

Ca 90 dygn

Ca 50 år

-

Kalium

Kalcium

Sköldkörtel

Muskler

Skelett

β- är beteckningen för betastrålning
c är beteckningen för gammastrålning
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Strontium

5 Strategi för att ta fram en
arbetsplan vid en händelse

Kom ihåg att
dokumentera arbetet!

Ett välarbetat program för sanering ger goda förutsättningar för att man ska
kunna hantera en saneringssituation. Men varje olycka är unik och därför kan
den slutliga arbetsplanen för sanering inte göras förrän efter det att ett utsläpp
av radioaktiva ämnen har inträffat. Mycket tid kan emellertid sparas genom att
planera i förväg för hur länsstyrelsen ska gå till väga för att ta fram en sådan
arbetsplan. En sådan förberedelse gör också att risken blir mindre för att viktiga parametrar glöms bort.
När man påbörjar arbetet med att ta fram en arbetsplan efter en olycka är
det viktigt att ha en så bra bild av situationen som möjligt. Utifrån lägesbilden
avgör man om det behövs sanering, dvs. om den troliga minskningen av stråldos motiverar en sanering, vilka saneringsmetoder som är möjliga och om en
sanering är motiverad med hänsyn till bl.a. de kostnader åtgärden medför. Därefter väljer man åtgärd.
Under hela processen är det viktigt att hålla allmänheten informerad om
vad som händer. Mycket oro kan stillas om allmänheten får ta del av länsstyrelsens bedömning av behovet av sanering, om vilka saneringsåtgärder som kommer vidtas och omfattningen och effekten av dessa. Lokalbefolkningen kommer att vilja veta vilka risker som föreligger före och efter sanering, vilka negativa konsekvenser som saneringen kan leda till och inte minst vad var och en
själv kan göra för att minimera riskerna. Att själv kunna agera för att minska
stråldoserna är psykologiskt värdefullt.
Det är naturligtvis viktigt att dokumentera allt arbete, så att man i efterhand
kan gå tillbaka och se vilka åtgärder som vidtagits, när, var, hur och på vilka
grunder.

Steg 1: Inhämta så mycket kunskap om situationen
som möjligt
Vad har nedfallet för egenskaper?
Innan man börjar fundera över saneringsmetoder behöver man veta hur hög
doshastigheten är, 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 (aktivitet/ytenhet). I nästa kapitel finns mer
information om kartläggning och mätresurser.
Vad har blivit kontaminerat?
Olika åtgärder lämpar sig för stads-, jordbruks- och skogsbruksmiljö och för
sötvattensystem. I kapitel 7–11 beskrivs ett antal olika saneringsåtgärder som
lämpar sig för svenska förhållanden.
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Vilka områden är prioriterade att sanera?
Om stora områden har drabbats av nedfall är det nödvändigt att välja ut de
delar som är i störst behov av sanering. I Statens räddningsverks allmänna råd
och kommentarer (SRV FS 2007:4) om länsstyrelsens beredskap för sanering efter
utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning rekommenderas
länsstyrelsen att i sitt program för sanering göra en övergripande prioritering
mellan olika typer av områden.
I tidigt skede kan det vara lämpligt att sanera samhällsviktiga funktioner,

t.ex. vägar till och områden omkring sjukhus, industrier m.m. Genom sanering
av befolkningstäta områden fås en stor minskning av den kollektiva dosen.
Barn är känsligare för strålning än vuxna och sannolikheten att utveckla strålningsframkallad cancer är större för barn än för vuxna. Därför är det viktigt att
sanera områden runt daghem, lekplatser och skolor.
Eftersom doshastigheten som regel är störst i utomhusmiljö och en relativt
stor del av dagsdosen fås under den tid man vistas utomhus är exempelvis gator,
vägar, öppna platser och gräsytor lämpliga att sanera. Även jordbruk bör i största möjliga utsträckning återfå sin funktion (se kapitel 9). Prioriteringen kan
skilja mycket mellan olika län, eftersom länen har sina egna specifika verksamheter och kulturellt viktiga platser som behöver saneras.
Väderförhållande och årstid?
Beroende av vädersituationen vid tiden för nedfallet kan man göra en uppskattning av hur de radioaktiva ämnena är fördelade mellan olika ytor. Genom att
mäta doshastigheten över en referensyta – en klippt gräsyta som mäts 1 meter
över marken – får man ett ungefärligt värde också för andra typer av ytor. Sker
nedfallet vid torrt väder, s.k. torrdeponering, hamnar en stor del av nedfallet i
trädkronorna. Vid våtdeponering, dvs. när nedfallet sker i samband med nederbörd, återfinns det mesta på jord- och gräsytor. Våtdeponering ger ett kraftigare nedfall än torrdeponering eftersom det ”radioaktiva molnet” tvättas ur.
Tabell 3A: Relativ fördelning av nedfall mellan olika typer av
ytor vid torrdeponering
Ytor
14) relativ deponering
= aktiviteten på aktuell yta
[Bq/m2 ] / aktiviteten på klippt
gräsyta [Bq/m2] (Roed m.fl.
1990).
15) relativ deponering
= aktiviteten på aktuell yta
[Bq/m2 ] / aktiviteten på klippt
gräsyta [Bq/m2] (Roed m.fl.
1990).

Klippta gräsytor och jord

1,0

Hustak

1,0

Husväggar

0,1

Vägytor

0,4

Träd och buskar

3,0

Tabell 3B: Relativ fördelning av nedfall mellan olika typer av
ytor vid våtdeponering
Ytor
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Relativ torrdeponering14

Relativ våtdeponering15

Klippta gräsytor och jord

1,0

Hustak

0,4

Husväggar

0,01

Vägytor

0,5

Träd och buskar

0,1

Vädret efter nedfallet har också betydelse för var radioaktiviteten kommer att
återfinnas och därmed för valet av åtgärd. Nederbörd, trafik och vind förflyttar
de radioaktiva ämnena bort från tak, vägar etc. Vid snötäckt mark flyttas de
radioaktiva ämnena från snöytan till underliggande mark vid töväder.

För hur länge sedan skedde nedfallet?
De radioaktiva ämnena binds hårdare till en yta med tiden. Därför är det viktigt att komma igång så tidigt som möjligt med vissa saneringsåtgärder. Se kapitel 7–9.

Steg 2: Välj åtgärder
Behovet av statlig sanering avgörs av de fyra kriterier som anges i lagen om
skydd mot olyckor (se kapitel 2). Strålskyddsinstitutet har därutöver utfärdat
tre generella principer som utgör grunden för bedömning av vilka åtgärder som
är lämpliga och för bedömning av vid vilken avstyrd stråldos – åtgärdsnivå –
som åtgärderna är berättigade och optimala:
1. Alla ansträngningar ska sättas in för att förhindra allvarliga deterministiska
(akuta) hälsoeffekter.
2. Åtgärderna måste vara berättigade, dvs. åtgärden ska medföra mer nytta än
skada.
3. Åtgärderna bör så långt som möjligt optimeras så att de medför ett så positivt resultat som möjligt.
Tillsammans leder de tre principerna till några grundläggande frågor att beakta inför valet av lämpliga åtgärder:
– Hur stor är den avstyrda dosen i förhållande till kostnaden för insatsen?
Finns andra alternativ som ger större effekt för en mindre insats/kostnad.
– Gör åtgärderna det omöjligt att genomföra andra effektivare åtgärder i
framtiden?
– Är åtgärden tekniskt genomförbar?
– Är åtgärden laglig?
– Vilken miljöpåverkan för åtgärden med sig?
– Hur ska eventuellt avfall hanteras?
– Kommer de boende, de som arbetar i området, lantbrukare och konsumenter att acceptera åtgärden?
– Hur ska åtgärderna kommuniceras med allmänheten?
Den nationella expertgruppen för sanering, NESA (se kapitel 2) kan ge expertstöd om saneringsmetoder, strategier för sanering av olika miljöer, åtgärdsnivåer samt kostnads- och effektivitetsbedömningar.
I Radiak – sanering efter stora kärntekniska olyckor i RIB (Jonsson & Andersson 2006) ges förslag på åtgärdsnivåer och saneringsstrategier i stadsmiljö. Här
finns även ett verktyg för att göra kostnads- och effektivitetsberäkningar för
sanering av boendemiljöer.
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6 Kartläggning
En noggrann kartläggning av nedfallets omfattning och nuklidsammansättning är en förutsättning för en lyckad sanering. Kartläggningen behövs för att
man ska kunna planera insatsen och välja lämpliga saneringsmetoder.
Strålningsmätningar behöver göras innan saneringen påbörjas, men också
under pågående sanering för att man ska kunna utvärdera arbetet. Även innan
saneringen avslutats och områden eventuellt ska friklassas för att åter kunna
användas som t.ex. betesmark, behövs noggranna mätningar för att verifiera att
man nått önskat resultat.
Länsstyrelsen förfogar över kommunernas mätresurser och beslutar om
doshastighetsmätningar inom länet. Strålskyddsinstitutet (SSI) ger länsstyrelsen rekommendation om mätning och ansvarar för den nationella samordningen av strålningsmätningar. SSI förfogar över de nationella mätresurserna
samt förmedlar aktuella mätresultat. Mätvärden kan även fås genom RadGis
som är Strålskyddsinstitutets webbsidor för rapportering av mätvärden. Alla
länsstyrelser ska ha behörighet att ta del av och rapportera in mätvärden. Kontakta därför SSI om behörighet saknas eller om ert lösenord gått förlorat.
Nedan redovisas de mätresurser som finns i landet (dec-2007) och som kan
komma att användas vid sanering.
Teckenförklaring
1) Stadsmiljö
• Höghus
• Daghem
• Sjukhus
• Industrier
• Viktiga vägar

6

2) Stadsmiljö, se ovan

1
5

4

2

3

3)

Villaområde

4) Bad och fiskesjö
5) Jordbruksbygd
(se separat material)
6) Skogsområde
• Jakt
• Bärplockning
• Strövområde
• Skogsbruk

Beläggningskarta som användes vid en prioriteringsövning
under SRV:s saneringsledarutbildning 2007.

Mätning av doshastighet
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Inom varje kommun finns i genomsnitt två Intensimeter SRV2000, en på räddningstjänsten och en på Miljö och Hälsa eller motsvarande förvaltning. Kärnkraftslänen är förstärkta med extra instrument. Instrumenten mäter gammastrålning och visar doshastighet, dvs. stråldosen per timme. Dessa handinstrument anger den totala doshastigheten från alla gammastrålande radioaktiva
ämnen och lämpar sig för att mäta mindre områden. För att identifiera små
ökningar krävs därför att man jämför värdena med den naturliga bakgrunds-

Mätning av bakgrundsstrålning med SRV2000.

Uppmuntra
kommunerna att
utföra bakgrundsmätning var sjunde
månad.

strålningen och eventuell kvarvarande strålning från Tjernobyl. Värden på
bakgrundsstrålningen fås vid kommunernas bakgrundsmätningar som görs
var sjunde månad i de allra flesta kommuner. Dessa mätningar ger en bra bild
av strålnivån i kommunen samtidigt som personal och rapporteringsrutiner
övas. De innebär också en fortlöpande kontroll av instrumentens funktion.
Länsstyrelsen bör därför uppmuntra de kommuner som ej utför sjumånadersmätningar att göra så. Kommunernas mätvärden är tillgängliga via RadGis,
Strålskyddsinstitutets webbsidor för inrapportering av mätvärden.
Räddningsverket anordnar utbildning på Intensimeter SRV2000 för beredskapspersonal inom kommun och länsstyrelser och har ett 50-tal intensimetrar
i lager som kan lånas vid behov. Även Tullverket har ett femtiotal intensimetrar
som kan ställas till förfogande.

Bestämning av sammansättning och mängder
För att få reda på nedfallets sammansättning krävs nuklidspecifika mätningar.
Sådana mätningar kräver avancerad teknisk utrustning eller analys på laboratorium. Inom ramen för den nationella strålskyddsberedskapen har Strålskyddsinstitutet kontrakt med ett tiotal universitetsinstitutioner, forskningslaboratorier och statliga myndigheter med inriktning mot kvalificerad mätning
av joniserande strålning och kvantifiering av radioaktiva ämnen. Dessa beredskapslaboratorier kan på Strålskyddsinstitutets begäran, bistå med både fältmätningar och laboratorieanalyser vid en händelse med joniserande strålning,
radioaktiva ämnen eller nukleära material:
• Avdelningarna för medicinsk strålningsfysik i Lund och i Malmö vid
Lunds universitet
• Avdelningen för radiofysik vid Göteborgs universitet
• Avdelningen för medicinsk radiofysik vid Linköpings universitet
• Strålskyddsinstitutets beredskapslaboratorium
• Studsvik Nuclear AB
• Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
• Sveriges geologiska undersökning (SGU)
• Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).
Dessa resurser kan rekvireras via Strålskyddsinstitutet. Även personal på icke
drabbad kärnteknisk anläggning kan bistå med mätningar.
Gammaspektrometri
Gammaspektrometri är en relativt snabb metod som kan användas i fält för att
identifiera förekommande radionuklider och mäta doshastighet. Spektrometern mäter gammaenergi från enskilda sönderfall. Resultatet visas i ett energi
spektrum. Eftersom varje nuklid har en karaktäristisk energifördelning, ett
eget unikt spektrum, kan man urskilja vilka radionuklider föroreningen består
av och i vilken utsträckning de olika radionukliderna förekommer.
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Flygburen gammaspektrometri
Vid flygburen gammaspektrometri mäts gammastrålning med hjälp av en
detektor som är monterad i ett flygplan. Det är en kraftfull metod för att kartlägga stora områden. Strålskyddsinstitutet har avtal med Sveriges geologiska
undersökning (SGU) som utför mätningarna.

Bil- och helikopterburen gammaspektrometri
Metoden bygger på samma princip som den flygburna spektrometrin, men
instrumenten kan fästas på såväl bilar som helikoptrar. Metoden är lämplig för
att kartlägga nedfall över mindre områden.
I samarbete med beredskapslaboratorierna förfogar Strålskyddsinstitutet
över tre terränggående fältlaboratorier som bl.a. har avancerade gammaspektrometrar samt detektorer som är förberedda för att placeras i helikoptrar.
Strålskyddsinstitutet och beredskapslaboratorierna har utöver detta ett flertal
enklare spektrometrisystem som kan användas med såväl bil som helikopter.
Tullverket har tre terränggående mätfordon som bl.a. är utrustade med gammaspektrometrar.
Handburna gammaspektrometrar
Strålskyddsinstitutet, beredskapslaboratorierna och Tullverket förfogar över
ett flertal handburna gammaspektrometrar.
Laboratorieanalyser
Kvalificerade mätinsatser som kräver analys på laboratorium kan utföras av
beredskapslaboratorierna på Strålskyddsinstitutets uppmaning. Detta inkluderar bl.a. mätningar på livsmedel, mark och betesprover. Vissa frivilligorganisationer hjälper till med insamlingen av betesprover.
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7 Sanering av stadsmiljö
Nedan följer beskrivning på ett antal saneringsmetoder som lämpar sig för
sanering i urbana miljöer. Kapitlet fokuserar på de åtgärder som bör (om så är
möjligt med tanke på strålningssituationen) genomföras inom några veckor
efter ett nedfall för att de ska få önskad effekt. De tidiga åtgärder som beskrivs
är dammsugning och spolning av trottoarer och gator, bortskaffande av snö
samt klippning av gräs, buskar och träd. Dessutom beskrivs mer långsiktiga
åtgärder som spolning av tak och väggar, bortförsel av ytskikt, djupplöjning
och treskiktgrävning. Sådana åtgärder kan användas som komplement för att
reducera långtidsdoser ytterligare och bör därför beaktas vid planering. Flertalet av de metoder som beskrivs nedan skapar avfall med förhållandevis hög halt
av radioaktiva ämnena (se kapitel 12 för mer information om avfallshantering).
Den utrustning som krävs är tämligen lättillgänglig.
För de olika metoderna redovisas förväntad effekt. Effekten av en åtgärd
beror dock mycket på hur stort område som saneras, eftersom även kringliggande områden som t.ex. granntomter påverkar doshastigheten och därmed
stråldosen.
Informationen är hämtad från Räddningsverkets FoU-rapport Tidiga åtgärder vid sanering efter kärnkraftsolyckor, riktlinjer för planeraren (Ulvsand m.fl.
1997) och beräkningsprogrammet Radiak – sanering efter stora kärnkraftsolyckor som finns i RIB – Räddningsverkets Integrerade Beslutstöd (Jonsson &
Andersson 2006). Rapporten Physical Countermeasures to Sustain Acceptable
Living and Working Conditions in Radioactively Contaminated Residential Areas (Andersson m.fl. 2003) ger en sammanställning i tabellform av ett stort antal
saneringsmetoder.
Förslag till strategi i
stadsmiljö:
1. Sopa gator
2. Spola gator
3. Rensa diken
4. Sanera byggnader
5. Sopa eller spola
igen närmast husen.
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Åtgärder som bör genomföras inom några veckor
För att undvika återkontaminering av redan sanerade områden ska urban miljö ”enligt regelboken” saneras uppifrån och ner; dvs. först tak, sedan byggnadernas väggar och slutligen kringliggande mark. Dessvärre tar det mycket lång
tid att sanera en byggnad. Om tätorter drabbats bör man därför överväga att
istället börja med vägar och öppna ytor för att på så sätt snabbt få en relativ stor
minskning av doshastigheten.
Börja därför med att sopa/dammsuga gator och spola hårdgjorda ytor som
har avloppsbrunnar. Gator som inte har avloppsbrunnar bör i första hand
sopas, i andra hand spolas. Efter spolning av vägar bör dikena rensas genom att
man tar bort ca 5 cm av marken. Därefter saneras byggnader och slutligen upprepas sopning eller spolning av marken i byggnadernas omedelbara närhet. I
hus med tjocka betongväggar är de boende väl skyddade mot strålning utifrån.
I områden med höghus kan därför ett alternativ till sanering vara att för en tid
utrymma den översta våningen (dvs. våningen närmast taket). Övriga våningar
skyddas dels genom de tjocka väggarna, dels genom avståndet till taket. För villor med trädgårdar rekommenderas att huset tas först och sedan tomten.
Dammsugning av trottoarer och gator
De gatsopningsmaskiner som normalt används för renhållningsarbete av trottoarer och gator kan även användas vid sanering. Dessa maskiner brukar ofta
fukta vägytan innan vägbeläggningen sopas och dammet sugs upp, vilket
rekommenderas. Uppsamlingscontainern kan komma att innehålla förhållandevis högkoncentrerat radioaktivt material som kan bidra med extra stråldoser

till personal som hanterar och transporterar avfallet. Avfallet ska hanteras
enligt gällande regler. Dammsugning av 100 000 m2 ger minst 7 m3 avfall
(Ulvsand m.fl. 1997).
Då normal trafik, regn och gatunderhåll reducerar mängden föroreningar
till en tiondel redan efter ett år, måste dammsugning ske mycket tidigt om den
ska ge en märkbar dossparande effekt. Åtgärden kan behöva upprepas efter
sanering av byggnader i byggnadernas omedelbara närhet. Åtgärden förväntas
ge en livstidsdosreduktion med 2–24 % (Ulvsand m.fl. 1997).
Spolning av trottoarer och gator
Den radioaktiva föroreningen binds hårdare till ytan med tiden. För att spolning av gator och trottoarer ska ha en direkt dosreducerande effekt bör metoden därför användas tidigt. Strax efter nedfallet kan spolning av gator och trottoarer ta bort 50–70% av kontaminationen, beroende på ytans beskaffenhet och
dammängd (Andersson m.fl. 2003). Åtgärden beräknas medföra en livstidsdosreduktion (70 år) med 1–8 %. I områden med flervåningshus kan effekten bli så
hög som 20 % om depositionen sker i samband med nederbörd (Ulvsand m.fl.
1997). Trafik, regn och normal gatusanering kommer efter något år att ha reducerat doshastigheten till en tiondel.
Det är också mycket viktigt att rännstenen spolas ordentligt så att man är
säker på att all aktivitet runnit ner i dagvattenbrunnarna. Om vattenmängden
är för stor finns dock risk för att avloppssystemet bräddas och de radioaktiva
ämnena sprids. I värsta fall kan vattentäkter förorenas. Spolning kan även leda
till problem vid reningsverken när man skall ta hand om förorenade filtermassor. Spolning av gator och trottoarer kan exempelvis utföras av räddningstjänst,
kommunala förvaltningar och saneringsföretag som även har lämplig spolningsutrustning. Åtgärden beräknas ta 1 mandag per 1 000 m2 (Ulvsand m.fl. 1997).

Sanering i Ryssland efter
Tjernobyl.

Se till att gräset
samlas upp!
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Gräsklippning
Om nedfallet sker som torrdeponering är gräsklippning en både enkel och
effektiv metod att avlägsna kontaminationen på gräsytor. Under förutsättning
att gräset inte är extremt kort under själva deponeringen, kommer det mesta av
nedfallet att hamna på gräset och inte på den underliggande jorden. Gräsklippningen måste dock göras snabbt om metoden ska vara effektiv. Åtgärden måste
ske före nederbörd eftersom regn och snö sköljer ner aktiviteten i jorden. Gräsklippning bör vara den första åtgärd som vidtas vid sanering av parker och
trädgårdar.
Det är viktigt att gräsklipparen är försedd med uppsamlare så att gräset kan
transporteras bort från området. Ett alternativ är att gräset snabbt samlas upp
i en behållare. Behållarna kommer att innehålla förhållandevis högkoncentrerat radioaktivt material som kan bidra med extra stråldoser till personal som
hanterar och transporterar avfallet.
Åtgärden kan med fördel genomföras av personer som normalt sköter trädgårdar och parker, t.ex. husägare och parkvårdare, under förutsättning att de
har tillgång till lämplig utrustning och har fått den utbildning som krävs. Heltäckande klädsel och andningsskydd rekommenderas. Transport- och avfallshantering bör vara centraliserad. Åtgärden kräver cirka 0,2 mandagar per 1 000
m2 (Ulvsand m.fl. 1997). Livstidsdosreducering vid torrdeponering förväntas
bli 55–69 % (Ulvsand m.fl. 1997).

Klippning och fällning av träd och buskar
Löv och barr på buskar, träd och häckar fungerar som ett mycket effektivt filter
pga. sin stora yta, vilket leder till att mycket av nedfallet återfinns i vegetationen. Klippning av träd och buskar, alternativt fällning av träd, och efterföljande bortförsel kan vid torrdeponering reducera livstidsdosen (70 år) med 4–20
%. Effekten är lägst i områden med flervåningshus. Vid våtdeponering är effekten mellan 1–2 % (Ulvsand m.fl. 1997). Tänk på att inte alla typer av buskar och
träd klarar beskärning. Beakta också de psykosociala konsekvenser som borttagning av grönska kan föra med sig.
Uppkommet avfall ska flisas före deponering. Biomassan kan användas för
energiproduktion under förutsättning att åtgärder vidtas för att begränsa doser
till personal och spridning av radioaktivt material via emissioner. Dessutom
ska Strålskyddsinstitutets regler kring askhantering följas. Askan måste troligen slutdeponeras och kan inte återföras till naturen som gödselmedel.
Åtgärden bör ske efter gräsklippning för att reducera doser till personal.
Lämplig utrustning är motorsågar, yxor, skärmaskiner, rep, stegar, lyftkranar,
flismaskiner och lastbilar. Arbetet kan utföras av dem som normalt arbetar
med parkvård och trädgårdsskötsel. Skyddskläder inklusive handskar och andningsskydd rekommenderas. Arbetsinsatsen beräknas till 1–8 mandagar per
500 m2 (Ulvsand m.fl. 1997).
Borttagning av snö
Metoden innebär att de 5–10 översta centimetrarna av snötäcket tas bort. Snö
på tak ska tas bort innan markytorna saneras. Metoden har stor effekt om det
radioaktiva nedfallet sker som torrdeposition eller i samband med snöfall till
områden som redan är täckta av ett tjockt lager snö. Metoden ger en minskning
av kontaminationsnivån med 90-97 % (Andersson m.fl. 2003). Effekten beror
på hur stor yta som saneras eftersom även strålning från granntomter påverkar
livstidsdosen. Reduktion av livstidsdos (70 år) uppskattas till mellan 66–90 %
(Ulvsand m.fl. 1997). Åtgärden måste vidtas innan nästa töväder för att undvika att underliggande mark blir kontaminerad.
Lämplig utrustning är traktorer, frontlastare m.m. Arbetsinsatsen beräknas
till mellan 0,1 och 1 mandag per 1 000 m2 (Ulvsand m.fl. 1997). Vid deponering
av den borttagna snön måste eventuell spridning med smältvatten beaktas.

Kompletterande åtgärder som kan utföras senare
De saneringsmetoder som beskrivs nedan kräver inte något snabbt ingripande,
men de är antingen dyra eller tidskrävande eller så skapar de stora avfallsvolymer. För dessa åtgärder är det därför extra viktigt att göra en noggrann kartläggning och utvärdering innan beslutet om sanering fattas.
Det är viktigt att de som utför dessa åtgärder har kunskap om hur metoderna ska utföras för att få god effekt. Risk finns annars att de radioaktiva ämnena
bara flyttas omkring.
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Spolning av tak
Strax efter ett radioaktivt nedfall sitter den radioaktiva föroreningen förhållandevist löst i det yttre skiktet av takmaterialet. Den binds kraftigare redan efter
ett par månader, vilket medför att det då krävs ett mycket högre vattentryck för
att nå samma effekt som vid en tidig insats. Det är viktigt att spola ordentligt
över hela taket för att undvika att föroreningen stannar kvar i mikroporer och
för att aktiviteten inte bara ska förflyttas runt. Det är också viktigt att takrän-

Väggen ska blötas nedifrån och upp innan
sanering påbörjas.

Spolning av tak under
övning, Demoex 2006.

norna spolas ordentligt och att taktvätten utförs före marksaneringen. Om
stuprännorna inte är kopplade till dagvattensystemet, måste tvättvattnet tas
om hand för filtrering eller deponering. Sand, glasull och textiler kan fungera
som filter.
Eventuellt filtermaterial ska hanteras på ett ur strålskyddssynpunkt lämpligt sätt. Vid högtryckstvätt av eternittak gäller reglerna för asbestsanering.
Säkerhetsregler för takarbete ska beaktas.
Tvätt med spolningsutrustning kan reducera kontaminationsnivån med
mellan 35–80% (Andersson m.fl. 2003). Åtgärden förväntas ge en dosreduktion
på 2–13 % av livstidsdosen (Ulvsand m.fl. 1997). Effekten påverkas av bl.a. hustyp, takmaterial, tid sedan nedfall och om nedfallet skedde under torr eller våt
deposition.
Spolning av tak kan exempelvis utföras av räddningstjänst och specialister
på takarbete. Personalen ska bära vattenavvisande kläder. Utrustning som kan
komma att behövas är spolningsutrustning, högtryckstvätt, stegar, lyftkranar
och säkerhetsutrustning. En riktlinje för personalåtgång är 4 mandagar på
1 000 m2 (Ulvsand m.fl. 1997).

25 (69)
handbok | december 07

Sanering av
radioaktiva ämnen
Räddningsverket

Spolning av väggar
För att undvika att föroreningen absorberas ska väggen blötas nedifrån och upp
innan avspolningen påbörjas. Detta är särskilt viktigt för putsade väggar.
Avspolningen görs sedan uppifrån och ner. Marken runt huset ska antingen
täckas eller transporteras bort efter insatsen. Andra områden runt byggnaden,
exempelvis brunnar och stenplattor, ska rengöras efter spolning.
Åtgärden, som beräknas ge en livsstidsdosreduktion (70 år) på 1–8 % (Ulvsand
m.fl. 1997), ska göras efter takrengöring, men innan marken behandlas.
Spolning av väggar kan exempelvis utföras av räddningstjänsten och specialister på väggarbeten. Personalen ska bära vattenavvisande kläder. Utrustning
som kan komma att behövas är spolningsutrustning, högtryckstvätt, stegar,
lyftkranar och säkerhetsutrustning. En riktlinje för personalåtgång är 4 mandagar på 1 000 m2 (Ulvsand m.fl. 1997).

Avlägsna ytskikt
Många radioaktiva ämnen och särskilt cesiumisotoperna har låg rörlighet i de
allra flesta jordarter pga. sin starka fixering till lermineraler. Det gör att ett kontaminerat jordlager efter flera år inte är tjockare än ett par centimetrar. Fixeringen till rena sand- och mulljordar är däremot svag.
Genom att avlägsna 4–8 centimetrar av det översta jordlagret kan föroreningen avlägsnas. Åtgärden kan dock minska jordens bördighet. Ytskiktet kan
tas bort med enkla hjälpmedel som spade och skottkärra, eller vid större ytor
med hjälp av mindre grävmaskiner. Det är viktigt att borttagningen görs så att
inte något av det översta kontaminerade jordlagret spills ner på det undre, rena
jordlagret.
Metoden ger stora avfallsvolymer. Om 5 cm av det översta jordlagret tas bort
från en yta på 1 hektar fås ca 500 m3 jord som måste tas omhand.
Djupplöjning
Djupplöjning är en saneringsmetod som kan användas på större öppna ytor.
Den kontaminerade jorden plöjs ner till ett djup på cirka 45 cm. Ovanliggande
jord utgör en effektiv skärmning. Eftersom kontaminationen ligger så djupt
påverkas inte effekten av framtida ”normala” plöjningar. En nackdel är att det
inte finns djupplogar i handeln. De måste specialtillverkas. Andra nackdelar är
att bördigheten kan försämras och att åtgärden försvårar framtida saneringsåtgärder.
Treskiktsgrävning
Även vid treskiktsgrävning uppnås en god skärmning av joniserande strålning
genom att den kontaminerade marken flyttas längre ner i markprofilen. Treskiktsgrävning innebär att de översta fem centimetrarna av jordlagret placeras
med torven nedåt i botten av en ca 40 cm djup fåra. Ovanpå detta läggs bottenlagret (cirka 15 cm) och allra överst placeras sedan mellanskiktet (cirka 15 cm)
som inte ska vändas (Roed m.fl. 1999). Fördelen med treskiktgrävning i jämförelse med t.ex. djupplöjning är att jordens bördighet i stort sett bibehålls. Men
även denna metod försvårar framtida saneringsåtgärder. Treskiktsgrävning
utförs för hand med spade och lämpar sig därför bäst på mindre områden, t.ex.
marken närmast hus. Åtgärden kan utföras av tomtägarna själva.

Två sätt att
ta bort ytskikt.
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Treskiktsgrävning. (Roed m.fl. 1999)

8 Sanering av inomhusmiljö
Den enskilde får anses ha ett primärt ansvar för saneringen av sin egen inomhusmiljö. Men i händelse av ett radioaktivt nedfall lär länsstyrelsen få många
frågor från oroliga invånare som undrar vad de kan göra för att minska doshastigheten hemma eller på arbetet. Nedan beskrivs därför vilka åtgärder som kan
göras inomhus.
Vid ett utsläpp från en kärnteknisk anläggning kommer befolkningen med
största sannolikhet att uppmanas att stanna inomhus, stänga fönster och stänga
av ventilationen. Ett problem är att många människor inte har möjlighet och
kunskaper att snabbt stänga av sin inomhus-/centralventilation. I hus med
självdrag går det inte att förhindra luftväxling och därmed inte heller att radioaktiva ämnen kan komma in i huset. För att minska risken för inandning av
radioaktiva partiklar rekommenderas byte eller rengöring av ventilationsfilter
efter ett radioaktivt utsläpp.
Om nedfallet sker i samband med nederbörd kommer mängden föroreningar i inomhusmiljöer att vara liten. En vanlig städning är tillräckligt för att minska doshastigheten. Golv, stoppade möbler och (eventuellt) väggar kan dammsugas. Hårda ytor bör våttorkas och kläder och sängkläder bör tvättas. De flesta
moderna dammsugare har filter som renar utblåsningsluften och förhindrar att
damm (och radioaktiva partiklar) sprids vidare. Dammsugarpåsen ska slängas
efter dammsugning. Erfarenheter från Tjernobyl visar att merparten av kontaminationen finns på golvet.
Om nedfallet sker vid torrt väder kan dosbidraget från inomhusytor under
de första åren vara nästan lika stort som bidraget från nedfall utomhus. Detta
gäller dock bara i speciella fall där luftväxlingen varit stor och fastighetens väggar är mycket tjocka. Tjocka väggar skärmar av strålningen utifrån och strålningen från radioaktiva partiklar inomhus blir då hög i förhållande till den
strålning som tränger igenom väggarna. Eftersom de radioaktiva partiklarna i
utsläppet är små, kan det i dessa fall bli nödvändigt att avlägsna heltäckningsmattor.
För att undvika att radioaktiva ämnen åter kommer in i huset bör man t.ex.
inte ha på sig samma skor inomhus som utomhus.
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9 Sanering av jordbruksmiljö
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Om en jordbruksbygd drabbas av radioaktivt nedfall kommer de radioaktiva
ämnena att spridas via näringskedjan till djur och människor om inga åtgärder
vidtas. För att förhindra att så sker eller reducera denna spridningsväg har Jordbruksverket och Livsmedelsverket rätt att meddela föreskrifter angående gränsvärden för foder och livsmedel. Inom EU finns gemensamma vilande gränsvärden som kan tas i bruk vid händelser som innebär att livsmedel förorenas. Inom
tre månader efter nedfallet ska dessa värden ses över och anpassas till den aktuella strålningssituationen. Produkter som inte uppfyller godkänd kvalitet får
inte saluföras. De måste kasseras eller, om så är möjligt, användas till andra
ändamål.
I detta avsnitt presenteras ett antal olika metoder som kan användas för att
sanera jordbruksmiljö, var och en med sina för- och nackdelar. Avsikten med
avsnittet är inte att det ska fungera som ett beslutsstöd för vilka metoder som är
lämpliga att använda vid en viss nedfallssituation. Det är istället tänkt att ge en
överblick över de metoder som står till buds.
Det finns flera olika åtgärder att vidta inom jordbruk och rennäring för att
minska konsekvenserna av ett radioaktivt nedfall. Nedan beskrivs framförallt
motåtgärder efter ett nedfall från en kärnenergiolycka. Flera av dessa motåtgärder kan även användas i samband med spridning av andra radioaktiva ämnen.
(Se kapitel 4 för information om de radionuklider som kan spridas vid olika
typer av olyckor.)
Länsstyrelsen har ett geografiskt områdesansvar och får stöd från centrala
myndigheter, t.ex. Jordbruksverket, som efter ett nedfall av radioaktiva ämnen
ger rekommendationer om åtgärder för att minska föroreningen av jordbruksprodukter. Jordbruksverket har med hjälp av Sveriges lantbruksuniversitet tagit
fram ett beslutstöd för att underlätta valet av lämpliga motåtgärder. Rapporten
heter Motåtgärder i växtodlingen efter ett nedfall av radioaktivt cesium vid olika
nedfallsnivåer och årstider (Rosén & Eriksson 2008). För information om lämpliga motåtgärder vid en viss tidpunkt på året och en viss nedfallssituation hänvisas till denna rapport.
Konsekvenserna av ett nedfall och vilka åtgärder man vidtar beror på markoch vegetationsförhållanden och under vilken årstid nedfallet sker. Olika åtgärder vidtas under olika skeden av ett nedfall; förvarningsskedet, strax efter ett
nedfall, under innevarande år och åren efter nedfallet. Åtgärder under förvarningsskedet och under nedfall kan inte räknas till regelrätt sanering, men de
minskar sårbarheten och kan i vissa fall underlätta en kommande sanering
(Rosén 1997). De behandlas översiktligt nedan eftersom de bör beaktas i länsstyrelsernas planering. Gemensamt för alla åtgärder i det här sammanhanget,
är att de ingrepp i växtodling och djurhållning som de innebär, ska vägas mot
den ekonomiska nyttan, men också mot de praktiska och psykosociala problem
åtgärderna kan ge upphov till.
Mer information om de motåtgärder som beskrivs nedan finns i rapporterna Livsmedelsproduktionen vid nedfall av radioaktiva ämnen (Andersson m.fl.
2002), Agricultural Countermeasures in the Nordic Countries after a Nuclear
Accident (Brink & Lauritzen 2001), Från jord till bord (Preuthun m.fl. 1997) och
Resursbehov för motåtgärder och sanering vid kärnenergiolyckor i svenskt jordbruk (Rosén, K. & Haak, E. 2006). En översikt över de motåtgärder som här presenteras ges i tabell 3 i slutet av detta kapitel.

Åtgärder under förvarningsskedet
Varningssystem och informationsutbyte efter en kärnteknisk olycka kommer
förmodligen att ge jordbrukarna en viss, begränsad tid att prioritera mellan olika åtgärder för att begränsa sårbarheten av nedfallet.

Plasten förhindrar att
redan skördad gröda blir
förorenad. Rundbalar kan
även användas för att
under en tid förvara
förorenad gröda som
avlägsnats från åkermark.

Växtodling
Vilka åtgärder som vidtas i växtodlingen beror givetvis på när olyckan sker.
Om förvarningsskedet inträffar kort tid innan skörden ska bärgas kan skörden
tidigareläggas för att undvika att den kontamineras. Mindre arealer, för t.ex.
grönsaksodling, kan täckas över med plast. Redan skördade produkter måste
täckas över eller förvaras inomhus. Inplastade rundbalar är tillräckligt skyddade. Marker som är plöjda och/eller ojämna kan lämpligtvis jämnas till före
ett nedfall. Åtgärden underlättar en eventuell framtida sanering eftersom endast
ett tunt jordskikt måste avlägsnas eller plöjas ner.
Djurhållning
En av de viktigaste åtgärderna man kan vidta under förvarningsskedet är att
stalla in mjölkkor. Jod-131 återfinns snabbt i mjölken om korna stannar kvar
utomhus och betar under nedfallet. Man måste också se till så att korna har tillgång till icke-kontaminerat foder och vatten under installningen. Det kan vara
nödvändigt att täcka över foderupplag eller flytta in dem under tak, täcka över
brunnar och – om utsläppet sker under växtperioden – försöka att snabbt skörda vallvegetation. Problemet med jod-131 är dock ganska kortvarigt, eftersom
den fysikaliska halveringstiden är så kort som 8 dygn. En månad efter nedfallet
återstår mindre än 10 % av den ursprungliga mängden. Problemen med cesium
och strontium kvarstår dock under lång tid. Problem som kan uppstå i samband med installning är att tillgången på foder inte är tillräcklig. Speciellt
bekymmersamt blir det om utsläppet sker tidigt på våren då föregående års
foder är slut, eller på upphällningen, och inget nytt foder har kunnat skördas.
Foder (förmodligen av sämre kvalitet) måste då köpas in, vilket kommer att
medföra ökade kostnader.

Under tiden nedfallet pågår
Under den tid som nedfallet pågår kan länsstyrelsen komma att rekommendera
inomhusvistelse för människor. Varar inomhusvistelsen länge måste man komma ihåg att djurskyddslagen gäller, vilket betyder att man måste vidta sådana
åtgärder så att djuren inte lider. Kor måste t.ex. mjölkas två gånger per dygn.

Åtgärder under samma år som nedfallet
Vissa åtgärder måste vidtas så snabbt som möjligt efter nedfallet för att de ska
ha största möjliga effekt. Väntar man för länge kan avsedd effekt utebli eller
kraftigt minska. Andra åtgärder, t.ex. plöjning, måste noga övervägas innan de
utförs så att man inte omöjliggör andra effektivare åtgärder.
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Åtgärder som har effekt på växtodling och djurhållning
Om nedfallet inträffar när det finns ett tjockt snölager kan en stor del av nedfallet avlägsnas om man flyttar snön till en annan plats. Denna åtgärd måste utföras innan snön börjar smälta eller ytterligare nederbörd kommer. Nackdelen
med denna metod är att det är stora volymer snö som måste flyttas. Samtidigt
som man skapar en stor avfallsmängd måste man hitta en lämplig plats att
deponera den på.

Genom plöjning flyttas
förorening djupare ner i
jordprofilen och
rotupptaget bli mindre.
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Det nedfall som hamnar på åkermark kan tas om hand på olika sätt. Om marken är någorlunda jämn vid nedfallet kan det översta jordlagret, t.ex. fem centimeter, tas bort. Är det en stor areal som ska saneras så ger denna åtgärd upphov
till en mycket stor volym avfall som måste tas om hand. Att ta bort t.ex. fem
centimeter av det översta jordlagret på en hektar mark ger en volym av 500 m3.
Ett annat sätt är att plöja ner det översta jordlagret längre ner i marken.
Nackdelen med plöjning är att möjligheten att sanera jordbruksmarken i framtiden går förlorad. Med denna metod finns de radioaktiva ämnena fortfarande
kvar i marken, men de ligger nu så djupt att rotupptaget blir litet samtidigt som
de späds ut i en större jordvolym. I mineraljordar, speciellt lerjordar, fixeras
cesium till jordpartiklarna och därmed minskar rotupptaget. En variant av
plöjning är så kallad djupplöjning. Djupplöjning kräver emellertid tillgång till
en speciell plog som i sin tur kräver hög dragkraft för att kunna användas.
Djupplogar finns heller inte i handeln utan måste specialtillverkas.
Om nedfallet inträffar under växtsäsongen blir växande gröda kontaminerad. Är bladytan stor deponeras en stor del av nedfallet på grödan istället för
direkt på den underliggande marken. Det gör att man kan sanera jordbruksmarken genom att avlägsna grödan. Borttransport av gröda är ett ganska effektivt sätt att avlägsna en stor del av det radioaktiva nedfallet. Nackdelarna är att
det ger ekonomiska förluster och att stora avfallsmängder skapas. Avlägsnandet
måste ske ganska snart efter nedfallet, eftersom vind och regn annars för bort
de radioaktiva ämnena till marken. Vallodling kan slås med låg stubbhöjd och
transporteras bort för t.ex. kompostering. Annan kraftigt kontaminerad växande gröda måste kanske avlägsnas helt och komposteras eller plöjas ner. Nackdelen med att plöja ner kontaminerad växande gröda är förutom ekonomiska
förluster att de radioaktiva ämnena förs över till marken och därigenom blir
omöjliga att avlägsna i framtiden.
Sker nedfallet på vintern eller tidigt på våren, kan det vara lämpligt att putsa
betesmarker, dvs. att ta bort tidigare års förna. Risken är annars stor att djuren
äter föregående års förna när de släpps ut på bete tidigt på våren och därmed får
i sig radioaktiva ämnen. De radioaktiva ämnen som deponerats på den gamla
förnan späds inte ut genom tillväxt. Det gör att halterna kan bli relativt höga.
Växtodling
Om ett nedfall sker tidigt under odlingssäsongen måste man avväga om man
ska ta bort grödan eller låta den vara kvar. Låter man grödan vara kvar, kommer regn och vind att avlägsna de radioaktiva ämnena som deponerats på växtytan. De radionuklider som tagits upp via rötterna kommer att spädas ut genom
grödans tillväxt, dvs. halten av radioaktiva ämnen (aktivitet per viktsenhet,
Bq/kg) minskar, medan den totala aktiviteten är någorlunda konstant. Detta
gäller för radionuklider med lång halveringstid. Genom denna åtgärd kan livsmedel hamna under gällande gränsvärde för försäljning. Kanske kan grödan
användas som djurfoder. Även för djurfoder kommer det att finnas gränsvärden att ta hänsyn till.
Genom att ändra skördemetod kan man minska halten av radioaktiva ämnen
i grödan. Ett exempel på detta är att man kan skörda vallfoder med hög stubb.
Det mesta av radionukliderna finns längre ner mot marken på grödan och skördas därför inte. Det gör att den eventuellt kan användas som djurfoder.
Är grödan kontaminerad med radionuklider med kort fysikalisk halveringstid (jod-131) kan man lagra den skördade grödan en tid så att aktiviteten
helt klingar av eller kommer ner till nivåer under gränsvärdet. Denna metod
lämpar sig väl för vinterfoder.

Eftersom cesium har liknande kemiska egenskaper som kalium kan det vara
effektivt att kaliumgödsla i samband med plöjning för att minska upptaget av
cesium-134 och cesium-137 i växande grödor. Bäst effekt uppnås om gödslingen
görs i såskiktet men effekten är också beroende av jordarten och dess innehåll
av kalium och kalcium. På kaliumfattiga mull- och sandjordar är effekten störst.
Kaliumgödsling i växande gröda kan minska upptaget av cesium så mycket att
man kan överväga att inte föra bort grödan. Därmed kan sanering bli överflödig.
Fixeringen av cesium till jord- och sandpartiklar är låg i mulljordar, vilket
innebär att upptaget via rötterna blir stort. Därför kan det vara ett alternativ att
ta sådana marker ur drift i samband med ett stort nedfall.

För att minska djurens
upptag av radioaktiva
ämnen kan olika tillsatser
blandas in i fodret.
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Djurhållning
Många av de åtgärder som presenteras här är även tillämpbara på längre sikt.
Det finns således ingen klar gräns mellan de åtgärder som man vidtar under
nedfallsåret och längre fram. För mjölkproduktion gäller att undvika att radioaktiva ämnen hamnar i mjölken. Jod-131 är ett problem bara under de första
veckorna efter ett nedfall, eftersom denna radionuklid har så kort fysikalisk
halveringstid (8 dygn). På längre sikt är det cesium och strontium som är problemet. Man måste hela tiden utfodra med icke-kontaminerat foder. På längre
sikt kan det bli svårt att få tillgång till det. Då måste man kanske utfodra djuren
med kontaminerat foder eller låta dem beta på kontaminerade marker. Man
kan emellertid minska kornas upptag av cesium och strontium i mag-tarmkanalen genom att blanda in olika tillsatser i fodret.
Bentonit och olika zeoliter är lermineraler som kan binda till sig cesium,
genom en jonbytesmekanism, och därmed minska upptaget. Nackdelarna med
lermineraler är att det behövs relativt stor dosering. De är inte heller smakliga
för djuren och kan på sikt rubba mineralbalansen hos mjölkkor.
Ett annat ämne som visat sig vara effektivt som cesiumbindare är Berlinerblått. Den form av ämnet som man använder är ammoniumjärnhexacyanoferrat som också kallas för Giesesalt. Nackdelarna med Berlinerblått är att det är
relativt dyrt, kan vara svårt att få fram tillräckliga mängder och att det missfärgar foder, djur och personal.
Upptaget av strontium kan minskas genom att man tillför s.k. alginater, som
utvinns från alger. Utfodring med alginater är förenad med en del praktiska
problem, t.ex. att de har låg smaklighet för djuren och att det finns vissa problem med tillverkningen av dem.
Om djur för köttproduktion har fått i sig radioaktiva ämnen från nedfallet
kan man tillämpa saneringsutfodring. Det innebär att man utfodrar djuren med
icke-kontaminerat foder en viss tid före slakt. Då kommer cesiumhalten i djuren att minska med tiden.
Om betestillgången är begränsad kan man bli tvungen att flytta djuren till
mindre kontaminerade marker. Det är emellertid ett stort logistiskt problem att
genomföra om det är många djur som måste flyttas. En flytt kräver tillgång till
transportfordon, inhysning och skötsel. Ett annat problem som måste beaktas
är den ökade risken för smittspridning.
För vissa djur, t.ex. renar, varierar cesiumhalten i djuren med årstiden, beroende på att dieten varierar under olika delar av året. Man kan utnyttja denna
årstidsvariation genom att flytta tidpunkten för slakt till en tid då halten är som
lägst.

Långsiktiga åtgärder
Åren efter nedfallet är det bara långlivade radionuklider som har någon betydelse, framförallt cesium-137 och strontium-90, i viss mån cesium-134 och
möjligen plutonium. Det medför att vissa av de motåtgärder man vidtar efterföljande år är desamma som under nedfallsåret (se tabell 2).
Växtodling
På längre sikt är det i princip bara upptaget av radioaktiva ämnen via rötterna
som har betydelse. Upptagets storlek beror till stor del på typ av odlingsmark.
Precis som under nedfallsåret är kaliumgödsling ett effektivt sätt att minska
upptaget av cesium-134 och cesium-137 i grödor, speciellt i kaliumfattiga mulloch sandjordar.
Zeoliter inblandade i jorden fungerar på ett annat sätt, nämligen att de har
förmåga att binda cesium till sig och därmed minska upptaget av cesium-134
och cesium-137 i grödan.
Strontium har liknande kemiska egenskaper till kalcium vilket innebär att
rotupptaget av strontium-90 är lågt på kalkrika marker och kan minskas på
andra marker genom att man tillför kalcium, dvs. kalkning. Ett sätt att ytterligare minska upptaget av strontium-90 via rötterna är att kombinera kalkning
med fosfatgödsling.
Plöjning efterföljande säsonger fördelar de radioaktiva ämnena ytterligare i
en större jordvolym, dvs. koncentrationen av dem minskar i jorden och därmed
upptaget via rötterna. Dessutom fixeras cesium till mineralpartiklar i jorden
vilket också minskar upptaget via rötterna.
Vid ett mycket stort nedfall kan det bli nödvändigt att ändra inriktning t.ex.
att gå över till odling av energi- eller industrigrödor, ta mulljordar ur drift (både
på kort och på lång sikt) eller, i värsta fall, att överge marken.
Djurhållning
Vid ett stort nedfall kan man vara tvungen att sluta med mjölkproduktion och
gå över till nötkötts- och svinproduktion. Även får och getter kan behöva stå
tillbaka för nötdjur. I värsta fall måste man upphöra helt med djurhållning för
livsmedelsproduktion.
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Tabell 4. Motåtgärder inom växtodling och djurhållning för att begränsa konsekvenserna av ett nedfall med radioaktiva ämnen. Gränsen för motåtgärder
mellan nedfallsåret och åren efter nedfallet ska ses som flytande.
Fas

Växtodling

Djurhållning

Förvarning
om nedfall

Undvik kontaminering av
växtprodukter.
Tidigarelägg skörd, t.ex. spannmål.
Täck över redan skördade
produkter eller flytta inomhus.
Underlätta för borttagning av
beläggning. Jämna till ojämna
marker.

Undvik kontaminering av mjölk.
Installning av mjölkkor. Ta in
foder, täck över foderupplag.
Täck över brunnar. Skörda
vallvegetation.

Ta bort den radioaktiva beläggningen.
Kassera växande gröda, t.ex. slå vallen med låg stubbhöjd och
kompostera. Flytta horisontellt, t.ex. bortförsel av snö17, gräs- och
rotmatta eller ytskikt. Flytta vertikalt dvs. plöjning, t.ex.
konventionell plöjning eller djupplöjning .
17) Kassering av växande gröda
i syfte att ta bort en stor del av
den radioaktiva beläggningen
måste ske snabbt efter ett
nedfall (innan nästa regn eller
regnskur). Snötäcke måste
bortföras innan snön smälter.

Nedfallsåret

Minska växternas rotupptag.
Agrokemiska metoder t.ex.
kaliumgödsling eller kalkning.
Ta mulljordar ur drift.

Minska djurens intag av
radioaktiva ämnen.
Installning. Undvik att foder blir
kontaminerat.Utfordra med
icke-kontaminerat foder.
Flytta djuren till ickekontaminerade/friklassade
betesmarker.

Minska mängden radioaktiva
ämnen i produkten.
Förändrade skördemetoder, t.ex.
skörda vallen med hög stubbhöjd.
Senareläggning av skörd.
Fraktionering, t.ex. av spannmål
genom skalning av kärnan. Lagring
av skördade grödor för radion
uklider med kort halveringstid,
t.ex. för vinterfoder.

Minska djurens upptag i magtarm-kanalen.
Fodertillsatser, t.ex.
berlinerblått, bentonit, alginater
och kalcium.
Minska mängden radioaktiva
ämnen i djuret.
Saneringsutfordring med ickekontaminerat material.
Flytta slakttidpunkten beroende
på vad djuret äter under olika
delar av året.

Inte använda jordbruksprodukter för human konsumtion.
Använda som foder. Använda som gödselmedel.
Kassera på annat sätt.
Åren efter
nedfall
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Ej produktion av livsmedel.
Energigrödor. Industrigrödor.
Ingen odling.

Ändrad produktionsinriktning.
Köttproduktion stället för
mjölkproduktion.
Nötkreatur istället för får och
getter.

10 Sanering av skogsområden
Kärnkraftverket i
Forsmark .

Målen för saneringsåtgärder i skogsområden är att:
– Stråldoser till skogsarbetare och människor som nyttjar skog och skogsprodukter ska vara på acceptabel nivå.
– Tillgängligheten till skogens resurser ska på kort och lång sikt vara optimal
ur skogsägares och olika intressegruppers synvinkel.
– Miljömässiga, ekologiska och ekonomiska kriterier för sanering ska inte
komma i konflikt med de kriterier som normalt gäller för skogbruket.
– Hänsyn ska tas till avancerade skogsplaneringsprocesser inklusive olika
intressegrupper i saneringsplaneringen.
(Hubbard m.fl. 2002)

Skogens radioekologi
När utsläppsmolnet passerar över ett skogsområde fångas en stor del av föroreningen upp av trädkronorna. Till följd av nederbörd och lövfällning kommer
efter hand det mesta av kontaminationen att förflyttas till mullskiktet. Cesium137, som är en av de mest betydelsefulla nukliderna i sammanhanget, påminner kemiskt om kalium och sprids därför vidare från mark till biomassa i samband med att växter tar upp näring ur mullskiktet. Nukliden cirkulerar i ekosystemet under många år och halten minskar därför framförallt på grund av
fysikaliskt sönderfall (Hubbard m.fl. 2002). Överföringen av Cs-137 är vanligtvis högre till barrträd än lövträd och kontaminationen återfinns till stor del i
barr och grenverk. Eftersom överföring av Cs-137 till svamp och kärlväxter,
inklusive bärris, är relativt hög, uppstår förhöjda halter i djurprodukter som
älgkött, rådjurskött och renkött. Halten i djurprodukterna varierar under året
beroende på tillgänglig föda (Rosén & Haak 2006).

Saneringsmetoder

18) Statens strålskyddsinstituts
föreskrifter och allmänna råd
(SSIFS 2005:1) om hantering av
aska som är kontaminerad med
cesium-137.
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Metoder som kan användas vid sanering av skogsområden är att ta bort vegetation, ytskikt och eventuell snö samt plöjning. Tyvärr är dessa åtgärder ofta
destruktiva och kostsamma. De resulterar i stor miljöpåverkan och i stora förluster för skogsindustrin. Det gör att saneringsåtgärderna kan behöva begränsas till mindre områden kring hårt trafikerade vägsträckor, dungar i närheten
av tät bebyggelse etc. Uppkommet skogsavfall kan användas för energiproduktion under förutsättning att åtgärder vidtas som begränsar doser till personal
och spridning av radioaktivt material via rökgaser. Askhantering regleras i
Strålskyddsinstitutets föreskrifter och allmänna råd.18
Andra sätt att minska dosen till människor är att uppmana till ändrade
kostvanor som innebär minskat intag av svamp, bär, vilt och renkött, alternativt ändra jaktsäsong, samt att utfärda restriktioner för vistelse i kontaminerade områden.
Mer information om sanering av skogsområden och naturmarkers radio
ekologi finns i Hubbard m.fl. (2002) Tools for forming strategies for remediation
of forests and park aeras in northern Europe after radioactive contamination:
back ground and techniques och i Resursbehov för motåtgärder och sanering vid
kärnenergiolyckor i svenskt jordbruk av Rosén och Haak (2006).

11 Sanering av sötvattensystem

19) Informationen om radioaktiva ämnen i fisk är hämtad ur
artikeln ”Radioaktiva ämnen i
insjöfisk –förändringar i tiden”
av Lars Håkansson, Institutionen för geovetenskap, Uppsala
universitet. Publicerad i Strålskyddsnytt, nummer 1 2006,
årgång 24, SSI.

Om ytvattentäkter förorenas kan man få en snabb överföring av radioaktiva
ämnen till människa och djur, men med ökat djup ökar förutsättningarna för
utspädning. Ytliga vattentäkter såsom åar och grunda dammar bör därför inte
användas för bevattning eller som dricksvatten till djur innan innehållet av
radioaktiva ämnen är känt. Vattenverk och distributionsanläggningar ansvarar
för att dricksvatten uppfyller de krav som Livsmedelsverket föreskriver. Livsmedelverket kan ge mer information om hur dricksvatten påverkas vid nedfall
av radioaktiva ämnen.
Efter Tjernobyl har ett stort antal försök genomförts för att minska mängden radioaktiva ämnen i fisk. I många sjöar har man testat om sjökalkning,
våtmarkskalkning, fullskalekalkning, kaliumbehandling, utfiskning och gödsling (med fosfor) kan minska cesiumhalten. Ingen metod verkar dock fungera
riktigt bra. Flera olika metoder att behandla fiskkött med hushållsmetoder har
också testas med ganska nedslående resultat. Det går visserligen att minska
cesiumhalten i fisk genom insaltning, men det man vinner i lägre cesiumhalter
i fiskkött upphävs till del av att köttet får förändrad konsistens och smak och
förlorar vitaminer.19
Den viktigaste lärdomen från dessa experiment är man inte ska förvänta sig
för mycket, utan ha realistiska förväntningar på vad olika åtgärder kan åstadkomma. Ett sätt att minska stråldosen till människor är att uppmana till minskat intag av fisk och skaldjur från drabbade områden.

Det finns små möjligheter att sanera sötvattensystem.
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12 Avfallshantering
Flera av de åtgärder som beskrivs i denna handbok alstrar stora mängder radioaktivt avfall som ska behandlas, transporteras och (slut)förvaras på lämpligt
sätt. Det finns i dagsläget inga färdiga riktlinjer för hur avfall till följd av sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen ska hanteras. Det kan förutses att berörda myndigheter kommer att ge ut såväl särskilda föreskrifter som råd och
rekommendationer anpassade till situationen. Detta gäller särskilt större aktivitetsmängder och långlivade radionuklider.
Nedan ges exempel på hur olika typer av avfall kan hanteras ur strålskyddssynpunkt. Nationella expertgruppen för sanering, NESA, samt de myndigheter
och organisationer som normalt arbetar med avfallshantering kan ge ytterligare information. Strålskyddsinstitutet och Kärnkraftsinspektionen har ett särskilt ansvar för radioaktivt avfall. Vid en händelse som leder till att sanering
blir nödvändig kommer gränser, regler och krav för hur avfallet ska hanteras
och deponeras att baseras på svensk lagstiftning samt internationella rekommendationer och överenskommelser. Se även Nisbet m.fl. (2004), Ulvsand m.fl.
(1997) och Jonsson & Andersson (2006).
Hantering av avfall kan ge stråldoser till personal pga. närheten till koncentrerat radioaktivt material, inandning och kontaminering av hud och kläder.
För arbetstagare gäller de föreskrifter som utfärdas av Strålskyddsinstitutet (se
vidare kapitel 13).

Lokalisering av förvaringsplats
Avfallet ska deponeras så att persondoser blir så låga som möjligt och så att
spridning av radioaktivt material, exempelvis via grundvatten, begränsas.
Lyckligtvis har cesium låg rörlighet i mark pga. sin starka fixering till jordpartiklar. Det medför att förflyttningen i markprofilen blir begränsad. Om avfallet
placeras på ett lager av lerjord minskar spridningen till grundvatten.
Fast avfall
Den mängd fast avfall som alstras vid exempelvis bortförsel av ytskikt kan bli
omfattande. Avfallslager kan placeras under markytan i speciellt konstruerade
diken där man låter ovanliggande jordlager skärma strålningen. Avfallet bör
placeras på lerjord för att minska spridning. Om avfallet täcks med lerjord
minskar spridningen ytterligare (Jonsson & Andersson 2006; Ulvsand m.fl.
1997).
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Avfall i vätskeform
Vid spolning av tak, väggar m.m. uppkommer avfall i vätskeform. Tvättvattnet
kan ledas till avloppet via stuprännor eller samlas upp i tunnor. Uppsamlat
tvättvatten innehåller partiklar som lossnat vid spolningen. Eftersom cesiumet
binder till dessa partiklar kan avfallsmängden oftast reduceras genom att vätskan filtreras. För effektiv filtrering krävs en stor filterarea, t.ex. sandfilter. Det är
också möjligt att separera cesium från vätskan genom utfällning.
Förorenat tvättvatten som leds till avloppsledningsnät kan ge upphov till
avfallsproblem på reningsverket bland annat när förorenade filtermassor ska
tas om hand. Om dagvattenmängden blir för stor finns risk att avloppssystem
bräddas och vattentäkter förorenas.

Snö
Kontaminerad snö bör placeras så att radioaktiviteten inte sprids på ett okontrollerat sätt vid töväder. En möjlighet ur strålskyddsperspektiv är att dumpa
snön i havet eller i floder med stor genomströmning. Dumpning i insjöar
rekommenderas inte pga. av sjöarnas begränsade volym.

20) Statens strålskyddsinstituts
föreskrifter och allmänna råd
(SSI FS 2005:1) om hantering av
aska som är kontaminerad med
cesium-137.
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Vegetation
Biomassa ska flisas innan den deponeras. Volymen kan minskas genom kompostering eller jäsning. Uppkommet skogsavfall kan även användas för energiproduktion under förutsättning att åtgärder vidtas som begränsar doser till
personal och spridning av radioaktivt material via rökgaser. Askhantering regleras i Strålskyddsinstitutets föreskrifter och allmänna råd.20
Jordbruksprodukter
Jordbruksprodukter som måste kasseras på grund av restriktioner i livsmedelsindustrin kan innebära stora avfallsvolymer. Volymen kan minskas genom förbränning, kompostering alternativt rötning före deponering. Risken för smittspridning och ansamling av skadedjur måste beaktas vid all hantering och
deponering av biologiskt avfall.

13 Regler kring strålskydd
Som nämnts tidigare kräver sanering efter ett utsläpp av radioaktiva ämnen
från en kärnteknisk anläggning inte några omedelbara åtgärder. Det finns tid
för förberedelser. Sanering styrs ur strålskyddssynpunkt därför av samma regler som annan planerad verksamhet med joniserande strålning. Förutom de
författningar som normalt styr respektive verksamhet, så som arbetsmiljölagen
(1977:1160) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter t.ex. Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) med ändringar i (AFS 2003:4), styrs arbete med joniserande
strålning också av strålskyddslagen (1988:220), strålskyddsförordningen
(1988:293) och av Strålskyddsinstitutet meddelade föreskrifter.
I detta kapitel beskrivs delar av den lagstiftning som gäller vid planerad
verksamhet med joniserande strålning. Kapitlet syftar till att ge en orientering
om de särskilda förutsättningar som gäller vid sanering. Observera att beskrivningen inte är fullständig och att lagstiftningen kan ändras. Kontrollera därför
alltid med den tryckta versionen av aktuella författningar för exakta och detaljerade uppgifter.

Verksamhetsutövarens skyldigheter

21) 7 § strålskyddslagen (1998:220).
22) 6 § strålskyddslagen (1998:220).
23) 3 § (SSI FS 1998:4).
24) 9 och 11 §§ (SSI FS 1998:4).
25) 8 § strålskyddslagen (1998:220).
26) 11 § (SSI FS 1998:4).

Den som bedriver verksamhet med strålning ska svara för att de som är sysselsatta i verksamheten har god kännedom om de förhållanden, villkor och föreskrifter under vilka verksamheten bedrivs. Den som bedriver verksamheten
ska förvissa sig om att de som är sysselsatta i verksamheten blir upplysta om de
risker som kan vara förenade med verksamheten och att de har den utbildning
som behövs och vet vad de ska iaktta för att strålskyddet ska fungera tillfredställande.21
Den som bedriver verksamhet med strålning ska kontrollera och upprätthålla strålskyddet på den plats där strålning förekommer.22
Den som bedriver verksamhet med joniserande strålning ska se till att
1. verksamheten är berättigad, varmed avses att den medför en nytta som är
större än den skada som strålningen beräknas förorsaka
2. strålskyddet är optimerat, varmed avses att varje bestrålning av personer
begränsas så långt som rimligen är möjligt med hänsyn till ekonomiska
och sociala faktorer och att
3. ingen dosgräns enligt SSI FS 1998:4 överskrids.23
Den som bedriver verksamheten ska informera kvinnor i fertil ålder om de risker för fostret, som exponering för joniserande strålning kan medföra vid en
eventuell graviditet. Kvinnor som anmält att de är gravida har rätt att omplaceras under återstoden av graviditeten till arbetsuppgifter som inte är förenade
med joniserande strålning. Så länge de ammar ska de inte placeras i arbete som
medför sådan risk för kontamination av radioaktiva ämnen att barnet kan
utsättas för stråldos av betydelse från strålskyddssynpunkt.24

Arbetstagarens skyldigheter
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Den som är sysselsatt i verksamhet med strålning eller utför arbete där sådan
verksamhet bedrivs, ska använda de skyddsanordningar och vidta de åtgärder i
övrigt som behövs för att strålskyddet ska fungera tillfredställande.25
Kvinnor som ammar ska anmäla detta till den som bedriver verksam
heten26.

Dosgränser för personer i verksamhet med joniserande
strålning

27) 14, 15 och 16 §§ SSI FS
1998:4.

Strålskyddsinstitutet har meddelat föreskrifter om dosgränser vid verksamhet
med joniserade strålning (se tabell 5 nedan). Dessa dosgränser gäller följaktligen även vid sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk
anläggning.
Om det finns synnerliga skäl kan Strålskyddsinstitutet medge att de dosgränser som meddelas i SSI FS 1998:4 överskrids om utförandet av ett speciellt
arbete är nödvändigt. Ett sådant arbete ska utföras under begränsad tid och ske
inom ett begränsat arbetsområde. De särskilda dosgränser som föreskrivits av
Strålskyddsinstitutet i det enskilda fallet får inte överskridas. Arbetet får endast
utföras av frivilliga arbetstagare.27
Tabell 5: Dosgränser för personer i verksamhet med joniserande strålning.
(Källa: SSI FS 1998:4)
Situation

28) Effektiv dos definieras som
summan av alla doser till samtliga organ och vävnader,
viktade med aktuella strålslags
biologiska verkan och de olika
organens känslighet för strålning.
29) Ekvivalent dos definieras
som absorberad dos till ett
organ eller vävnad, viktad med
faktorer som tar hänsyn till
aktuella strålslags biologiska
verkan.
30) 3, 6, 8 och 10 §§
(SSI FS 1998:5).
31) 3 och 4 §§ (SSI FS 1998:3).
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Arbetstagare
(ej gravida kvinnor)

Period och storhet

Högsta tillåtna dos (mSv)

Effektiv dos28 under ett år

50

Ekvivalent29 dos till ögats lins

150

Ekvivalent29 dos till hud

500

Ekvivalent dos till armar
och ben

500

Effektiv dos28 under fem på
varandra följande år

100

29

Arbetstagare
(ej gravida kvinnor)
I verksamheten sysselsatta gravida kvinnor

Dos till foster efter
konstaterad graviditet

1

Registrering av doser
Enligt 2 § Strålskyddsinstitutets föreskrifter (SSI FS 1998:3) om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning
ska verksamhetsutövaren dela in arbetstagarna i två kategorier; A och B. Föreskrifterna är tillämpliga på verksamheter där personer kan erhålla en årlig effektiv dos på 1 mSv eller mer. Personer i verksamheter där sannolikheten inte är försumbar att den årliga effektiva dosen uppgår till 6 mSv eller mer, ska tillhöra
kategori A. Arbetstagare som inte tillhör kategori A ska tillhöra kategori B.
Den som bedriver verksamhet med joniserande strålning ska se till att individuell mätning av persondoser utförs för alla arbetstagare i kategori A. Persondosmätningar ska utföras med persondosmätare från persondoslaboratorium
som godkänts av Statens strålskyddsinstitut. Mätperioden ska vara en månad
eller fyra veckor. Uppmätta persondoser ska rapporteras till det nationella dosregistret inom 6 veckor efter mätperiodens slut. För arbetstagare i kategori B
ska dosövervakning ske i sådan utsträckning att det går att visa att placering i
kategori B är korrekt.30
Den som bedriver verksamheten ska se till att arbetsmiljön övervakas med
avseende på strålning. Resultaten av övervakningen ska dokumenteras och vid
behov kunna användas för beräkning av persondoser.31

Dosimetrar

Termoluminiscensdosimetrar (TLD) används vid
bland annat kärnkraftverk
och forskningslaboratorier
för att registrera persondoser.
32) Enligt 4 kap. 8 § lag
(2003:778) om skydd mot
olyckor.
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Länsstyrelserna i kärnkraftslänen förfogar över ett par tusen dosimetrar för
registrering av individuella persondoser vid räddningstjänst och sanering i
samband med utsläpp av radioaktiva ämnen. Även sjukhus, forskningsinstitut
och vissa privata företag kan hjälpa till med att förse drabbade län med dosimetrar.
Direktvisande elektroniska dosimetrar, som bl.a. finns på vissa räddningstjänster och inom vissa delar av polisen och försvaret, är inte godkända för
registrering av persondoser vid sanering. Sanering32 räknas till planerad verksamhet med strålning, till skillnad från exempelvis en räddningsinsats som
räknas som en nödsituation och kräver omedelbara åtgärder. De två situationerna styrs inte av samma lagstiftning. Rådgör med Strålskyddsinstitutet vid
tveksamheter.

14 Ekonomi

33) 7 kap. 1 och 6 §§ lagen
(2003:778) om skydd mot
olyckor.
34) SDR, särskilda dragningsrätter (Special Drawing Rights),
är en internationell reservtillgång som skapats av Internationella valutafonden, IMF, för
tilldelning till medlemsländerna. Värdet på SDR beräknas
som en korg av dollar, euro, yen
och pund. 1 SDR motsvarar ca
10 SEK (december 2007).
35) En skadehändelse definieras
som en olycka orsakad av en
plötslig oförutsedd händelse.
Om en incident vid olika reaktorer har samma ursprung
räknas detta som en skadehändelse.
36) En skadehändelse definieras
som en olycka orsakad av en
plötslig oförutsedd händelse.
Om en incident vid olika reaktorer har samma ursprung
räknas detta som en skadehändelse.
37) Mer information om
tilläggskonventionen kan fås i
Översyn av atomansvaret,
M2004:04, SOU 2006:43.
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En omfattande sanering till följd av ett utsläpp av radioaktiva ämnen från en
kärnteknisk anläggning medför stora kostnader för samhället. De entreprenörer som anlitas för att på olika sätt delta i saneringsarbetet ska naturligtvis
ersättas. En kommun som medverkar vid sanering har rätt att få skälig ersättning från staten. Även vid övningar ska deltagande kommuner få ersättning.
Dessutom har enskilda, som tillhandahållit utrustning för sanering, rätt till
ersättning för skada på eller försämring av egendom, förlorad avkastning eller
nytta av egendom samt för kostnader med anledning av att egendomen
tillhandahållits. Detta gäller både om utrustningen tillhandahållits frivilligt
eller om den tagits i anspråk av länsstyrelsen.33
Förutom kostnader kopplade till saneringsarbetet tillkommer även kostnader för egendom som skadats av nedfallet samt minskad avkastning för exempelvis företagare, skogs- och lantbrukare till följd av att mark och egendom inte
kan nyttjas som vanligt.
Ersättningarna till kommuner och enskilda betalas ut av staten och prövas
av länsstyrelsen eller den myndighet som regeringen särskilt beslutat ska ansvara för saneringen.
Ersättningssystemet för att klara den ekonomiska påfrestningen vid en
inhemsk olycka är uppdelat i tre delar, där anläggningen, staten och de länder
som undertecknat den s.k. Pariskonventionen svarar för vissa delar var. Pariskonventionen från 1960 är en överenskommelse mellan ett antal europeiska
länder om att bl.a. stödja varandra ekonomiskt vid en inhemsk kärnteknisk
olycka. Ett land som drabbats av radioaktivt nedfall från en olycka i ett annat
land, har enligt konventionen rätt att söka ersättning hos den stat där olyckan
skett. 2004 hade Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Italien,
Nederländerna, Norge, Portugal, Slovenien Spanien, Storbritannien, Sverige,
Turkiet och Tyskland undertecknat konventionen.
De överenskomna ersättningsbeloppen är för närvarande:
Anläggningsinnehavaren SDR34 300 miljoner per skadehändelse35
(17 § Atomansvarighetslagen 1968:45)
De s.k. Parisstaterna
SDR 125 miljoner per skadehändelse36
(tilläggskonventionen37)
Svenska staten
resterande upp till SEK 6 miljarder
(31a § Atomansvarighetslagen 1968:45)
Ersättning från aktuell kärnteknisk anläggning
Enligt atomansvarighetslagen (1968:45) är innehavaren av en kärnteknisk an
läggning skyldig att betala ut ersättning för radiologiska skador utanför anläggningen till följd av en olycka på anläggningen eller vid transport till och från
denna samt vid skador på anläggningen orsakade av terroristangrepp. Däremot
gäller inte ersättningsskyldigheten om olyckan är orsakad av krig, väpnat
angrepp, uppror eller en allvarlig naturolycka. Atomansvarighetslagen reglerar
även ersättning till stater som undertecknat Pariskonventionen.
Ersättning kan betalas ut till enskilda och övriga ersättningsberättigade. De
kan söka ersättning för de kostnader som uppkommer till följd av de åtaganden
som regleras i lagen om skydd mot olyckor (se ovan). För att kunna leva upp till
detta ansvar är de svenska anläggningsinnehavarna skyldiga att teckna en försäkring eller uppvisa annan ekonomisk säkerhet. En anläggning är som regel
försäkrad via den Nordiska Kärnförsäkringspoolen, NNI (Nordic Nuclear
Insurers). Medlemmarna i NNI utgörs av ett antal svenska och finska försäk-

ringsbolag. För att få ihop tillräcklig försäkringskapacitet utnyttjas även den
tillgängliga kapacitet som kan fås från de övriga cirka 20 försäkringspooler
som finns över hela världen. För att kunna bedöma de olika internationella försäkringsobjekten genomför poolerna samordnade besiktningar av kärntekniska anläggningar i främst Asien, Sydamerika och Europa.
Utländska bidrag
Genom undertecknandet av Pariskonventionen kan Sverige få bidrag vid en
olycka från de andra konventionsstaterna för att täcka uppkomna kostnader. På
motsvarande sätt kan de bidrag Sverige betalar in komma att användas vid en
olycka utomlands. Det belopp som en enskild stat betalar in till denna pott
beror av antalet reaktorer i landet.
Den svenska staten
I första hand kommer medlen från den kärntekniska anläggningen och konventionsstaterna att användas för att täcka kostnaderna för sanering. Om inte
detta räcker ska det enligt atomansvarighetslagen finnas totalt 6 miljarder kronor per skadehändelse för att täcka skador uppkomna av radiologiskt nedfall
från en kärnteknisk anläggning.
Ersättningsförfarande
Länsstyrelser, myndigheter och försäkringsbolag kommer vid en eventuell
händelse att få många frågor om ersättning från allmänhet, kommuner, media
etc. NNI och/eller försäkringstagarna kommer därför så snart som möjligt efter
det att en olycka bekräftats, att kontakta berörda aktörer för att informera om
ersättningsförfarandet. Allmänheten informeras genom pressmeddelande och
NNI:s hemsida www.atompool.com.
Skadeorganisationen på NNI är uppbyggd så att de skadelidande främst
lämnar sina skadeståndskrav till sina ordinarie försäkringsbolag som sammanställer dem. NNI går sedan gemensamt med försäkringsbolagen igenom ersättningskraven och bedömer vilka skadestånd som ska betalas ut för en viss typ av
skada. NNI övar sin organisation regelbundet och deltar också i de stora kärnkraftsövningarna.
Det finns inga öronmärkta pengar för att täcka skador som uppkommer
utomlands till följd av en olycka i Sverige. En utländsk begäran kommer att prövas tillsammans med de svenska enligt de principer om redovisning som redovisats ovan.

42 (69)
handbok | december 07

Sanering av
radioaktiva ämnen
Räddningsverket

15 Organisation för sanering på
regional nivå
Sanering kan komma att ta lång tid, i vissa fall upp till flera år. För att länsstyrelsen samtidigt ska kunna utföra sina ordinarie arbetsuppgifter bör saneringsorganisationen vara anpassad till länsstyrelsens ordinarie organisation och
normala arbetssätt. Detta förutsätter att det är möjligt att under en längre tid
kunna omprioritera från normal verksamhet till saneringsuppgifter. Saneringen kan ses som en ny verksamhet som kan komma att pågå under avsevärd
tid.
Saneringsorganisationen bör i så stor utsträckning som möjligt utgöras av
personal som normalt arbetar med beredskaps-, miljö-, informations-, lantbruks- och livsmedelsfrågor. I samband med saneringsåtgärder kan organisationen behöva utökas med annan länsstyrelsepersonal och externa experter.
Länsstyrelsen bör överlåta det praktiska arbetet på fältet till personer med erfarenhet av att leda, samordna och utföra liknande arbete.
Ansvar och befogenheter bör vara tydligt fördelade mellan de olika ledningsnivåerna. Olika tidsskalor bör hanteras av olika ledningsnivåer och varje
ledningsnivå bör ha specifika och tydliga ansvarsområden. Varje chef bör ha ett
begränsat antal underlydande enheter. För att få klara och tydliga ordervägar
bör varje enhet få direktiv från enbart en chef och varje aktivitet och delinsats
ledas av enbart en, tydligt angiven chef.
Nedan följer ett förslag till organisation för sanering på regional nivå. Förslaget bygger på Räddningsverkets allmänna råd om sanering (SRVFS 2007:4)
(se bilaga 1).
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Förslag till organisation för sanering.

Länsstyrelsens ledning
Länsledningen bör bevaka att kunskapen om sanering bibehålls inom länsstyrelsen. Länsledningen bör säkerställa att tillgängliga resurser samordnas vid en
sanering. Länsledningen bör besluta om
– att påbörja och avsluta en sanering,
– inriktning på saneringsverksamheten,
– begäran till Strålskyddsinstitutet om att den nationella expertgruppen för
sanering skall sammankallas,
– ingrepp i annans rätt eller om vem som utöver länsledningen får besluta
om sådant ingrepp, och
– ersättning för utrustning och personal.

Saneringsledaren
Länsledningen bör utse tjänstemän inom länsstyrelsen som ska kunna verka
som saneringsledare. Saneringsledare bör
– ha god regional kännedom,
– ha grundläggande kunskap om joniserande strålning,
– känna till olika saneringsmetoders för- och nackdelar samt inbördes beroende, samt
– ha god kunskap om berörda aktörer och deras uppgifter.
Saneringsledaren bör kunna påbörja förberedelserna för en eventuell sanering så
snart som länsstyrelsen får vetskap om att en händelse inträffat. Saneringsledaren bör därför inte vara samma person som leder eventuellt räddningsarbete.
Såväl begreppet som funktionen saneringsledare kan bytas ut, för att passa
in i länsstyrelsens organisation. Dock bör det finna en tjänsteman som har ett
särskilt ansvar och som har genomgått utbildning för sanering, enligt Räddningsverkets allmänna råd om sanering.
För att upprätthålla beredskapen bör saneringsledaren ansvara för att programmet för sanering uppdateras och finns tillgängligt samt samverka med
andra län, myndigheter och organisationer.
Vid sanering bör saneringsledaren ha det strategiska ansvaret. Det innebär
bland annat att saneringsledaren bör
– fatta strategiska beslut inom den ram som länsledningen ger samt följa upp
hur besluten genomförs,
– ansvara för planeringen och genomförandet av saneringsåtgärderna samt
uppföljning av åtgärdernas effekt,
– initiera utbildning för berörd personal,
– förbereda informationsåtgärder i samverkan med informationsavdelningen, och
– se till att länsledningen hålls underrättad om hur verksamheten fortskrider, samverka med den nationella expertgruppen för sanering, samt
samverka med berörda län, andra myndigheter och organisationer.

Stabschefen
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Länsstyrelsen bör utse en stabschef som bl.a. har till uppgift att
– leda och samordna arbetet i staben,
– omsätta saneringsledarens beslut i order,
– hålla föredragningar för saneringsledaren,
– besluta själv enligt delegation,

– kontrollera att order blir genomförda, och
– kontrollera att saneringsarbetet dokumenteras.
Stabschefen måste ha god framförhållning i saneringsinsatsen, t.ex. genom att
– noggrant följa upp läget,
– följa upp fastställda beslut,
– beakta alternativa händelseförlopp, samt
– vid behov föreslå beslutsfattare att ta nya beslut.
Stabchefen bör bl.a.
– ha erfarenhet av att leda en stab,
– ha stabschefsutbildning, och
– kunna motivera och inspirera.

Operativ chef
Länsstyrelsen bör utse en operativ chef som bl.a. har till uppgift att
– leda fältorganisationens arbete
– omsätta saneringsledarens beslut i praktiska termer, och
– se till att stabsledningen hålls underrättad om det pågående saneringsarbetet och de eventuella problem som uppstår.
Den operativa chefen bör ha erfarenhet av stabsarbete och att leda liknande
arbete. Den operativa chefen bör också ha kännedom om regionala förhållanden.
Den operativa chefen behöver inte tillhöra länsstyrelsens ordinarie organisation. Lämpliga som operativa chefer kan vara personer som normalt arbetar
som befäl inom räddningstjänst, arbetsledare inom bygg- eller saneringsbranschen m.fl.
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16 Informations- och
mediehantering
Som vid alla påfrestningar är det vid en saneringssituation av största vikt att ge
korrekt information som låter mottagarna uppfatta de budskap som lämnas.
Om saneringen sker till följd av en kärnkraftsolycka, där myndigheternas trovärdighet redan har satts på prov, kommer goda informationsinsatser att bli
extra viktiga. Prioriteringar inom länet och skillnader mellan olika län, t.ex.
om vilka åtgärder som vidtas, kan lätt leda till oro hos allmänheten.
Det är viktigt att klarlägga informationsorganisation och ansvar på förhand
för att kunna ge en samordnad, korrekt och snabb information vid en händelse.
Nedan följer en rad uppmaningar för informationsarbetet:
– Integrera informationsfrågorna i ledningsarbetet.
– Ta informationsinitiativet och behåll det.
– Utnyttja alla tillgängliga informationskanaler.
– Ge målgruppsanpassad information. Informationen måste utformas på
olika sätt till allmänhet, regeringskansliet, egen organisation, berörda
myndigheter och medier.
Information till drabbade ska
– varna vid akut fara
– snabbt, sakligt och konkret beskriva olyckans eller händelsens bakgrund,
konsekvenser och sannolik utveckling
– ge sådana råd att människor kan fatta egna beslut om sin egen säkerhet
– förhindra ryktesspridning och spridning av oriktiga uppgifter.
Samverkan
Länsstyrelsen bör hänvisa till andra myndigheter med sakansvar. Ingen organisation kan ha svar på alla frågor. God samverkan vid varje specifik händelse
grundläggs genom förberedelse och kontakter innan en eventuell olycka inträffar. Ta reda på vilka myndigheter som kan bli berörda och hur deras informationsansvar ser ut. Bestäm vilka frågor som ska hänvisas till andra myndigheter och vilka som ska besvaras av länsstyrelsen. Ha ett så gemensamt budskap
som möjligt inom länet, mellan län och mellan myndigheter.
Termer och begrepp
För att allmänheten och samverkande organisationer, privata företag och myndigheter ska förstå varandra är det viktigt att man är överens om hur språket
används. En ordlista kan också läggas ut på webben.
Det är mycket viktigt att länsstyrelsen delger alla inblandade myndigheter
och organisationer vilka termer och begrepp som man avser att använda vid en
saneringsinsats och deras betydelse och innebörd i den aktuella situationen
(t.ex. operativ chef, kontaminering, gräsprover, luftpump osv.).
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och även talas in på telefonsvarare. Det är viktigt att skapa tydliga och fungerande rutiner för uppdateringar.
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– Vad har hänt? När? Var?
– Vad får händelsen för konsekvenser?
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Vilka områden är drabbade?
Vad har länsstyrelsen hittills gjort och vad planeras härnäst?
Varför är sanering nödvändigt alternativt inte nödvändigt?
Vilken effekt har åtgärderna?
Hur har prioriteringar gjorts mellan olika områden?
Förväntade följdfrågor och svar på dessa.

Mediehantering
Nedanstående råd har visat sig användbara vid kontakter med medierna:
– Betrakta medierna som representanter för allmänheten och behandla dem
med respekt.
– Tala sanning.
– Håll dig till fakta.
– Skaffa betänketid. Ingen kan begära svar på sekunden på invecklade eller
kontroversiella frågor. Ta reda på när journalisten behöver svar och be att
få återkomma.
– Håll stabschefen informerad om medierna visar intresse för en fråga.
– Använd överenskomna termer och begrepp.
– Fall inte för provokationer eller smicker.
– Utgå från att allt som sägs citeras. Säg inget som inte bör stå i tidningen
nästa dag eller sändas i radio/TV.
– Be journalisten läsa upp sådant som ska citeras.
– Ta reda på om sekretess gäller i frågan.
– Fråga inte efter källor (källor är grundlagsskyddade).
– Respektera journalisternas arbetsvillkor. Håll löften om att ringa tillbaka.
Ta hänsyn till deadlines etc.
Läs mer om information till allmänhet och massmedier i Läget just nu. (Lindbäck & Oscarsson, 2004).
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17 Utbildning

38) 7 § strålskyddslagen
(1998:220).
39) 3 kap. 3 § arbetsmiljölagen
(1997:1160).

48 (69)
handbok | december 07

Sanering av
radioaktiva ämnen
Räddningsverket

För att länsstyrelserna ska kunna uppnå och vidmakthålla en god beredskap
för sanering bör viss personal inom länsstyrelsen, t.ex. saneringsledare, ha
grundläggande saneringsutbildning.
Den största utbildningssatsningen behöver dock inte genomföras förrän en
händelse inträffat, eftersom sanering till skillnad från räddningstjänst inte kräver omedelbara åtgärder. För att nå avsedd saneringseffekt bör saneringsåtgärderna, med tillhörande utbildning, sättas in inom någon vecka efter händelsen.
Åtgärder som gräsklippning eller borttagning av snö kan dock behöva sättas in
ännu tidigare beroende på rådande väderförhållanden.
För att utbildningen ska kunna genomföras så smidigt som möjligt och för
att inget ska förbises, bör det finnas färdiga utbildningspaket att använda. Som
tidigare nämnts är det, enligt strålskyddslagen38 och arbetsmiljölagen39, verksamhetsutövarens ansvar att de som deltar i saneringsarbetet har god kännedom om under vilka förhållanden, föreskrifter och villkor som saneringen
bedrivs och att de vet vilka risker som är förenade med verksamheten och hur
de kan undvikas. För att saneringsåtgärderna ska få den effekt som eftersträvas
måste utförarna utbildas i respektive saneringsmetod.
I planeringsfasen bör utbildning riktas mot saneringsledare. Utbildningen
bör ge grundläggande kunskaper om joniserande strålning, saneringsmetoder,
beslutsfattande, berörda aktörer och deras uppgifter samt informationshantering.
Även informatörer kan behöva få utbildning i beredskapssyfte. Innehållet i
denna utbildning kan dock täckas genom annan utbildning inom krisberedskap. Informatörernas utbildning skulle exempelvis kunna innehålla kris- och
katastrofkommunikation, berörda aktörer och deras uppgifter, grundläggande
strålskydd, konsekvenser av ett radioaktivt nedfall och saneringsmetoder.
Övningar bör inriktas på åtgärdsprioritering samt intern och extern samverkan. Övningarna bör klargöra ansvar och befogenheter inom organisationen.

18 Regional saneringsplanering
Enligt 4 kap. 21 § förordningen om skydd mot olyckor, ska följande områden
finnas med i det program som länsstyrelserna ska upprätta:
1. Organisation och ledning
2. Samband
3. Strålningsmätning
4. Information till allmänheten
5. Personella och materiella resurser i länet
6. Saneringsmetoder
7. Andra frågor av betydelse för beredskapen.
Riktlinjer för saneringsplanläggning finns i Statens räddningsverks allmänna
råd (SRVFS 2007:4) och kommentarer om länsstyrelsernas beredskap för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning.
Följande frågor är tänkta som stöd i länsstyrelsernas arbete med programmet för sanering. Tänk på att faktauppgifter kan förändras med tiden. Det är i
vissa fall bättre att redovisa hur man tänker gå till väga för att få tag på aktuell
information, än att exempelvis lista resurser som kanske inte kommer att vara
tillgängliga vid en händelse. Det är vanligtvis bättre att ange befattningar och
funktioner än namngivna personer. Hänvisningar kan göras till andra planer
inom länsstyrelsen.
Svaren på nedanstående frågor bör på ett eller annat sätt framgå av programmet:
Allmänt
Vad är programmets syfte?
Vem vänder sig programmet till?
Vid vilka typer av händelser kan programmet komma att användas?
Vem har upprättat programmet?
När upprättades programmet?
Vilka rutiner finns för revidering?
Vilka har blivit remitterade?
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Organisation och ledning inom länet
Följande frågor bygger på den organisation som föreslagits i kapitel 15. De länsstyrelser som valt att organisera sin beredskapsorganisation på annat sätt behöver anpassa frågeställningarna till den egna organisationen.
Vilka är länsledningens arbetsuppgifter?
Vilka är utsedda till saneringsledare?
Vilka är saneringsledaren uppgifter?
Vilka kan komma att bli stabschefer?
Vad är stabschefens uppgifter?
Vilka är stabens uppgifter?
Vilka ska ingå i staben och vad är deras normala arbetsuppgifter?
Hur ska den operativa chefen utses?
Vilka uppgifter har den operative chefen?
Vilka uppgifter har informationsfunktionen?
Vilken personal är utsedd till informationsfunktionen?
Finns det en upplysningscentral?
Hur planerar länsstyrelsen för att leda flera läns saneringsarbete eller själva bli
ledda?

Samband
Vilka sambandssystem kommer att användas vid sanering?
Hur upprättas kontakt med berörda myndigheter?
Strålningsmätning
Vem ansvarar för strålningsmätning?
Hur många intensimetrar finns? Var finns de?
Vem är strålskyddsansvarig?
Hur sker individuell registrering av persondoser?
Vilka dosimetrar används? Var avläses de? Hur rapporteras resultaten?
Sker mätningar av bakgrundsstrålning med sjumånadersintervall?
Vem är ansvarig för att dessa utförs och rapporteras?
Var finns dessa mätpunkter?
Hur får länsstyrelsen stöd i frågor rörande strålningsmätning och strålskydd?
Information till allmänheten
Vem är informationsansvarig?
Vilken personal kan komma att användas för information?
Hur informeras allmänheten?
Hur nås enhetlighet mellan län och kommuner?
Hur samordnas information till allmänheten med andra myndigheter?
Var finns upplysningscentralen?
Hur planerar man för att ge riktad information till särskilda grupper?
Hur planerar man för att kunna föra ut information på olika språk?
Personella och materiella resurser
Vilka interna och externa personella resurser finns för genomförandet av sanering? Hur får man tag på dem?
Vilka externa personella resurser kan komma att ingå i staben etc.?
Vad kan de enskilda själva göra?
Hur hanteras bistånd från andra län?
Hur sker upphandling av arbetsledning?
Vilka materiella saneringsresurser finns inom länet, alternativt hur får man
information om detta?
Vilka materiella resurser behövs med tanke på de saneringsmetoder som kan
vara tänkbara?
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Har de som normalt arbetar med dessa och liknande frågor ansvar för översyn
av saneringsresurser?
Hur ofta sker översynen?
Saneringsmetoder
Vilka metoder bör man använda med hänsyn till utrustning och regionala förhållanden?
Vilka metoder finns att tillgå?
Hur ska uppkommet avfall hanteras?
Hur utses lämpliga områden för deponi?
Hur planerar länsstyrelsen att välja metoder?
Andra frågor av intresse för beredskapen
Utbildning och övning
Hur påverkar de regionala förhållandena innehållet i utbildning och övning?
Vad innehåller saneringsutbildningen?
Inom vilka områden genomförs övningar? Mätning, sanering osv.
Vem utbildar?
Vilka utbildningar genomförs före en händelse?
Vilka utbildningar sker vid en händelse? Vilka utbildas då?
Vilken utbildning behövs med tanke på val av saneringsmetoder?
Vilket utbildningsmateriel ska användas?
Vilka utbildningar har personalen genomgått tidigare?
Kommer det att genomföras repetitionsutbildningar? Hur?
Regionala förhållanden
Vilka områden är prioriterade för snabb sanering?
Vem ansvarar för att göra prioriteringar inom länet?
Hur sker prioriteringarna?
Vilken personal arbetar med översynen av regionala förhållanden?
Hur ser de geografiska förhållandena ut inklusive markanvändning?
Var finns vattentäkter?
Var finns jordbruk och betesområden?
Vilka är de viktigaste transportvägarna?
Var är befolkningscentrum belägna och vilka boendeformer är vanligast där?
Finns det några närliggande kärntekniska anläggningar?

51 (69)
handbok | december 07

Sanering av
radioaktiva ämnen
Räddningsverket

Ordförklaringar
Aktivitet är en mätbar fysikalisk storhet som anger antalet radioaktiva sönderfall per tidsenhet och används för att ange mängden av en viss radionuklid.
Aktiviteten avtar med tiden genom att det radioaktiva ämnet sönderfaller.
Alfastrålning (α-strålning) är en form av joniserande strålning som består av
heliumkärnor. Strålningen har kort räckvidd och kan inte tränga igenom
huden. Inandning och förtäring av alfastrålande ämnen kan ge stora skador.
Bakgrundsstrålning är strålningen från omgivningen. Den naturliga bakgrundsstrålningen består bl.a. av strålning från marken och rymden.
Beredskapslaboratorier ingår i Strålskyddsinstitutets beredskapsorganisation.
De utför bl.a. kvalificerade mätningar av joniserande strålning och radionuklidspecifika mätningar på mark-, betes- och livsmedelsprover.
Betastrålning (β-strålning) är en form av joniserande strålning som består av
elektroner. Strålningen har en räckvidd i luft upp till cirka tio meter, men ofta
kortare.
Deterministiska skador är akuta strålskador som inträffar vid en viss stråldos.
Dos (se stråldos).
Dosimeter är ett mätinstrument som används för att mäta erhållen stråldos.
Doshastighet (även dosrat) anger med vilken hastighet dosen ökar. Enheten för
doshastighet är sievert per timme (Sv/h). Ofta anges doshastigheten i millsievert per timme (mSv/h) och mikrosievert per timme (µSv/h).
Effektiv dos definieras som summan av alla doser viktade med aktuella strålslags biologiska verkan och de olika organens känslighet för strålning. Anges i
sievert.
Gammaspektrometer är ett mätinstrument som mäter gammastrålning och ger
ett energispektrum som används för att identifiera radionuklider.
Gammastrålning (γ-strålning) är en form av joniserande strålning som i likhet
med ljus är en elektromagnetisk strålning men med högre energi. Gammastrålning har en räckvidd upp till flera hundra meter men avtar med avståndet och
bromsas effektivt av bly, betong och vatten.
Intensitet (se doshastighet)
Intensimeter är ett instrument som används för att mäta doshastigheten.
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Joniserande strålning är partikel- eller elektromagnetisk strålning med så hög
energi att den kan slå ut elektroner från atomer och molekyler. En ökad dos av
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joniserande strålning ökar risken för att utveckla cancer i framtiden. Joniserande strålning kan vid höga doser, erhållna under kort tid, orsaka akuta skador och fosterskador. Joniserande strålning kallas ibland felaktigt för radioaktiv strålning.
Kollektiv dos är summan av stråldoserna till en grupp och anges i mansievert
(manSv).
Källtermen anger hur omfattande ett utsläpp blir, hur länge det pågår och vad
det består av.
Nuklid är ett atomslag med ett specifikt antal neutroner och protoner, t.ex.
strontium-90 och cesium-137.
Mansievert är enheten för kollektiv dos.
RadGis är Strålskyddsinstitutets webbsidor för rapportering av mätvärden.
Radioaktiva ämnen är ämnen som sönderfaller och sänder ut joniserande strålning.
Radionuklid är en nuklid som är radioaktiv.
RIB (Integrerat beslutsstöd för skydd mot olyckor) är Räddningsverkets stöd
för yrkesverksamma i arbetet med skydd mot olyckor. I programpaketet finns
bl.a. verktyget Radiak – sanering efter stora kärnkraftsolyckor. Mer information om RIB finns på Räddningsverkets hemsida, www.srv.se
Restrisk är risken för den allra yttersta och värsta tänkbara katastrofen. Restrisken kan teoretiskt sett inte helt uteslutas men har så låg sannolikhet att man i
samhällsplaneringen bortser från den.
Sievert är enheten för stråldos.
Stråldos är den energimängd per kilo som en kropp tagit upp till följd av bestrålning. Det finns flera olika typer av stråldoser, men oftast avses effektiv dos.
Stråldos anges i sievert (Sv). På mätinstument anges ofta dosen i millisivert
(mSv) eller mikrosivert (µSv).
Strålnivå används synonymt med doshastighet.
Torrdeponering anger att nedfallet sker i torrt väder.
Våtdeponering anger att nedfallet sker i samband med nederbörd.

53 (69)
handbok | december 07

Sanering av
radioaktiva ämnen
Räddningsverket

Referenser
Litteratur
Andersson m.fl. (2002): Andersson, I., Bergman, R., Enander, A., Finck, R.,
Johansson, K. J., Nylén, T., Preuthun, J., Rosén, K., Sandström, B., Svensson,
K., & Ulvsand, T., Livsmedelsproduktionen vid nedfall av radioaktiva ämnen.
ISBN 91-7056-113-3.
Andersson m.fl. (2003): Andersson, K.G., Roed, J., Eged, K. Kis, Z., Voigt, G.,
Meckbach, R. Oughton, D.H., Hunt, J., Lee, R., Beresford, N.A., & Sandalls,
F.J. Physical countermeasures to sustain acceptable living and working conditions in radioactively contaminated residential areas, Risoe-R-1396(EN), ISBN
87-550-3190-0.
Brink m.fl. (2001): Brink, M., Lauritzen, B., Roed, J., Andersson. K.G., Rantavaara, A., Henninen, R., Saxén, R., Hansson, S.Ö., Salbu, B., Skipperud, L.,
Preuthun, J., Svennson, K., Rosén, K., Finck, R. & Bennerstedt, T., Agricultural
Countermeasures in the Nordic Countires after a Nuclear Accident, ISBN
87-7893-104-5, NKS-51.
Hubbard, L. m.fl. (2002): Hubbard, L., Rantavaara, A., Andersson, K. & Roed
J. (2002). Tools for forming strategies for remediation of forests and parks in
northern Europe after radioactive contamination: back ground and techniques.
Roskilde: NKS 52.
Håkansson, L. (2006): Radioaktiva ämnen i insjöfisk – förändringar i tiden,
Strålskyddsnytt 1 2006, årgång 24, SSI.
Jonsson, B., & Andersson, K. (2006): Radiak– sanering efter stora kärnkraftsolyckor. I: RIB, utgåva 2-2006 – Integrerat beslutsstöd. Karlstad: Räddningsverket.
Lindbäck, E. & Oscarsson, M.(2004): Läget just nu. Information till allmänhet
och massmedier. Karlstad: Räddningsverket. Beställningsnummer: U30640/04.
Nisbet m.fl. (2004): Nisbet, A.F., Mercer, J.A., Hesketh, N., Liland, A., Thørring, H., Bergan, T., Beresford, N.A., Howard, B.J., Hunt, J.,& Oughton, D.H.
Datasheets on Countermeasures and Waste Disposal Option for the Management of Food Production Systems Contaminated following a Nuclear Accident.
NRPB-W58, ISBN 0-85951-539-7.
Preuthun m.fl. (1997): Preuthun, J., Brink, M., Rantavaara, A., Runólfsson, H.,
& Salbu, B.,Från jord till bord. EKO-3.4 rapport 1997. Roskilde: NKS/EKO-3
.4(97)TRI.

54 (69)
handbok | december 07

Sanering av
radioaktiva ämnen
Räddningsverket

RIB, Integrerat beslutsstöd, Karlstad: Räddningsverket. Se http://www.srv.se
Roed m.fl. (1990): Roed, J., Andersson, K.G. & Sandalls, J. Reclamation of
Nuclear Contaminated Urban Areas, in proceedings of the BIOMOVS Symposium on the validity of environmental transfer models in Stockholm, sid. 157-167,
SSI , ISBN 91-630-0437-2
Roed m.fl. (1999): Roed, J., Andersson, K.G., Fogh, C.L., Barkovski, A.N.,
Vorobiev, B.F., Potapov, V.N. & Chesnokov, A.V. (1999). Triple Digging – a
Simple Method for Restoration of Radioactively Contaminated Urban Soil Areas, J. Environmental Radioactivity vol. 45, no. 2, pp. 173-183.
Rosén, K. (1997): Underlag för utarbetande av myndigheternas rekommendationer till lantbrukare i händelse av en kärnenergiolycka – efter ett larm men
före nedfall av radioaktiva ämnen. Rapport SLU-REK-79, Uppsala.
Rosén, K. & Eriksson, J. (2008): Motåtgärder i växtodlingen efter ett nedfall av
radioaktivt Cesium vid olika nedfallsnivåer och årstider. Jordbruksverket i
samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (under tryckning 2008).
Rosén, K. & Haak, E. (2006): Resursbehov för motåtgärder och sanering vid
kärnenergiolyckor i svenskt lantbruk. Karlstad: Räddningsverket. Rapport
R79-277/06, ISBN 91-7253-296-3.
Räddningsverket (2000): Kärnenergiberedskap. Karlstad: Räddningsverket.
Beställningsnummer: R79-218/00.
SSI (1995): Stråldoser och markbeläggning i Sverige efter en stor kärnkraftolycka, Statens strålskyddsinstitut, SSI Rapport 95-32.
Ulvsand m.fl. (1997): Ulvsand, K., Andersson, K.G, Holst Hansen, J.,
Preuthun, J., Sinkko, K., Svennerstedt, G., & Uhnger, S., Tidiga åtgärder vid
sanering efter kärnkraftsolyckor, riktlinjer för planeraren. Karlstad: Räddningsverket. Rapport P21-209/97.

Författningar
Arbetsmiljölagen (1977:1160).
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete
och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (med ändringar AFS
2003:4).
Atomansvarighetslagen (1968:45).
Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.
55 (69)
handbok | december 07

Sanering av
radioaktiva ämnen
Räddningsverket

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

Statens räddningsverks allmänna råd (SRVFS 2007:4 ) och kommentarer om
länsstyrelsens beredskap för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från
en kärnteknisk anläggning.
Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1998:3) om kategoriindelniarbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning.
Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1998:4) om dosgränser vid verksamhet med joniserande strålning.
Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1998:5) om mätning och rapportering av persondoser.
Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd (SSI FS 2005:1) om
hantering av aska som är kontaminerad med cesium-137.
Strålskyddsförordningen (1988:293).
Strålskyddslagen (1988:220).

Externa webbsidor
Statens strålskyddsinstitut: http://www.ssi.se/
Räddningsverket: www.raddningsverket.se
Jordbruksverket: www.sjv.se

Remissinstanser:

56 (69)
handbok | december 07

Sanering av
radioaktiva ämnen
Räddningsverket

Samtliga länsstyrelser
Arbetsmiljöverket
Djurskyddsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Jordbruksverket
Livsmedelsverket
Naturvårdsverket
Sametinget
Strålskyddsinstitutet
Totalförsvarets forskningsinstitut
Tullverket
Verket för näringslivsutveckling, Nutek
Sveriges lantbruksuniversitet
Göteborgs universitet, Radiofysik
Linköpings universitet, Medicinsk radiofysik
Studsvik Nuclear AB
Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté, FSO
Lantbrukarnas riksförbund
Nordiska kärnförsäkringspoolen
Näringslivets regelnämnd, NNR
Sveriges kommuner och landsting

Bildförteckning
Claes-Håkan Carlsson, Räddningsverket, omslagsbilden, sid: 34, 40
Louise Finck: sid 20
Jørn Roed, Forskningscenter Risø, sid: 23, 25
Andrea Wolde, Strålskyddsinstitutet, sid: 25
Anders Landgren, Jordbruksverket, sid: 25, 35
Terje Carlsson, Räddningsverket, sid: 25
Mats Pettersson, sid: 29
Per G. Norén, sid: 30
Henrik Björndahl, sid: 31
Baksidesbild: Per Westergård

57 (69)
handbok | december 07

Sanering av
radioaktiva ämnen
Räddningsverket

Statens räddningsverks
författningssamling
Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk
ISSN 0283-6165

SRVFS
2007:4

Statens räddningsverks allmänna råd och
kommentarer om länsstyrelsens beredskap
för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen
från en kärnteknisk anläggning

Räddningstjänst och förebyggande åtgärder
enligt lagen om skydd mot olyckor

Statens räddningsverk meddelar föreskrifter och allmänna råd inom följande
lagstiftningsområden:
•
•
•
•
•
•
•

Allvarliga kemikalieolyckor
Brandfarliga och explosiva varor
Civilt försvar
Ordning och säkerhet
Räddningstjänst och förebyggande åtgärder enligt lagen om skydd mot olyckor
Teknisk kontroll
Transport av farligt gods

Beställningsadress

Telefon

E-post

ISSN

Norstedts Juridik AB
Kundservice
106 47 Stockholm

08-690 91 90

kundservice@nj.se

0283-6165

Fax

Internet

08-690 91 91

www.fritzes.se

Allmänna råd

SRVFS
2007:4

Statens räddningsverks allmänna råd och
kommentarer om länsstyrelsens beredskap
för sanering efter utsläpp av radioaktiva
ämnen från en kärnteknisk anläggning;
beslutade den 7 september 2007.
Enligt 4 kap. 15 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor ansvarar
länsstyrelsen för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en
kärnteknisk anläggning. Av 4 kap. 21 § förordningen om skydd mot olyckor
framgår att länsstyrelsen efter att ha hört berörda myndigheter, kommuner
och landsting, skall upprätta ett program för räddningstjänst enligt 4 kap. 6 §
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och för sanering enligt vad som
avses i 4 kap. 8 § samma lag.
Dessa allmänna råd har tagits fram efter samråd med Statens jordbruksverk
och Statens strålskyddsinstitut.
Räddningsverkets meddelande (1993:4) med allmänna råd och kommentarer
om länsstyrelsens planläggning och genomförande av saneringsåtgärder
efter utsläpp av radioaktiva ämnen, upphör härmed att gälla.
Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. Allmänna råd är inte
tvingande. Deras funktion är att förtydliga innebörden i en lag, i en förordning
eller myndighetsföreskrifter och att ge generella rekommendationer om deras
tillämpning.
Allmänna råd är markerade med grå bakgrund.
Statens räddningsverk

CARL-AXEL HERMANSSON
Charlotta Källerfelt
(Avdelningen för stöd till räddningsinsatser)
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Definitioner
I dessa allmänna råd används följande begrepp med nedan angiven
betydelse. Begreppen kan ha annan betydelse i andra sammanhang.
Bakgrundsstrålning

Joniserande strålning från omgivningen. Den naturliga
bakgrundsstrålningen består bland annat av strålning från
marken och rymden.

Joniserande
strålning

Partikelstrålning eller elektromagnetisk strålning med så
hög energi att den kan slå ut elektroner från atomer och
molekyler. En ökad dos av joniserande strålning ökar risken
hos människor och djur för att utveckla cancer i framtiden.
Joniserande strålning kan vid höga doser som erhålls under
kort tid ge akuta skador och fosterskador.

Radioaktivt ämne

Ett ämne vars atomkärnor har överskottsenergi och sänder
ut joniserande strålning vid sönderfall.

Inledning
Med sanering avses i dessa allmänna råd de åtgärder som staten skall vidta
för att göra det möjligt att åter använda mark, vatten, anläggningar och
annan egendom som förorenats med radioaktiva ämnen. Staten är skyldig att
vidta sådana åtgärder endast i den utsträckning det är motiverat med hänsyn
till följderna av utsläppet, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen
och omständigheterna i övrigt1.
Länsstyrelsens program för räddningstjänst och sanering skall behandla
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

organisation och ledning,
samband,
strålningsmätning,
information till allmänheten,
personella och materiella resurser,
saneringsmetoder, och
andra frågor av betydelse för beredskapen2.

Dessa allmänna råd avser endast den del av länsstyrelsens program som
behandlar sanering.
Beredskapen för sanering bör samordnas med beredskapen för
länsstyrelsens räddningstjänst och med länsstyrelsens krisberedskap enligt
förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion.
1
2

2

Enligt 4 kap. 8 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
Enligt 4 kap. 21 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.
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För att hålla programmet så aktuellt som möjligt kan länsstyrelsen, då det är
relevant, hänvisa till annan planering inom länsstyrelsen. Programmet bör
uppdateras samtidigt med övriga planer samt när förutsättningarna för
saneringsarbetet förändras.
Organisation och ledning
Länsstyrelsens saneringsorganisation bör vara anpassad till länsstyrelsens
ordinarie organisation och normala arbetssätt. Saneringsorganisationen bör, i
så stor utsträckning som möjligt, utgöras av den personal som normalt arbetar
med beredskaps-, miljö-, informations-, lantbruks- och livsmedelsfrågor.
I samband med saneringsåtgärder kan organisationen behöva utökas med
annan länsstyrelsepersonal och externa experter.
Länsstyrelsen bör planera så att en uthållig saneringsledning kan upprätthållas.
En anpassning till den ordinarie organisationen och det normala arbetssättet
förutsätter att det är möjligt att under en längre tid omprioritera från normal
verksamhet till saneringsuppgifter. Saneringen kan ses som en ny verksamhet
som kan komma att pågå under avsevärd tid.
Av programmet bör framgå hur samverkan med andra län, andra berörda
myndigheter och organisationer skall ske.
Vid sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning
kan regeringen föreskriva eller i särskilda fall besluta att en länsstyrelse skall ta
över ansvaret för saneringen inom flera län eller att någon annan statlig
myndighet skall ta över ansvaret inom ett eller flera län3.
Länsstyrelsen ansvarar för sanering oavsett vilken inhemsk eller utländsk
kärnteknisk anläggning som orsakat utsläppet.
Länsledningen
Länsledningen bör bevaka att kunskapen om sanering bibehålls inom
länsstyrelsen.
Länsledningen bör säkerställa att tillgängliga resurser samordnas vid en
sanering.
Länsledningen bör besluta om
−
−

3

att påbörja och avsluta sanering,
inriktning för saneringsverksamheten,

Enligt 4 kap. 10 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

3

Allmänna råd

SRVFS
2007:4
−
−
−

begäran till Strålskyddsinstitutet om att den nationella
expertgruppen för sanering4 skall sammankallas,
ingrepp i annans rätt eller om vem som utöver länsledningen får
besluta om sådant ingrepp5, och
ersättning för utrustning som tagits i anspråk för sanering6.

Saneringsledaren
Länsledningen bör utse de tjänstemän inom länsstyrelsen som skall kunna
verka som saneringsledare.
En saneringsledare bör
−
−
−
−

ha god regional kännedom,
ha grundläggande kunskap om joniserande strålning,
känna till olika saneringsmetoders för- och nackdelar samt deras
inbördes beroende, samt
ha god kunskap om berörda aktörer och deras uppgifter.

För att upprätthålla beredskapen bör de utsedda saneringsledarna se till att
programmet för sanering uppdateras och finns tillgängligt, samt samverka
med andra län, myndigheter och organisationer.
Vid sanering bör saneringsledaren ha det strategiska ansvaret. Det innebär
bland annat att saneringsledaren bör
−
−
−
−
−

4

fatta strategiska beslut inom den ram länsledningen ger samt följa
upp hur besluten genomförs,
ansvara för planeringen och genomförandet av saneringsåtgärderna
samt uppföljningen av åtgärdernas effekt,
initiera utbildning för berörd personal,
förbereda informationsåtgärder i samverkan med länsstyrelsens
informationsavdelning, och
se till att länsledningen hålls underättad om hur verksamheten
fortskrider, samverka med den nationella expertgruppen för
sanering, samt samverka med berörda län, andra myndigheter och
organisationer.

Nationella expertgruppen för sanering (NESA) ingår i Strålskyddsinstitutets beredskapsorganisation och består av representanter från berörda myndigheter och organisationer.
Gruppens medlemmar har expertkunskap om radioaktiva ämnen i miljön, saneringsmetoder,
jordbruks-, skogs- och fiskenäring, hantering av radioaktivt saneringsavfall m.m.
Expertgruppens uppgift är att ge länsstyrelsen råd som rör sanering.
5
Enligt 6 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
6
Enligt 7 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
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Operativ chef
Den operativa chefen bör ha erfarenhet av stabsarbete och arbetsledning
samt ha kännedom om regionala förhållanden. Den operativa chefen
behöver inte tillhöra länsstyrelsens ordinarie organisation.
Den operativa chefen bör bland annat
−
−
−

leda fältorganisationernas arbete,
omsätta saneringsledarens beslut i praktiska termer, och
se till att stabsledningen hålls underrättad om det pågående
saneringsarbetet och de eventuella problem som uppstår.

Förslag till organisation på regional nivå

Figur 1. Förslag till länsstyrelsens organisation

5
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Samband
Länsstyrelsens ordinarie sambandsmedel bör användas vid saneringsarbete.
Strålningsmätning
Mätningar av bakgrundsstrålningen bör genomföras regelbundet, till exempel
genom mätning i kommunernas referenspunkter. Med kunskap om den normala
bakgrundsnivån kan man identifiera små ökningar av strålnivån i samband med
ett utsläpp av radioaktiva ämnen.
Som underlag för saneringsåtgärder bör mätningar som visar förekomsten
av radioaktiva ämnen göras. Dessa mätningar bör göras i samråd med den
nationella expertgruppen för sanering och Strålskyddsinstitutet.
Enbart mätningar av strålnivån är inte tillräckligt för att få underlag för beslut
om saneringsåtgärder. Ytterligare mätningar och provtagningar behövs bland
annat för att bestämma nedfallets sammansättning och storlek. Sådana
mätningar kräver specialutrustning och personal med särskild kompetens.
Strålskyddsinstitutet ansvarar för att samordna de nationella mätresurserna.
Information till allmänheten
Vid sanering bör information om planerade, pågående och avslutade åtgärder
ges till saneringsorganisationens personal, allmänheten och övriga berörda.
Informationen bör klargöra vilka geografiska områden som omfattas och vad
som skall åtgärdas. Informationen bör även redovisa grunderna för dessa beslut.
Därutöver bör allmänheten informeras om vilken verkan åtgärderna har och
om vilka andra konsekvenser de medför.
Informationen bör samordnas med berörda myndigheter och organisationer.
Personella och materiella resurser
Saneringsmetoderna bör anpassas till den tekniska utrustning och den personal
man förfogar över. Vid valet av utrustning bör hänsyn också tas till personalens
utbildningsbehov.
Länsstyrelsen bör planera för hur man vid behov skall gå till väga för att
snabbt få tag på aktuell information om tillgängliga resurser7.
Personal och teknisk utrustning som behövs för sanering kan hämtas från
samhällets normala resurser. Teknisk utrustning som kan komma att användas
är bland annat sopmaskiner, högtryckstvättar, grävskopor, gräsklippare,
jordbruksmaskiner, transportfordon och andra entreprenadmaskiner.
7

6

Enligt 6 kap. 8 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
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Exempel på verksamheter och organisationer med kunskap och utrustning
som kan komma till användning vid sanering är
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

kommunala förvaltningar8,
saneringsföretag,
renhållningsföretag,
byggföretag,
kärntekniska anläggningar,
universitet,
sjukhus,
lantbruk,
centrala myndigheter8, och
frivilliga försvarsorganisationer.

Kompletterande utbildning om strålskydd och saneringsmetoder behövs
dock i de flesta fall.
För att få fram materiella resurser har den myndighet som ansvarar för
saneringen möjlighet att göra ingrepp i annans rätt9.
Enskilda personer kan själva utföra saneringsåtgärder inom exempelvis det
egna jordbruket, den egna bostaden och trädgården.
Det finns även möjlighet till internationell hjälp via EU eller från FN:s
kärnenergiorgan, IAEA10.
Saneringsmetoder
Det finns tre huvudsakliga saneringsprinciper för att återställa mark, vatten,
anläggningar och egendom efter ett nedfall av radioaktivt ämne, nämligen
−
−
−

avklingning,
skärmning, och
dekontaminering.

Vid avklingning vidtas inga särskilda åtgärder, utan det radioaktiva ämnet
får klinga av på platsen. Området kan i dessa fall behöva utrymmas och
spärras av under kortare eller längre tid.
Vid skärmning tas det radioaktiva materialet inte bort utan den joniserande
strålningen skärmas, till exempel genom att det förorenade jordlagret täcks

8

Enligt 6 kap. 7 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
Enligt 6 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
10
International Atomic Energy Agency
9
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med ren jord eller förs längre ner i jordprofilen. Strålnivån vid ytan blir
därmed lägre.
Vid dekontaminering avlägsnas hela eller delar av det radioaktiva materialet
och deponeras på annan plats.
Exempel på åtgärder som behöver vidtas tidigt för att få önskad effekt, dvs.
inom några veckor efter nedfallet, är att dammsuga och spola trottoarer och
gator, avlägsna snö och klippa gräs. Exempel på åtgärder på längre sikt är
spolning av tak och väggar, bortskaffande av ytskikt och djupplöjning.
Inom jordbruket beror valet av saneringsmetoder till stor del på mark- och
vegetationsförhållanden samt under vilken årstid som nedfallet sker.
Länsstyrelsen bör i sin planläggning fokusera på de saneringsåtgärder som
kräver ett tidigt genomförande.
Andra frågor av betydelse för beredskapen
Regionala förhållanden
De regionala förhållandena avgör hur prioriteringen görs för att anpassa
åtgärder och saneringsmetoder i ett kontaminerat område.
Länsstyrelsen bör känna till hur man vid ett utsläpp snabbt får fram aktuell
information om bland annat
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

markanvändning, t.ex. jordbruksmark och renskötselområden,
livsmedelsproduktion,
befolkningstäthet,
boendeformer,
kommunikationer,
vattentäkter,
industristruktur,
sjukhus,
skolor och daghem (barn är känsligare för joniserande strålning än
vuxna), och
annan samhällsviktig verksamhet.

Länsstyrelsen bör göra en övergripande prioritering mellan olika typer av
områden.
Utbildning och övning
Den saneringsutbildning och de övningar som genomförs i beredskapssyfte
bör samordnas med motsvarande utbildning för räddningstjänst vid utsläpp

8
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av radioaktiva ämnen och övrig utbildning i hantering av omfattande
olyckor och kriser.
Det finns vanligtvis mer tid för förberedelser vid sanering än vid räddningsinsatser. Omfattningen av den utbildning som genomförs i beredskapssyfte
blir därför förhållandevis liten i jämförelse med de utbildningsvolymer det
kan bli fråga om inför faktiska saneringsåtgärder.
I planeringsfasen bör utbildningen riktas mot blivande saneringsledare.
Utbildningen bör ge grundläggande kunskaper om joniserande strålning,
saneringsmetoder, beslutsfattande, berörda aktörer och deras uppgifter samt
informationshantering.
Saneringsövningar bör inriktas på åtgärdsprioritering samt intern och extern
samverkan11. Övningarna bör även klargöra ansvar och befogenheter inom
organisationen.

11

Enligt 6 kap. 9 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

9

Ett utsläpp till följd av en olycka vid en kärnteknisk
anläggning kan medföra att stora områden förorenas
med radioaktiva ämnen. För att minska stråldoser till
människor och miljö och för att de förorenade områdena åter ska kunna användas kan det bli nödvändigt
med sanering. Saneringen kräver stora resurser, ger
stora mängder avfall och kan leda till stora psykologiska och ekonomiska påfrestningar på samhället.
Arbetet involverar många aktörer och styrs av flera
lagar och förordningar. För att saneringen ska bli
effektiv krävs en god planering och kännedom om de
lokala förhållandena.
I Sverige är länsstyrelserna ansvariga för planeringen och genomförandet. Enligt förordningen om skydd
mot olyckor ska länsstyrelserna upprätta ett program

för räddningstjänst och sanering efter utsläpp av
radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning.
Denna handbok är tänkt att fungera som stöd i
samband med sanering men framför allt vid länsstyrelsernas arbete med att ta fram programmet för
sanering. Handboken beskriver bl.a. den nationella
beredskapen för sanering, egenskaper hos radioaktivt
nedfall och olika saneringsmetoder. Den ger också
råd om vad länsstyrelserna bör tänka på vid den regionala planeringen.
Handboken ansluter till Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om länsstyrelsernas
beredskap för sanering efter utsläpp av radioaktiva
ämnen från en kärnteknisk anläggning, SRVFS
2007:4.

Denna handbok ingår i Räddningsverkets serie av handböcker som riktar sig
till den som har behov av en samlad bild över vilka regler och andra
förutsättningar som gäller för en viss verksamhet inom något av Räddningsverkets expertområden. Utgångspunkten för handböckerna är i de flesta fall
de regler som Räddningsverket utfärdat för verksamheten. Dessa regler
presenteras i handboken på ett mer lättillgängligt och pedagogiskt sätt.
Avsikten är också att sätta in reglerna i deras sammanhang och förklara och
tydliggöra innebörden för den som ska tillämpa dem praktiskt. Handböckerna publiceras och uppdateras på Räddningsverkets webbplats,
www.raddningsverket.se. Kontrollera alltid datum mot senaste version på
webbplatsen innan du använder handboken.
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